
NASIL BİR GELECEK?
-DEVRİ CEDİT, AK PARTİ VE SORUNLAR-

24 Haziran seçimleri sonrasında ortaya çıkan tablo, yöneticileri ve kanaat önderlerini İslâmî bir yönetimin ana ilkeleri üzerinde 
bir kez daha ciddiyetle düşünerek, bu ilkeler ışığında, kendini muhasebeye çekmesini icbar ediyor. Her şeyden önce AK 

Parti açısından üst kademeler başta olmak üzere öz-eleştirel tavrın yerini üstenci buyurgan yönelimin alması son derece ciddi 
bir sorundur. Hataların işaretlenmesi ve yanlışlardan dönülmesi adına eleştiri yapmaya gayret sarf eden kişilerin derhal türlü 
sıfatlarla mahkûm edilmesi kamusal tartışma imkânını engellemektedir. Taktik zaferlerden ziyade stratejik zaferler hedeflen-
melidir. Bazı siyaset erkânının olayların ve haberlerin mahiyetini tam öğrenmeden, ileri geri açıklamalar yapması, suçlamalarda 
bulunması ve hakaret etmesi son derece yanlıştır. Siyasetçiler çok daha dikkatli olmalıdırlar ve şer ittifakı tarafından yürütülen 
gayrimemnun üretmekle ilgili psikolojik harekâta katkıda bulunmamalıdırlar.

Sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin yarattığı sarsıntıyla birlikte AK Parti’nin, kurulduğu günlerden bu 
yana iç içe geçmiş evreler olarak tabir edebileceğimiz ve içinde muhafazakâr demokratlık, medeniyet perspektifi ve hat-
ta İslâmcılığı da katabileceğimiz ideolojik yönelimlerinde gerilemenin olduğu bir vakıa. Zaten darbe girişiminin ana hedefleri 
arasında, İslâm dininin halk, özellikle gençler üzerindeki etkisini kırmak, zayıflatmak, yayılmasını engellemek, dini hassasiyeti 
yüksek olan camia ve yapılara karşı büyük bir alerji, şüphe ve hatta düşmanlığın oluşmasını sağlamak, insanların birbirine 
olan güvenini yıkarak her türlü dayanışmayı engellemek, toplumu yığın haline çevirmek yer alıyordu. AK Parti’nin milliyetçi 
muhafazakâr bir partiye dönüşmesi, hak ve özgürlük taleplerini karşılamak bakımından kısırlaşması anlamına gelecektir. Bu da 
dezavantajlı kesimler başta olmak üzere hak ve özgürlük taleplerinde bulunacak olanların AK Parti’den kopmasına yol açacak, 
ardından bu kopuşlar bir fetret dönemi başlatacak. Çünkü belli değerlere gönül veren kesimlerin öyle ‘bundan koptum, şuna 
gidiyorum’ demesi kolayca gerçekleşmiyor.

Unutulmamalıdır ki AK Parti toplumun tüm kesimlerini kucaklamaya çalışarak, toplumsal talepleri dikkate alarak ve vesa-
yet yapılarını gerileterek bu günlere ulaştı. Bu vasatta 3Y formülü yani yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele konusu 
etkili oldu; bu politikalarda önemli mesafeler kat edildi, zaaflı görünen yönler ise kısa zamanda elde edilen ahlaki meşruiyet 
sayesinde müsamaha ile karşılandı. Başka bir deyişle toplum yıllarca “yapmak istiyoruz ama yaptırmıyorlar” mesajını önemsedi, 
samimiyeti, gayreti, çabayı doğru okumuş ve partiye olan desteğini bu ahlaki meşruiyet üzerinden verdi. Hatta 2007 şartla-
rında, başörtüsü ve İmam Hatipler konusunda henüz ciddi adımların atılmadığı yıllarda şöyle bir husus dile getirilmişti: “AK Parti 
Müslümanların sabrına güveniyor.”

Bürokraside ve teşkilatlarda halktan kopukluk ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca buraya teşkilatların 
çalışmalarındaki isteksizlikler, menfaatlere dayalı iç çekişme, klikleşmeler vb. eklenebilir. Siyasal literatürde ‘nepotizm’ olarak da 
adlandırılan eş-dost-akraba kayırmacılık had safhadadır. Artık bu kesimlere yönetimin çeşitli kademelerinde liyakat ve ehliyet 
hilafına yer verilmesinin hiçbir izahı yoktur. Ankara’nın belirlediği adayların halkın ve teşkilat tercihlerinin önüne geçmesi; bazı 
bölgelerde halkın temsilcisi konumunda olmayan ya da kötü şöhretli adaylarda ısrar edilmesi AK Parti’nin bir türlü aşamadığı 
sorunların başındadır. 

AK Parti, aradan geçen 16 yıllık süreç içerisinde, farklı iktidar varyasyonlarını deneyerek, sonuçta kendisini klasik ve 
geleneksel sağ kulvara yerleştiren bir istikrara ulaştı. AK Parti seçmeninin Recep Tayyip Erdoğan sonrası hakkında bir kaygısı 
ve fikri olmadığı gibi, muhalif seçmen de umudunu büyük ölçüde Erdoğan sonrasına saklamakta. Bunun ise bir dip dalga 
yaratma kabiliyetinden yoksunluğu açıkça ortada. AK Parti şimdiye kadar kendisine gönül vermiş çevreleri temsil etmekten 
vaz geçip açığa düşürürse bu gerçekten bir boşluk oluşturacak, bu boşluk da bir fetret dönemi başlatacaktır. AK Parti dindar 
olsun olmasın herkesin temel ihtiyacının kendini gerçekleştirmek olduğunu görmezden gelir, bu yöndeki talepleri umursamaz 
ise siyasette bir fetret döneminin başlaması kaçınılmaz olacaktır. Kopuşlar gerçekleşecek ve bu kopuşların bulandırdığı siyaset 
suları öyle hemen durulmayacaktır. Hâlbuki şurası son derece net; insanın elinden, Allah’ın yaradılıştan tanıdığı hürriyet alınırsa, 
sessiz, sözsüz, niteliksiz hatta kusursuz bir itaatkâr elde edersiniz. 

AK Parti’deki oy kayıplarının birçok nedeni var. Kutuplaşmanın olup olmadığı ve nasıl olduğuna dair tartışmanın bile ku-
tuplaşma yaratabildiği bir siyasi iklimde en çok konuşulan konulardan biri üslup ve dil sorunudur; bunun çok önemli olduğunun 
altını ısrarla çizmek gerekir. Özellikle gençlere karşı emredici, buyurgan bir dil kullanımı söz konusu. Ayrıca öğretmen, öğrenci 
(üniversite öğrencisi) ve veli ayağı bulunan eğitimde ve onunla doğrudan bağlantılı olan kültürde yapılan yanlışlar veya ne 
yapılacağının bilinmediği ciddi bir acemiliğin süreklilik kazanmasıdır. Son zamanlarda imar ve sağlam olmayan binalar yeniden 
gündemde. AK Parti, sakinlerinin ihtiyaçlarından ziyade, piyasanın mantığıyla şekillenen, kamusal meselelerden çok bireysel ya 
da tüzel çıkarlara cevap veren bir şehircilik anlayışına sahip oldu. Bu durum, devlet ve kamu görevlilerinin kenti yapılandırma ve 
şekillendirme süreçlerinde öncekinden daha az role sahip olduğunu veya şehir sakinlerinin çıkarları yerine sermaye birikiminin 
lehine hareket edildiğini göstermektedir. AK Parti devrindeki kentsel yenileme uygulamaları kamu ve özel sektör yararı dik-
kate alınarak değerlendirildiğinde, uygulama alanı ve çevresinde kira ve satış değerlerinin yükseldiği görülürken, kentin düşük 
gelirli ve dezavantajlı toplumsal grupları da bu rekabetçi gayrimenkul piyasası nedeniyle proje alanlarından dışlanmaktadır. Şu-
rası açık ki, yeni dönemdeki reform yahut yeniden yapılanma siyaseti karşılıklı anlayış, sağlam irade ve sürdürülebilir kurumlar 
ekseninde şekillenmeli ve yeni dönemin kodlarının Türkiye’nin eski döneminin dili ile benzeşmemesine azami dikkat gösteril-
melidir. Aksi durumda çürük bir temel üzerine bina edilmiş gösterişli bir yapının akıbeti ile karşılaşmak işten bile olmayacaktır.

Yönetimin ya da herhangi bir İslâmî kurumun, kuruluşun, hareketin, hizmet grubunun en fazla hassas ve dikkatli dav-
ranması gereken hususların başında, yakınlar konusunda adaletli olabilmek gelir. Emaneti yani kamu görevlerini ehil ve layık 
olanlara vermek yerine yakınlara (akrabalara, hemşerilere, yandaşlara) vermek suretiyle adalet ve hakkaniyetten sapmak, 
tarihte ve günümüzde en çok karşılaşılan zulüm ve haksızlık türüdür.

Müslümanlar olarak günümüz sosyal, siyasi ve ekonomik sorunlarına geçmişten hazır ekonomik ve siyasi çözümler bula-
bileceğimiz hayallerinden vazgeçip, insanlığın aklı ve vicdanını tatmin edecek alternatif sosyal, siyasal ve ekonomik modelle-
ri üretmek zorundayız. Sorun basit bir kalkınma meselesi olmayıp, varlığa, mevcuda, İslâm dünyasının ve dünyanın genel an-
lamında sorgulanmasını gerektiren bir esasa dairdir. Malik bin Nebi’nin; “Sadece geri kalmışlığın sebeplerini incelemeye karşı 
değiliz, bu sebepleri en iyi şekilde de gizliyoruz ve çoğu zamanda onları değiştirmek yerine savunmak için ölmeye bile hazı-
rız.” şeklinde ifade ettiği gibi bu yanlışın içindeki Müslümanların varlığı devam ettikçe, içinde bulunduğumuz bu zillet de de-
vam edecektir.

Televizyon bilirkişilerinin iğvasına kapılmadan dinin ana kaynaklarını çok iyi bilen binlerce insan yetiştirmeye devam et-
meliyiz. Dünyayı kavrayan, Kur’an’ı ve sünneti tefekkür eden, yaşadığı şartların ilmihalini bilen dinamik bir birikime, bir kadroya 
ihtiyaç var. Müfredat ne kadar mükemmel olursa olsun o müfredatı hayata taşıyacak kadrolar yetiştiremezsek istediğimiz 
sonucu alamayız. Başkalarını tanımanın zekâsı ve kendini bilmenin bilgeliğiyle hareket edilmeli. Başkalarını yenmek kuvvetle 
olabilir fakat heva ve heveslerini yenmek büyüklük ister.

Bu vesile ile Kurban bayramınızı tebrik ediyoruz, yeni sayımızda buluşmak temennisiyle
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Burhanettin CAN

Türkiye’nin, hal değişiminin getirdiği geçici hal sürecini kazasız, belasız 
atlatabilmesi için toplumsal bir mutabakata ihtiyaç vardır. 24 Haziran 
seçimlerinin ortaya koyduğu bir gerçek, Türkiye’deki toplumsal mutabakatı 
bozabilecek en ciddi gelişme, kavmiyetçiliğe kayan milliyetçiliğin, 
birbirine zıt iki kutupta yaygınlaşması ve derinleşmesi tehlikesidir.

Türkiye’de İki Zıt Milliyetçi Akım
Yerleşip Yaygınlaşıyor

H em küresel hem de İslâm 
coğrafyasında hâkimiyet 

kurma amaçlı 16 proje böl-

gede çatışmaktadır. Bugün; 

bölge ülkelerini bölmek ve 

birbiri ile savaştırmak, böy-

lelikle İsrail’i rahatlatabilmek 

ve genişlemesini sağlamak, 

enerji havzalarına el koymak, 

Filistin meselesini göz ardı edebilmek, hatta bir 

küresel savaş çıkarmak için Türkiye’yi provoke 

ederek kullanabilmek hedeflenmektedir. İsrail, 

Filistin’de her geçen gün katliamlarını artırmakta 

ve yaygınlaştırmaktadır. İsrail, bölgedeki kaostan 

yararlanarak, Arapları devre dışı bırakan, Kudüs’ü 

başkent kabul eden yeni bir Yahudi devleti ilan 

etmiştir. Ayrıca İsrail, her geçen gün, Suriye’de bir 

bölgeyi bombalayarak “güvenli bölge” adı altında 

Suriye topraklarını işgal edip yayılmaktadır.

Türkiye, böyle bir atmosferde 24 Haziran 

2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimle-

rini, %86 bir katılımla, çok başarılı bir şekilde 

gerçekleştirmiştir. Kadife darbeciler umdukları-

nı bulamamışlardır. Bu seçimden çıkarılabilecek 

dersler nelerdir? Toplum ne mesaj vermiştir? 

Verilen mesajın gereği nasıl yerine getirilebilir? Bu 

seçimde milletin verdiği mesajları, ana hatları ile 

aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

1) Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kusur-

ludur, bu kusurları el birlik giderin.

2) Türkiye’de birbiri ile 
çatışma eğilimi olan iki ana 
milliyetçi akım yayılmakta ve 
kökleşmektedir.

3) Türkiye, ittifaklar sis-
temi ile neredeyse ortadan 
iki ana bloka bölünmüş gibi-
dir. Gerilimin yükselmesi, 
bölünmenin derinleşmesi, 

ülkeye fayda değil, zarar getirir.
4) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yer-

leştirilirken yeni fay hatları inşa edilmemeli ve 
varolanlar enerji ile yüklenmemelidir. Yeni gayri-
memnunlar üretilmemelidir.

5) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, tüm 
kurum ve kuruluşları ile yerleştirilirken, “Tek 
Adam”, “Diktatör” imajı oluşturacak tüm söylem, 
eylem ve uygulamalardan kaçınılmalıdır.

6) Yönetim Sistemi değişikliği yapılırken, geç-
miş uygulamaların tümünün kötü olduğu varsa-
yımıyla hareket edilmemeli, olumlu ve olumsuz-
luklar göz önüne alınarak hareket edilmeli, ifrat 
ve tefritten kaçınılmalıdır.

7) Yönetim Sistemi değişikliği yapılırken çıka-
rılacak olan kanunlara, mayın yerleştirmek iste-
yen kripto işbirlikçiler/FETÖ’cüler olabilir. O 
nedenle yasal düzenlemeler, kanunlaştırılmadan 
önce topluma sunulmasında, görüş alınmasında 
fayda vardır.

8) Yeni yapı kurulurken içe kapanıp, bölgede 
ve dünyada olan olaylara karşı duyarsız kalınma-
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malıdır.
9) Türkiye’nin yeni vizyonlara ve vizyon 

sahiplerine ihtiyacı vardır.
10) Seçmen davranışlarında geçişkenlik var-

dır. İttifaklar arası ve ittifak içi oy kayması söz 
konusu olup, futbol takımı tutar gibi bir seçmen 
profili söz konusu değildir.

11) Partilerdeki ve bürokraside ki kifayetsiz 
muhterisler, yolsuzluğa, rüşvete bulaşmış olan-
lar ve halktan kopanlar tasfiye edilmeli; siyaset ve 
siyasetçi arınmalıdır.

12) Gençlik siyasetin dilinden ve siyasetçile-
rin kavga etmelerinden memnun değildir.

Geçiş Dönemi/Geçici Hal Sıkıntılı Olup                    
Dikkatli Olunmalıdır

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 
“Cumhuriyetin Kuruluşu” ve “Çok Partili Sisteme 
Geçişten” sonra Cumhuriyet tarihinin önem-
li “üçüncü bir evresi” olarak tanımlanmaktadır.1 
Her sistem ve yapı değişikliği, bir geçici hal döne-
mi ortaya çıkartır. Süreç iyi yönetilemezse eski-
sinden çok daha kötü durumlara sebebiyet verile-
bilir. Her değişim, aynı zamanda sistemde mem-
nun ve gayrimemnunlar üretir. Önemli olan, 
memnun sayısının gayrimemnun sayısından çok 
daha fazla olması; değişim sürecinde halkın canı-
nın fazla yanmaması, halkın tedirgin edilmeme-
si ve ülkenin güvenliğinde bir krizin yaşanma-
masıdır. Türkiye’nin, bu hal değişiminin getirdi-
ği geçici hal sürecini kazasız, belasız atlatabilme-
si için toplumsal bir mutabakata ihtiyaç vardır. 
24 Haziran Seçimlerinin ortaya koyduğu bir ger-
çek, Türkiye’deki toplumsal mutabakatı bozabile-
cek en ciddi gelişme, kavmiyetçiliğe kayan milli-
yetçiliğin, birbirine zıt iki kutupta yaygınlaşması 
ve derinleşmesi tehlikesidir.

Tarihi Arka Plan: Lozan’da Lağvedilen Kimlikler ve       
Laik-Seküler Yeni “Türk Kimliği” İnşası

Son dönem Osmanlı yönetiminin taklitçi yak-
laşımı, genel olarak Cumhuriyet dönemi yöne-
ticilerinin de yaklaşımı olmuştur. Fransız ihti-
lalının etkisinde kalan Cumhuriyetin kurucu 
kadrosu, heterojen Osmanlı toplumundan miras 
kalan bir ümmeti, yeni bir ‘ulus’a dönüştürmeyi, 
kendi tabirleri ile ‘yaratmayı’, ana politika olarak 

1 -23.06.2018 Habertürk; http://www.haberturk.com/son-
dakika-bahceli-haberturk-tv-show-tv-ve-bloomberg-ht-
ortak-yayininda-2027443

benimsemiştir. 
Avrupa delegasyonu Lozan’da, Hıristiyanlara, 

Musevilere ve Kürtlere azınlık statüsünün tanın-
masını istemiştir. Birinci meclis, Türklerle, Kürtler 
arasındaki “gaye ve din birliğini” gerekçe göstere-
rek Kürtlere “azınlık statüsü” verilmesi isteğine 
şiddetle karşı çıkmış ve Lozan’da bir şeylerin ters 
gittiğini görerek Lozan Antlaşması’nı reddetmiştir. 
Lozan’a karşı olan, örgütsüz ve fakat çoğunlukta 
olan birinci meclis üyelerinin büyük bir kesimi, 
örgütlü bir azınlık tarafından tasfiye edilmiş ve 
Lozan Antlaşması imzalanmıştır.2 

Cumhuriyetin ilk başbakanlarından Rauf 
Orbay hatıratında, Lozan’da İsmet Paşa ve 
İngilizlerle gizli irtibatı olan İstanbul Yahudi 
Hahambaşı Haim Naum ve Lord Gurzon arasın-
da gizli bir antlaşmanın var olduğunu açıklamak-
tadır. Bu gizli anlaşmaya göre “halifelik lağve-
dilecek”, “İslâm dünyası ile her türlü ilişki kesi-
lecek” ve “laiklik merkezli” yeni bir sistem inşa 
edilecektir.3

Türkiye’de, başta Türkler ve Kürtler olmak 
üzere tüm Müslüman etnik unsurlar için İslâm 
ve Halifelik, en önemli bağlayıcı bir unsur ve bir 
çimento idi. Kürt Sorunu ile ilgili yapılan araş-
tırmalarda (1-Martin van Bruinessen; 2- Nader 
Entessar; 3- Kemal Kirişçi-Gareth M. Winrow; 
4- David Mc Dowall’ın eserleri) Kürt kavmiyetçi-
liğinin başlangıç noktası olarak Hilafetin kaldırıl-
ması gösterilmektedir.4

Kürtlerle Türkler arasındaki kardeşliğin kırıl-
ma noktası halifeliğin kaldırılması, ivme kazan-
ması laikliğin getirilmesi, zirve noktası ise Kürt 
kimliğinin inkâr edilmesi ve Kürtlerin asimile 
edilmeye çalışılmasıdır. 

Cumhuriyetin çekirdek kadrosu, gücü tam 
olarak ele geçirene kadar hem Kürt önderlere, 
hem de Müslüman önderlere bol vaatte bulun-
muş halifeliği, İslâm’ı çok öne çekmiştir. Mustafa 
Kemal,14 Ocak1923 İzmit konuşmasında 
Kürtlere özerklik bile vaad etmiştir.5 Fakat çekir-

2 Akın, K., Olay Adam Erbakan, Birey Yayıncılık, İstanbul, 

2000, s.105-122.

3 Büyük Doğu, “Lozan’ın içyüzü”, Sayı: 29. Mısırlıoğlu,K., 
Lozan Zafer mi, Hezimet mi?, İstanbul, Sebil Yayınları, cilt 
1,1971, s.268-277.

4 Tan A., Kürt Sorunu, Timaş Yayınları, İstanbul, 2009, s.180-
210.

5 Tan A., Kürt Sorunu, Timaş Yayınları, İstanbul, 2009, s.180-
210.
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dek kadro, gücü ele geçirince hem Türk kimliğini 
hem Kürt kimliğini hem de İslâm kimliğini ve de 
İslâm kültür ve medeniyetini ret ve inkâr etmiştir. 
Bu uygulamalardan sonra Türkiye’nin bağrında, 
İslâmî kimlik, Türk kimliği, Kürt kimliği olmak 
üzere üç ana kimlik sorunu, hep var olagelmiş-
tir. Batılılaşma hareketi ile yol boyu, hem İslâmi 
kimlik hem de Türk, Kürt ve diğer kimlikler red ve 
inkâr edilmiştir. Devrimlerle bir taraftan varolan 
tüm kimlikler parçalanırken, diğer taraftan Batı 
kültür ve medeniyetinin değerlerini benimse-
yip inanan bir halk inşa edilmeye çalışılmıştır. 
İnşa edilecek olan yeni ulusun, mevcut tarafın-
dan kabul görmesi için etnik olarak çoğunlukta 
olan Türklerin ismi, kanı 
ve konuşma dili dayanak 
olarak seçilmiştir.

Yeni kimlikte, Türk’ün 
ismi vardı fakat kültür ve 
medeniyeti, tarihi, örfü, 
adetleri, gelenekleri, göre-
nekleri, alfabesi, Kur’ân’ı, 
Ezanı ve dini yoktu. Tüm 
yaşantıları, Batılı değerle-
re göre şekillendirilmek 
istenen bir halkın hangi 
Türklüğünden bahsedilebi-
lirdi? Tarihten bize intikal 
eden Müslüman Türk (Eski 
Türk) öldürülmüştü. Yeni 
Türk (Batılı Türk) ise, tari-
hini, kültür ve medeniye-
tini, dinini, imanını, ecda-
dını, kıblesini red ve inkâr 
eden mankurtlaştırılmış bir 
Türk idi. Bu coğrafyada yaşayan, yeni alfabeyi, 
laiklik dinini benimseyen, İslâm’la ilişkili tüm 
tarihi, kültür medeniyeti red ve inkâr edip Batı 
Kültür Medeniyetini benimseyen ve “Türk kanını 
taşıyan herkes Türk’tü”(!). 

Bu yeni Türk, tarihten gelen ve Müslüman olan 
Türk’ten başka bir şeydi. 

Kanı işin içine niçin soktukları belli değildi. 
Çünkü Türkçülüğün ateşli savunucularının birço-
ğu- İnönü, Ziya Gökalp ve Moiz Kohen; vb. - Türk 
soyundan gelmemekteydi. 

1950 öncesinde yazılan kitaplarda, nedense 
kan meselesi hep öne çekilmiştir: “Türk yurdu 
üzerinde yaşayan, Türk dili ile konuşan ve Türk 
kanını taşıyan insanların birliğine Türk milleti 

denir.” “Bütün Türkleri bütün yüreğimle sevece-
ğim. Çünkü hepimiz aynı kanı taşıyoruz. Hepimiz 
aynı toprakta yaşıyoruz. Aynı dili konuşuyoruz.”6

Türk milletinden kast edilen, aynı coğrafyada, 
aynı soydan, aynı kandan ve aynı dilden olan 
insanlar topluluğu idi. Aynı coğrafyada yaşadığı 
halde aynı dil ve kandan olmayanlar ne olacaktı? 

Herkes, yeni din-kültür ve medeniyete göre 
yeniden formatlanacaktı. Formatlanmaya karşı 
çıkanlar “gerici”, “yobaz”, “bölücü”, “hain”, 
“düşman” ve “tehlikeliydi”. Formatlanma asimile 
olmak demekti. Ya asimile olacaklar ya da yok 
edileceklerdir.

Cumhuriyetin çekirdek kadrosu, ‘kanunen ve 
cebren’ formatlanma ger-
çekleştirerek ‘Yeni Türkü 
yaratacaktı’(!). İnönü 1925 
yılında; “Vazifemiz, bu 
vatanın içinde bulunanları 
behemehâl Türk yapmak-
tır. Türklere ve Türkçülüğe 
muhalefet edecek anasırı 
kesip atacağız.”7 demek-
teydi. “Onuncu Yıl Marşı”, 
bu yeni Türk’ün marşıydı. 

Yeni Sistem için nüfus 
olarak Türklerden sonra 
hem en baskın unsur olma-
ları hem de İslâm dini-
ne bağlılıkları açısından 
tehlikeli olabilecek olan 
unsur, Kürtlerdi. Öncelikle 
bunların, öngörülen yeni 
Türk’ün saflarına katılması 
için formatlanması gerek-
mekteydi. Bu noktadan 

hareketle Kürtler üzerinde tezler üretilerek dil-
leri, soyları, kültürleri yok sayıldı. Yerel isimler 
değiştirildi. Dağa taşa ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ 
yazıldı; herkese okullarda “Türküm, Doğruyum, 
Çalışkanım”(!) marşı söylettirildi. Kürtler, 
Türklerin bir boyu, bir kolu, “Dağ Türkleri” ola-
rak gösterilmek istendi. 

İki kuvvet Komutanının aşağıdaki açıklamala-
rı, Cumhuriyetin kurucu kadrosunun zihin yapı-
sını anlama açısından önemlidir: Deniz Kuvvetleri 

6 Tan A., Kürt Sorunu, Timaş Yayınları, İstanbul, 2009, s.180-
210.

7 Tan A., Kürt Sorunu, Timaş Yayınları, İstanbul, 2009, s.180-
210.

Taktik zaferlerden ziyade stra-
tejik zaferler hedeflenmelidir. 
Bazı siyaset erkânının ve bazı 
STK’ların, olayların ve haber-
lerin mahiyetini tam öğren-
meden, ileri geri açıklama 
yapması, suçlaması ve haka-
ret etmesi son derece yanlış-
tır. Siyasetçiler ve STK’lar, 
çok daha dikkatli olmalı, Şer 
İttifakı tarafından yürütülen 
gayrimemnun üretmekle ilgi-
li psikolojik harekâta katkıda 
bulunmamalıdırlar.
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eski Komutanı Emekli Oramiral Salim 
Dervişoğlu: Ekonomik adımları atmadık, 
Kürtleri kültürel bakımdan ülkeye enteg-
re edemedik, asimile etmeye çalıştık. … 
İşe kendi içimizdeki ekonomik, kültürel, 
sosyal bölünmüşlüğü ortadan kaldıra-
rak başlamak lazım.”8 Kara Kuvvetleri 
eski Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç 
Yalman: Cumhuriyet dönemindeki isyan-
lardan sonra 1938’den 1970’e kadar terör 
yoktu. Sosyal sorun dönemi dediğim, 
bu dönemdir. Aslında Türkiye’nin soru-
nu henüz sosyal boyuttayken görmesi 
ve doğru okuması gerekirdi. Bu yapıla-
bilseydi sorun belki sosyal aşamaday-
ken çözülebilirdi. Ancak, maalesef bunun 
yapılamadığını görüyoruz. Henüz terör 
boyutuna gelmeden sosyal aşamada sorun 
çözülebilseydi çok daha iyi olurdu.

Bu açıdan baktığımızda, o aşamada sorunun 
‘kendini ifade’ olarak tarif edildiğini görüyoruz. 
Dilini konuşmak, şarkısını, türküsünü dinlemek 
istiyor, kültürünü yaşamak istiyor. Oysa, biz-
ler o dönemde, ‘Kürt yoktur’(!) diye eğitilmi-
şiz. Kürtleri, Türklerin kolu olarak görüyoruz. 
Ortalıkta işte dağlarda gezerken, karda yürürken 
kart-kurt sesleri çıktığı için Kürt denilmiştir, gibi 
tarifler dolaşıyor. O dönemde sosyal istekleri bile 
biz ‘yıkıcı faaliyetler’ kapsamında görüyoruz. Biz 
olayın sosyal yönünü görmemişiz, dolayısıyla 
sorunu zamanında görmemişiz.”9

‘Bu ülkede herkes Türk’tür.’ şeklinde for-
matlanan bir nesil için, Türk’ten başka etnik 
yapılardan, farklı dillerden bahsetmek, “ülkeyi 
bölmek istemek”, “hainlik yapmak” demektir. 
“Güç Zehirlenmesine” tutulmuş Cumhuriyetçi 
kadro, en vahim hatayı, 1980 darbesinde 
“Kürtçe konuşma yasağı” getirerek yapmıştır: 
Emekli Cumhurbaşkanı Orgeneral Kenan Evren: 
Kürtçe konuşmayı yasakladık. Şöyle yasakla-
dık: Konuşmalarda, mitinglerde, şurada burada 
Kürtçe konuşulmayacak. Okulda filan Kürtçe ted-
risat yapılamaz dedik. Neden dedik? Ben Devlet 
Başkanı’yken, bir köyde ilkokula gittim. Açtım 
kitabı, oku şunu dedim çocuğa. Kem küm, çocuk 
okuyamıyor… ‘Dördüncü sınıfa gelmiş, Türkçeyi 

8 Gündem, M., 16-17.03.2009 Zaman, Salim Dervişoğlu ile 
Yapılan Röportaj.

9 Bila, F., Komutanlar Cephesi, Detay Yayıncılık, İstanbul, 
2007,s. 197-211-110-116.

okuyamıyor, bu nasıl iş?’ dedim. Döndüm ve 
Kürtçe yasağını koyduk. Kürtçe tedrisat yapıla-
maz dedik. Ama biraz ağır yasak koyduk. Sonra 
bu yasak kaldırıldı, ama hataydı. Hata olduğunu 
sonradan anladım…”10

“Yeni Türkiye”de Milliyetçi Dalganın Yükselişi

Birbirini besleyen ve destekleyen bu iki zıt 
akım (Türk Milliyetçiliği, Kürt Milliyetçiliği) 
bugün, belli boyutlarda Türkiye sathında yerleş-
miş ve yaygınlaşmıştır. Türk milliyetçiliği, taban-
da etkinlik olarak, Kürt milliyetçiliğine nazaran 
daha baskın ve yaygındır. Bu akımın siyasi ana 
temsilcisi, MHP’dir. MHP, geçmişte (1999) %18 
civarında bir oy potansiyeline ulaşmıştır. Bugün 
bölünmüş olmasına rağmen %11 oy oranına 
sahiptir. 

Geçmişte Türk milliyetçiliği, “Türk-İslâm 
Sentezi”, “Tanrı Dağı Kadar Türk Hıra Dağı 
Kadar Müslüman”, sloganlarına göre şekillenmiş-
ti. 1980 Darbesinden sonra bu çizgiden yol boyu 
uzaklaşmış, İslâm yerine AB değerleri öne çıkmış; 
“Tanrı dağı” yanında “Hıra dağı” küçülmüş ya da 
unutulmuştur. Bu akımda kavmiyetçiliğe ciddi bir 
kayış vardır. 

Kürt Milliyetçiliği ise, başından beri, solun, 
Marksizm’in tekelinde büyümüş, boy salmış, laik-
seküler bir hareket olarak var olmuş ve “Marksist 
Türk solu” tarafından genellikle desteklenmiştir. 
Yol boyu Marksist Kürt milliyetçiliği, mecliste 

10 Bila, F., Komutanlar Cephesi, Detay Yayıncılık, İstanbul, 
2007,s. 197-211-110-116.

Tablo-1: 2002-2018 Milletvekili Seçim Sonuçları

SEÇİM 
TARİHİ

MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ-GENEL SONUÇLAR (%)

KA
TI

LI
M

% AK
P

CH
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M
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HD
P/

BD
P

İY
İ

PA
RT

İ

SP HA
S

PA
RT

İ

G
EN

Ç
PA

RT
İ

VA
TA

N

HÜ
DA

PA
R

AN
AP
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P

03 Kasım
2002 79 34,43 19,41 8,35 6,22 2,49 7,24 0,5 5,12 9,52

22 Tem-
muz 2007 84 46,58 20,88 14,27 4,84* 2,34 3,04 0,3 5,42

12 Haziran 
2011 87 49,8 26 13 6,55* 1,27 0,77

07 Haziran 
2015 85 40,87 24,95 16,29 13,12 2,1 0,3

01 Kasım 
2015 85 49,5 25,3 11,9 10,8 0,7 0,2

24 Haziran 
2018 86 42,6 22,6 11,1 11,7 10 1,3 0,2 0,3

* BAĞIMSIZ ADAYLARLA SEÇİME GİRİLDİ
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var olmuş olmasına rağmen, çok etkili olamamış; 
genelde PKK’nin gölgesi altında, hep terörle özdeş 
olarak görülmüştür. Kürt Milliyetçiliğini etkin 
kılan, BDP sonrasında HDP ile birlikte “dindar 
Kürtlerin” Kürt milliyetçiliğine kaymış olması, 
laik seküler, Marksist-sol bir harekete destek ver-
miş olmalarıdır.

Gelinen noktada ana sorun, %11 civarında 
Türk ve Kürt kavmiyetçiliğinin varlığı değildir. 
Gelinen noktada merkez parti olan AK Parti taba-
nında kavmiyetçiliği çağrıştıracak ve besleyecek 
hem Türk ve hem de Kürt milliyetçiliğinin geliş-
mesidir. Bunun sebebi nedir? Bunun sebeplerini 
aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

1- “Çözüm Süreci Buzdolabında”

AK Parti kurmayları, Kürt kavmiyetçiliği-
nin yaygınlaşmasına ilişkin sorunu önce “Kürt 
Sorunu”, sonra “Demokratikleşme Süreci” ve 
daha sonra da “Çözüm Süreci” diye adlandırmış-
lardır. Sorunun çözümü için de PKK’yi muha-
tap seçmişler; “3. Göz ya da Gözlemci” olarak her 
zaman arkadan iş çeviren hilebaz İngiltere’yi süre-
ce dâhil etmişlerdir. 

Devletin, “Çözüm sürecinde” Kürt halkının 
bizzat kendisi yerine, yabancı istihbaratların etkin 
olduğu “bir terör ve taşeron örgüt” olan PKK’yı 
muhatap alması ve “3. Göz ya da Gözlemci” ola-
rak İngiltere’yi sürece dâhil etmesi, hataydı. 

Ayrıca stratejik olarak yapılan ciddi hatalardan 
biri de, PKK-BDP/HDP’nin yanısıra AK Parti Kürt 
milletvekili grubunun (BDP’nin mecliste 30 millet-
vekili varken AK Parti’nin mecliste 60 civarında 
milletvekili mevcuttu.) ve Güneydoğu bölgesinde 
ya da Türkiye’nin farklı bölgelerinde Kürt halkının 
hakları için mücadele veren farklı Kürt örgütleri-
nin, kanaat önderlerinin, melelerin, STK temsilci-
lerinin, medreselerin ve mecliste bulunun muhalefet 
partilerinin muhatap alınmaması olmuştur. 

PKK-BDP/HDP’nin tek olarak muhatap alın-
ması, terör örgütüne meşruiyet, zımnen sanki 
Kürtlerin tek temsilcisiymiş gibi bir statü kazan-
dırmış ve Devletin doğal olarak yaptığı yasal 
düzenlemelerle iade edilen tüm haklar, “PKK 
tarafından silah zoruyla alınmış haklar” olarak 
PKK tarafından kamuoyuna duyurulmuş ve Kürt 
halkına kabul ettirilmiştir. Bu durum, Kürt halkı-
nın belli bir kesiminin, özellikle gençlerin, örgütün 
şemsiyesi altına girmesine sebebiyet vermiştir.

Doğal olarak verilmesi gereken hakları, bir 
terör örgütünü aracı kılıp onunla pazarlık yapa-
rak vermek, yanlıştı, ilahi sünnete aykırı idi; bu 
nedenle de işin bereketi olmadı. Çözüm süreci-
nin AK Parti kanadı, “Biliyorsunuz, 2013’te bize 
o zaman silahları bırakma sözü vermişlerdi. Ama 
sözlerini tutmadılar.” “Bizi aldattılar, kandırdı-
lar.” diyerek “Çözüm sürecini buzdolabına” koy-
muşlar; “Çözüm sürecini unutun” ve “Çözüm 
süreci bitti” gibi açıklamalar yapmışlardır.11 

Bu açıklamalar ve ardından gelen uygulama, 
dindar Kürtler arasında HDP’ye kayma eğiliminin 
ortaya çıkmasına ve hızlanmasına neden olmuştur.

2- ‘Bağımsız Kürdistan Referandumu’/                    
‘Kuzey Irak Referandumu’

 Bununla birlikte AK Parti tabanında birbi-
rine zıt Milliyetçiliğin tırmanmasına sebebiyet 
veren çok önemli diğer bir olay, Türkiye, İran, 
Irak ve Rusya’nın karşı çıkışlarına rağmen Barzani 
yönetiminin, İsrail’in açık desteğini alarak ‘ihti-
laflı bölgeleri’ de içeren ‘Bağımsız Kürdistan 
Referandumunu’/‘Kuzey Irak Referandumunu’ 
yapmış olmasıdır.

Kuzey Irak Referandumu ile birlikte başla-
yan tartışmalarda, Türkiye’deki yöneticiler başta 
olmak üzere dini hassasiyeti olan Müslüman 
Türklerle Müslüman Kürtlerin kullandıkları 
dil, kavmiyetçi bir dildi. “Bu Kürtler” veya “bu 
Türkler” diye başlayan ve işi “nankörlüğe”, “küf-
retmeye” kadar götüren bir dil, kavmiyetçilik ate-
şinin AK Parti tabanında daha da şiddetli yanma-
sına sebebiyet vermiştir. 

3- Afrin-Menbiç-Kandil Operasyonlarının                     
İyi Anlatılamaması 

Şer ittifakının, yabancı istihbaratların ve 
kavmiyetçi Kürt hareketi mensuplarının, Afrin, 
Kandil ve Menbiç operasyonlarının “Kürt halkına 
karşı yapılıyor” propagandasını yapması; buna 
karşı güçlü bir karşı psikolojik harekât geliştiril-
memesi, AK Parti tabanındaki Kürt kökenli kar-
deşlerimiz üzerinde kötü etki meydana getirmiş, 
önceden başlayan kıvılcım daha da şiddetlenmiş-
tir. CIA ajanı Henri Barkey’in 8 Haziran 2018’deki 
aşağıdaki ifadelerini bu açıdan değerlendirmek 
gerekmektedir: “Her şeyden önce, Menbiç mesele-

11 06.08.2015 tarihli değişik medya.
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si Erdoğan için seçimler yüzünden önemliydi, bir 
açıdan, ABD ona bir hediye verdi. Bu, Erdoğan’ın 
istediği bir şeydi ve sonunda istediğini aldı.”12 

 4- “Amerikan İlerleme Merkezi” (CAP) Raporunun 
“Popülist Milliyetçiliğin Kökenleri” Araştırması ve 

İstihbarat Örgütlerinin Gereğini Yapması

2014 Yılının sonu, 2015 yılının başında 
Amerikan İlerleme Merkezi (CAP) tarafından 
Türkiye’de “Türkiye’nin yükselen milliyetçi duy-
gularını incelemek ve din, etnisite, tarih, mağduri-
yet, sınıf kırgınlığı ve onu körükleyen güvensizlik 
dinamikleri hakkında bilimsel bir anlayış geliş-
tirmek için” bir araştırma yapılmıştır.13 “Popülist 
milliyetçiliğin ardında yatan sebepler ve gerek-
çeler” öğrenilmek istenmiş ve “Batı kültür, siya-
set ve güvenlik alanındaki yeri de dâhil olmak 
üzere, önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin yörünge-
sini şekillendirebilecek yerel zorunluluklara ışık 
tutmak” amaçlanmıştır. 

Rapordan anlaşıldığına göre başta CIA olmak 
üzere Şer İttifakının istihbarat örgütlerine çok 
önemli malzeme üretilmiş ve bir yol harita-
sı önerilmiştir. Yabancı istihbaratların Türkiye’de 
“Popülist milliyetçiliğin” yaygınlaşması için 
yürüttükleri psikolojik harekâtın, Türk ve Kürt 
Milliyetçileri üzerinde çok önemli etkileri olmuş 
olabilir. 

Keza her seçim döneminde ABD ve AB’nin 
Türkiye’ye karşı sert tavır koyması, gerilimi yük-
seltmeleri, bu tavra karşı Türkiye’nin aynı sertlik-
te cevap vermesi; Türkiye’nin küresel bir operas-
yonla karşı karşıya kaldığı intiba ve imajının doğ-
masına ve “Türk’ün Türk’ten Başka Dostu yoktur.” 
sloganının(“Popülist milliyetçilik”) zemin bulma-
sına sebebiyet vermiştir.

5- 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi Gecesi ve 
Sonrasında Kullanılan Dil, Söylem ve Sloganlar 

15 Temmuz askeri darbe girişiminin, dini/ 
cemaat özelliği öne çıkmış Gülen Hareketi 
(FETÖ) ve NATO’nun ittifakı ile gerçekleştiril-
mesi, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında darbeye 

12 Takan, A., Dalgaya gelmeyelim!.., 20 Haziran 2018, Yeniçağ.

13 Getty / Artur Widak, Max Hoffman , Michael Werz ve John 
Halpin, “How New Is Turkey’s ‘New Nationalism’ Center 
for American Progress(CAP); “Türkiye Yeni Bir Milliyetçilik 
Yaşıyor mu?”/Türkiye’nin Değişen ‘Yeni Milliyetçilik’ Siyaseti, 
CAP,11 Şubat 2018.

karşı yapılan kitlesel eylemlerde, Milliyetçi slogan 
ve söylemlerin baskın olması, AK Parti tabanında 
başlayan iki zıt milliyetçi dalganın daha da gürleş-
mesine neden olmuştur.

6- 16 Nisan Referandum ve Seçimlerde Kullanılan Dil, 
Söylem ve Sloganlar 

16 Nisan Referandumu ve 24 Haziran 
Seçimleri sürecinde başta Cumhurbaşkanı olmak 
üzere AK Parti kurmaylarının kullandığı dil; 
Cumhurbaşkanının “Kızıl Elmadan” bahsetmesi, 
“Bozkurt işareti” yapması, AK Parti tabanındaki 
Türk milliyetçileri ile MHP’li milliyetçileri birbi-
rine yakınlaştırırken; AK Partiye rey vermiş Kürt 
seçmeni olumsuz etkilemiş ve bir kısmının AK 
Parti’den uzaklaşmasına, HDP’ye yaklaşmasına 
sebebiyet vermiştir.

7- AK Parti MHP Arasında Kurulan Cumhur İttifakı

AK Parti ile MHP arasında 7 Haziran 2015 
seçimlerinden sonra başlayan, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sisteminin yasallaştırılması sürecinde 
geliştirilen ve nihayet 24 Haziran 2018 seçimle-
rinde Cumhur İttifakı ile zirveye taşınan yakınlaş-
ma, AK Parti tabanındaki Kürt seçmeni olumsuz 
etkilemiştir.

8- Türkiye’nin Ana Tezadının Anlatılmaması

Türkiye’nin ana sorunu, Batı Kültür ve 
Medeniyeti değerlerine göre kurulmuş bir sistem-

Sosyolojik Savaş amaçlı 15 Temmuz 
askeri darbe girişiminin ana hedefi ise, 
İslâm dininin halk, özellikle gençler üze-
rindeki etkisini kırmak, zayıflatmak, 
yayılmasını engellemek, dini hassasiye-
ti yüksek olan camia ve yapılara karşı 
büyük bir alerji, şüphe ve hatta düş-
manlığın oluşmasını sağlamak, insan-
ların birbirine olan güvenini yıkarak 
her türlü dayanışmayı engellemek, top-
lumu yığın haline çevirmekti. Darbenin 
bu boyutu, “gizli ve kirli bir el” tarafın-
dan hâlâ daha devam ettirilmeye çalı-
şılmaktadır.
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le İslâm kültür ve medeniyet değerlerine göre şu 
ya da bu şekilde yaşayan bir milletin arasında var 
olan değer sistemi çatışmasıdır. Türkiye’nin ana 
sorunu, bu zihinsel karmaşadır. Bu sistemde baş-
tan beri toplumun her kesimi, şu ya da bu şekilde 
asimilasyona tabı tutulmuştur. Bunun topluma 
gereğince anlatılmaması ya da anlatılamaması 
“popülist milliyetçi” eğilimlerin yükselmesine 
sebebiyet vermiştir ve de vermektedir. 

Milliyetçilik Açısından                                          
Seçim Sonuçlarının Değerlendirilmesi

1995 yılından günümüze kadar yapılan seçim-
lerin sonucunda, oy dağılımı açısından Türkiye, 
üç ana bölgeye ayrılmış durumdadır (Şekil 1-Şekil 
8). Kürt halkından çok rahat rey alabilen (Şekil 
1-Şekil 2) RP ve FP’nin 28 Şubat askeri cuntası 
tarafından kapatılmasının sonucu varılmak iste-
nen nokta, Türkiye’nin zihinsel olarak bölünme-
siydi. Şekil 1’den Şekil 8’e kadar olan haritalar 
incelendiğinde, adım adım bu hedefe yaklaşıldığı 
görülmektedir. Bu ana tehlikedir.

“Çözüm sürecinin buzdolabına konmasın-
dan” sonra, Kürt halkı arasında PKK’nın ve kim-
liği belli olmayan bazı örgüt ve şahısların yaptı-
ğı yoğun gri/kara propagandanın sonucu, din-
dar Kürtlerin belli bir kesiminin Kürt milliyetçi-
liğine kaydığını ve HDP’yi meşru olarak görme-
ye başladığını, 7 Haziran 2015 seçimlerinden iti-
baren AK Parti’den koparak HDP’ye rey verdiği-
ni görmekteyiz. 

7 Haziran 2015 seçimlerinde Doğu ve 
Güneydoğu’da ve Kürt halkının yoğun olarak 
yaşadığı batıdaki şehirlerde, HDP’nin 80 millet-
vekili alması; buna karşılık AK Parti’nin %8 civa-
rında rey kaybederek iktidar olamaması, AK Parti 
tabanın da Kürt halkına karşı bir tepki meyda-

na getirmiş ve AK Parti tabanı, belli boyutları ile 

Türk milliyetçiliğine doğru kaymıştır. 
 AK Parti, Türkiye’nin her tarafından yük-

sek oranda rey alabilen tek partidir. Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise HDP etkin-
dir. CHP ise Trakya, Ege ve Akdeniz sahillerinde 
vardır. MHP, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz 
bölgesinde belli boyutlarda etkindir. 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde Kürt kavmi-
yetçiliğinin temsilcisi HDP etkindir. Bu bölgede 2. 
derecede etkin olan parti, AK Parti’dir. Bu seçim-
de AK Parti’nin Güneydoğu’da oyunu artırmış 
olması önemli bir olgudur. İslâmî kimlikleri öne 
çıkan SP ve HÜDA-PAR’ın Güneydoğu bölgesinde 
ciddi bir varlık gösterememeleri, Türkiye’nin gele-
ceği açısından iyi olmamıştır(Tablo 1, Tablo 2). 

Şekil 1-Şekil 8’de görülen haritalarda 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde Kürt kavmiyet-
çiliği üzerinden siyaset yapan bir parti, yol boyu 
etkin olmuş ve kökleşmiştir. Yılları göz önüne 
aldığımızda Kürt kavmiyetçiliğinin bir taban bul-
duğu görülmektedir. 

Mesele, bir terör meselesi olmanın ötesine geç-
miş ve siyasallaşmıştır. Var olan sorun, yukarıda 
yer verdiğimiz Komutanların ifade ettiği tehlike 
sınırlarına gelip dayanmış ve sınırları zorlamak-
tadır. Bu nedenle siyaset erbabı önümüzdeki gün-
lerde kullandığı dile daha fazla dikkat etmeli ve 
bu sorunu çözmek için toplumsal bir mutabakat 
aramalıdır.

Tablo-2: 24 Haziran 2018 Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adaylarının Aldığı Oylar

TÜRKİYE YURT DIŞI GENEL TOPLAM

ADAY SAYI % SAYI % SAYI %

RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN 25.434.442 52,4 890.746 59,4 26.325.188 52,6

MUHARREM 
İNCE 14.950.660 30,8 386.201 25,8 15.336.861 30,6

SELAHATTİN 
DEMİRTAŞ 4.039.442 8,3 165.801 11.1 4.205.243 8,4

MERAL 
AKŞENER 3.604.384 7,4 44.869 3 3.649.253 7.3

TEMEL 
KARAMOLLAOĞLU 435006 0,9 8768 0,6 443.774 0,9

DOĞU 
PERİNÇEK 95.923 0,2 3007 0,2 98.930 0,2
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OHAL sürecinde atanan kayyumların 
Güneydoğu bölgesinde çok güzel hizmetler yap-
mış olmasına rağmen AK Parti’nin oyunun gere-
ğince artmamış olması, hizmet-kavmiyetçilik 
denkleminin ne kadar karmaşık olduğunun bir 
göstergesidir. Denklemin çözümü, kavmiyetçilik 
eksenli olmuştur. 

Kavmiyetçilik, zihinsel bir sorundur. Zihinsel 
sorunlar, zihinsel, fikrî/felsefî yaklaşımlarla çözü-
lebilir. Güneydoğu’da söylenen, “İyi hizmet yapı-
yorlar fakat bizden değiller.” sözü, durumu ve 
de sorunu, en güzel bir şekilde özetlemektedir. 
Keza Güneydoğuda verilen hizmetlere karşılık AK 
Parti’nin istenen ya da beklenen oyu alamama-
sı karşısında Güneydoğudaki bazı AK Partililerin 
Kürt halkı için “Nankörler” (!) tabirini kullanma-
sı, ana sorunun zihinsel olduğunun, kavranılama-
dığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

1995 yılında HADEP ile başlayan siyasal Kürt 
hareketi, Kürt kavmiyetçilik hareketi, 2002’den 
bugüne yapılan seçimlere bakıldığında, 22 
Temmuz 2007 ve 12 Haziran 2011 seçimlerinde 
bağımsız adaylarla meclise girebilmiş ve meclis-
te grup kurabilmiştir (Tablo1, Tablo 2). 7 Haziran 
2015 seçimlerinde en yüksek oyu yakalamış 
(%13,11) ve 80 milletvekili kazanmıştır. HDP; 1 
Kasım 2015 seçimlerinde %10,8 ve 24 Haziran 
2018 seçimlerinde hiçbir ittifaka girmeden, lideri 
ve bazı milletvekilleri tutuklu iken %11,7 oy ala-
rak %10 barajının üzerine çıkabilmiş ve MHP ile 
oy potansiyeli olarak aynı düzleme gelip oturmuş 
bir partidir. 

HDP’nin %10 seçim barajını geçmesinin AK 
Parti’ye maliyeti, 60-65 civarında milletvekili 
kaybıdır.

AK Parti tabanında meydana gelen, birbirini 
besleyen bu iki zıt milliyetçi akım, AK Parti ile 
MHP ve HDP arasında şartlara göre oy geçiş-
kenliğini beslemiş ve artırmıştır. 7 Haziran 2015 
seçimlerinde AK Parti’nin oyları düşmüş, buna 
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karşılık hem MHP’nin hem de HDP’nin oyları 
artmıştır (Tablo1). Bu seçimde AK Parti’den hem 
MHP’ye hem de HDP’ye belli bir miktar oyun geç-
tiği görülmektedir. Bu noktada, dindar Kürtlerin 
HDP’ye yöneldiğine ilişkin çok ciddi tartışmaların 
7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra yapıldığı 
hatırlanmalıdır. 

HDP, 24 Haziran 2018 seçimlerinde, Kürt 
halkının her kesiminden, sol ve laikçi çevreler-
den, Alevilerden, CHP’den, AK Parti’den mem-
nun olmayanlardan, Müslüman entelektüellerin 
bir kesiminden ve FETÖ’cülerden oy almıştır. 
Bahçeli’nin erken seçim çıkışı ile birlikte yapılan 
1 Kasım 2015 seçimlerinde, AK Parti’nin oyları 
yükselmiş buna karşılık MHP ve HDP’nin oyları 
düşmüştür. 24 Haziran 2018 seçimlerinde ise AK 
Parti, HDP’ye giden oylarının tamamını değil, bir 
kısmını geri alabilmiştir. 

24 Haziran 2018 seçimlerinde AK Parti, %7 
civarında bir oy kaybına uğrarken; MHP kendi-
sinden doğan İYİ Parti’ye rağmen, AK Parti’den 
%4-6 civarında bir oy alarak barajı rahatlıkla 
geçebilmiştir. AK Parti ile MHP arasındaki bu 
oy geçişkenliğinin sebebi, AK Parti tabanının 
Türk Milliyetçiliğine kaymış olmasının bir sonu-
cu olabilir. Bununla birlikte bu geçişkenlikte, 
geçen yazıda ifade ettiğimiz Bahçeli’nin çok kritik 
zamanlarda yaptığı çıkışların ve aldığı kararların 
etkili olduğunu söyleyebiliriz. 

Coğrafi Bölgelere Göre Seçim Sonuçlarının Analizi

24 Haziran 2018 seçimlerinde HDP’nin aldığı 
oy oranları %10 barajını göz önüne alarak böl-
gelere göre bir değerlendirme yapıldığında HDP, 
Güneydoğu Anadolu (%38,6), Doğu Anadolu 
(%32,3) ve Akdeniz (%10) bölgelerinde barajı 
aşarken; MHP Doğu Anadolu (%10,2), Akdeniz 
(%13,5), İç Anadolu (%15,8) ve Karadeniz 
(%14,8) bölgelerinde barajı aştığı görülmektedir 

(Tablo 3). HDP, Marmara bölgesinde %9,7 gibi bir 
oy potansiyeline sahiptir.

Kürt milliyetçisi siyasal hareketin 1995’den 
bugüne aldığı oy dağılımını, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi ve İllerine göre analiz ettiğimizde, oy 
oranı olarak tepe nokta, 7 Haziran 2015 seçimle-
ridir. Bu seçimlerde HDP, en yüksek oyu almıştır. 
1 Kasım 2015 ve 24 Haziran 2018 seçimlerin-
de Güneydoğu Anadolu bölgesinde hem bölge 
bazında hem de tüm iller bazında oyları kısmî 
azalma göstermiştir. Bununla beraber 7 Haziran 
2015 öncesi dönemlerdeki aldığı oyların çok 
üzerinde bir oy almıştır(Tablo 4). Bu durum, böl-
gede Kürt milliyetçiliğinin derinliğinin bir ölçüsü 
olarak değerlendirilmelidir.

Türk milliyetçi siyasal hareketi MHP, genel 
olarak, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ciddi bir 
varlık gösterememiştir (Tablo 5). 1999 yılında 
Adıyaman’da %10 barajını aşabilmiştir. Buna 
karşılık, 1995 seçimlerinde Gaziantep’te %10, 
1999’da %20, 2007’de % 11, 7 Haziran 2015’de 
%18 ve 24 Haziran 2018’de %12,7 oy alırken; 
1999’da Kilis’te %21, 2007’de %20, 2011’de 
%21, 7 Haziran 2015’de %35, 1 Kasım 2015’de 
%18 ve 24 Haziran 2018’de %20 oy almıştır. 
Özellikle Kilis’te MHP’nin bir ağırlığının olduğu 
görülmektedir.

Dikkat çeken nokta, 7 Haziran 2015 seçimle-

Tablo 1: 2002-2018 Milletvekili Seçim Sonuçları(%)

SEÇİM TARİHİ

PARTİLER

KA
TI

LI
M

AK
P

CH
P

M
HP

HD
P/

BD
P

İY
İ

PA
RT

İ

SP HA
S

PA
RT

İ

G
EN

Ç
PA

RT
İ

VA
TA

N

HÜ
DA

PA
R

AN
AP

DY
P

03 Kasım
2002 79 34,43 19,41 8,35 6,22 2,49 7,24 0,5 5,12 9,52

22 Temmuz 
2007 84 46,58 20,88 14,27 4,84* 2,34 3,04 0,3 5,42

12 Haziran 
2011 87 49,8 26 13 6,55* 1,27 0,77

07 Haziran 
2015 85 40,87 24,95 16,29 13,12 2,1 0,3

01 Kasım 2015 85 49,5 25,3 11,9 10,8 0,7 0,2
24 Haziran 
2018 86 42,6 22,6 11,1 11,7 10 1,3 0,2 0,3

* Bağımsız adaylarla seçime girildi

Tablo 2: Türk(MHP) ve Kürt Milliyetçisi Partilerin(HDP Çizgisi) Yıllara 
Göre Türkiye Geneli Seçim Sonuçları (%)

19
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20
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7 
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Zİ
RA

N

20
15

1 
KA

SI
M

20
18

24
 H

AZ
İR

AN

PARTİ

HA
DE

P

HA
DE

P

HA
DE

P

Ba
ğı

m
sı

z
DT

P

Ba
ğı

m
sı

z
BD

P

HD
P

HD
P

HD
P

TÜRKİYE
ORTALAMA 4,2 4,3 6,1 5,2 6,4 13,2 10,8 11,7

PARTİ MHP MHP MHP MHP MHP MHP MHP MHP
TÜRKİYE
ORTALAMA 8,2 18 8 14 13 16,3 12 11

Tablo 3: 24 Haziran 2018 Seçimlerinde Bölgelere Göre Partilerin ve Cumhurbaşkanı 
Adaylarının Aldıkları oylar(%)

PARTİLER/
CUMUHRBAŞKANI
ADAYLARI

BÖLGELER

G
Ü

N
EY

DO
Ğ

U
AN

AD
O

LU

DO
Ğ

UA
N

AD
O

LU

AK
DE

N
İZ

EG
E

İÇ
 A

N
AD

O
LU

KA
RA

DE
N

İZ

M
AR

M
AR

A

AK PARTİ 40 42,3 37,3 35,5 47,1 52 43,2
CHP 6,9 8,5 24,7 33,4 19,9 19,6 26,6
MHP 7,1 10,2 13,5 8,8 15,8 14,8 8,8
HDP 38,6 32,3 10 8 4,3 1,9 9,7
İYİ PARTİ 3,5 4,5 13 12,9 11 9,6 9,8

ERDOĞAN 49,1 52,3 48,4 42 61 65,4 50,8
İNCE 11,5 13,7 34,3 43,4 27,2 24,8 36,2
DEMİRTAŞ 35,9 29,3 5,7 4,3 1,6 0,4 5,5
AKŞENER 2,5 3,7 10,8 9,4 9 8 6,3
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rinden önce Gaziantep ve Kilis’te HDP’nin ciddi 
bir ağırlığı yokken 7 Haziran 2015 seçimleri ve 
sonrasında HDP’nin, %10 barajını aşmış olması-
dır. MHP’nin 7 Haziran 2015 öncesinde oranlar 
değişik olmakla beraber Gaziantep’te belli bir 
ağırlığının olduğu görülmektedir. Kilis’te HDP’ye 
nazaran MHP’nin çok ciddi bir ağırlığı vardır

Kürt milliyetçisi siyasal hareketin 1995’den 
bugüne aldığı oy dağılımını, Doğu Anadolu Bölgesi 
ve İllerine göre analiz ettiğimizde, oy oranı olarak 
tepe nokta, 7 Haziran 2015 seçimleridir (Tablo 
6). Bu seçimlerde HDP, en yüksek oyu almıştır. 
1 Kasım 2015 ve 24 Haziran 2018 seçimlerinde 
Doğu Anadolu bölgesinde hem bölge bazında 
hem de tüm iller bazında oyları kısmî azalma gös-
termiştir. Bununla beraber 7 Haziran 2015 öncesi 
seçim dönemlerinde aldığı oyların üzerinde bir 
oy almış, Tunceli hariç, hiçbir yerde oyları önceki 
oyların altına düşmemiştir. Bu, bölgede kavmiyet-
çi siyasallaşmanın derinliğinin bir ölçüsü olarak 
değerlendirilebilir.

7 Haziran 2015 seçimlerinden önce Malatya 
ve Erzincan’da HDP’nin ciddi bir ağırlığı yoktur. 
7 Haziran 2015 seçimleri ve sonrasında HDP %10 
barajını aşamamış olmakla beraber ciddi bir oy 
artışı sağlamıştır. Erzurum’da 7 Haziran 2015’den 

önce ciddi bir ağırlığı yokken; 7 Haziran seçim-
lerinden sonra %10 barajını aşarak, %12 bandına 
gelip oturmuştur (Tablo 6).

Türk milliyetçi siyasal hareketi MHP, genel 
olarak, Doğu Anadolu Bölgesinde ciddi bir var-
lık gösterememiştir (Tablo 7). Bununla birlikte 
Güneydoğu Anadolu göz önüne alındığında genel 
ortalama daha iyidir. Genel olarak Iğdır, Kars, 
Erzurum, Erzincan, Elazığ illerinde %10 barajını, 
birkaç istisna hariç tüm seçimlerde aşmıştır.

1999 yılında Bingöl’de %11, Bitlis’te %11 
oy alarak %10 barajını aşabilmiştir. 24 Haziran 
2018’de Kars’ta %7,2 oy alarak bütün seçimlerin 
en düşük reyini almıştır. Muhtemelen oylar, İYİ 
Parti’ye gitmiş olabilir. Dikkat çeken nokta, MHP 
1999 seçimlerinde Malatya’da %20 oy almış 
olmasına rağmen, 7 Haziran 2015 seçimlerine 
kadar Malatya’da ciddi bir varlık (%11) göstere-
memiş olmasıdır. 24 Haziran 2018 seçimlerinde 
MHP, bölünmüş olmasına rağmen Malatya’da 
%16 rey alarak ciddi bir başarı göstermiştir.

Tablo 6: Kürt Milliyetçisi Partilerin(HDP Çizgisi) Yıllara Göre Doğu Anadolu Bölgesi ve 
İllerine Göre Seçim Sonuçları(%)
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HAKKÂRİ 54 46,1 45,1 56,2 80 84,9 82,3 70,2
IĞDIR 21 29,7 32,7 40,5 31,5 57,3 51,7 44,2
TUNCELİ 16,9 13 32,5 60 22,3 60 54,8 51
BİNGÖL 7,1 12,9 22,2 14,3 23,9 41,5 29,2 26,8
VAN 28 35,7 40,9 32,6 49,5 73,6 64,3 59,3
MUŞ 16,7 31,8 38,1 45,8 44,3 70,2 60,6 54,5
AĞRI 17,9 37,7 35,1 24,4 43,5 76,9 66,8 62,2
ARDAHAN 6,5 7 15 9,3 12,5 30,1 22,1 23,4
KARS 6 17,5 19,6 15,6 19,2 43,5 34 31,9
BİTLİS 10 13,7 29,6 21,8 40,2 60,8 48,6 42,5
ERZURUM 5 6,2 9 5,4 8,1 17,8 12,3 12
ERZİNCAN 1 1 1 4,5 5,8 3,5 5,6
MALATYA 2 2 4 1,8 1,2 8,2 5,9 7
ELAZIĞ 3 4 7,1 3,1 15,4 11,2 10,1
DOĞU ANADOLU
ORTALAMA 11,2 15,5 20,2 17,6 24 42,8 35,1 32,3

Kürt milliyetçisi siyasal hareketin 1995’den 
bugüne aldığı oy dağılımını, Marmara Bölgesi ve 
İllerine göre analiz ettiğimizde, oy oranı olarak 
tepe nokta, 7 Haziran 2015 seçimleridir(Tablo 
8). Bu seçimlerde HDP, en yüksek oyunu almıştır. 
1 Kasım 2015 ve 24 Haziran 2018 seçimlerinde 
Marmara bölgesinde hem bölge bazında, hem de 
tüm iller bazında oyları kısmî azalma göstermiştir. 
Bununla beraber 7 Haziran 2015 öncesi dönem-
lerdeki aldığı oyların çok üzerinde bir oy almıştır. 

HDP, 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 ve 24 
Haziran 2018 seçimlerinde İstanbul hariç hiçbir 

Tablo 4: Kürt Milliyetçisi Partilerin(HDP Çizgisi) Yıllara Göre Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi ve İllerine Göre Seçim Sonuçları (%)
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DİYARBAKIR 46 46 56,1 47 61,69 77,7 71,3 65,5
ŞIRNAK 25,9 24 45,9 51,8 72,31 83,8 83,7 70,2
MARDİN 22 25,3 39,6 38,8 60,85 72,1 67,4 59,3
SİİRT 26,6 22,1 19,3 39,5 51,5 64,7 52,2 51,1
BATMAN 37,2 43,4 47,1 39,4 51,48 71,4 66,8 62,1
URFA 13,7 16 19,3 5,1 5,9 38,1 28,2 28,9
ADIYAMAN 9,5 7 12 8 6,5 22,6 14,3 15,4
GAZIANTEP 6 5 8 5,1 5,4 15,3 10,7 11,9
KİLİS 4,1 2 2,3
GÜNEYDOĞU ANADOLU
ORTALAMA 20,56 21,4 27,6 25,3 31,7 48,4 41,5 38,6

Tablo 5: Türk Milliyetçisi MHP’nin Yıllara Göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve 
İllerine Göre Seçim Sonuçları(%)
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DİYARBAKIR 1 3 1 2,5 0,8 1,2 0,8 1,4
ŞIRNAK 4 5 2 2,9 1,2 2,6 1,4 4
MARDİN 5 2 2 1,3 0,6 1,3 1 2,6
SİİRT 6 5 0 3 1,2 2,5 1,7 3,5
BATMAN 1 2 1 1 0,6 1,2 0,8 1,2
ŞANLIURFA 3 8 7 5 3,3 5,6 2,9 9,3
ADIYAMAN 6 10 4 5 4,6 4,3 3,1 9
GAZİANTEP 10 20 6 11 9,4 18 9,5 12,7
KİLİS 6 21 9 20 21 35 18 20
GÜNEYDOĞU ANADOLU
ORTALAMA 5,5 9,2 5 5,6 4,74 7 4 7,1
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ilde %10 barajını aşamamıştır. Bununla birlikte 
Tekirdağ, Bursa, Kocaeli ve Yalova’da oylarında 
bir artış sağlayarak oylarını % 5,7-8 bandına yük-
seltmiştir (Tablo 8). 

Türk milliyetçi siyasal hareketi MHP, genel 
olarak, Marmara Bölgesinde bazı istisna il ve 
zamanlar dışında belli bir ağırlığı vardır (Tablo 
9). 7 Haziran 2015 seçimlerinde tüm illerde %10 
barajını kolaylıkla aşmış iken 24 Haziran 2018 
seçimlerinde muhtemelen bölünmeden dolayı 
Bursa (%10,7), Sakarya (%13,6) ve Kocaeli’nde 
(%11,4) %10 barajını aşabilmiştir. Muhtemelen 
bu illerde AK Parti tabanından MHP’ye bir oy 
kayması olmuştur.

Kürt milliyetçisi siyasal hareketin 1995’ten 
bugüne aldığı oy dağılımını, Akdeniz Bölgesi ve 
İllerine göre analiz ettiğimizde, oy oranı olarak 
tepe nokta, 7 Haziran 2015 seçimleridir (Tablo 
10). Bu seçimlerde HDP, en yüksek oyunu almış-
tır. 1 Kasım 2015 seçimlerinde tüm illerde, oyla-
rında genel olarak bir düşme olmasına karşılık, 
24 Haziran 2018 seçimlerinde bazı illerde oylarını 
korumuş, bazılarında ise oylarını yükseltmiştir. 

Bölge ve iller bazında son üç seçimde aldığı oylar, 
7 Haziran 2015 öncesi dönemlerde aldığı oyların 
çok üzerindedir. 

HDP, son üç seçimde Adana ve Mersin’de %10 
barajını çok rahat aşarak oylarını %14-17 bandı-
na yerleştirmiştir. Dikkat çeken nokta, 24 Haziran 
2018 seçimlerinde Hatay’da %11 oy alarak %10 
barajını aşmış olmasıdır.

Türk milliyetçi siyasal hareketi MHP, genel 
olarak, Akdeniz Bölgesinde 1995 seçimlerinden 
24 Haziran 2018 seçimlerinde kadar baraj sorunu 
olmayan, bölgede önemli ağırlığı olan bir parti-
dir (Tablo 11). 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK 
Parti’ye açık destek vermiş olması ve 24 Haziran 
2018’de parti bölünmüş olmasına rağmen Antalya 
hariç (%10), bölgede barajı kolaylıkla geçmiş bir 
partidir. Muhtemelen son seçimde tüm illerde AK 
Parti tabanından MHP’ye bir oy kayması olmuştur.

Kürt milliyetçisi siyasal hareketin 1995’den 
bugüne aldığı oy dağılımını, Ege Bölgesi ve 
İllerine göre analiz ettiğimizde, oy oranı olarak 
tepe nokta, 7 Haziran 2015 seçimleridir (Tablo 
12). Bu seçimlerde HDP en yüksek oyunu almış-
tır. 1 Kasım 2015 seçimlerinde tüm illerde, oyla-
rında genel olarak bir düşme olmasına karşılık 24 
Haziran 2018 seçimlerinde tüm illerde oylarını 
%2-3 oranında artırmıştır. Bölge ve iller bazın-
da son iki seçimde aldığı oylar, 7 Haziran 2015 
öncesi dönemlerde aldığı oyların çok üzerindedir. 

HDP, Akdeniz Bölgesinde, 7 Haziran 2015 
ve 24 Haziran 2018 seçimlerinde İzmir hariç 
(%10,5, %11,5) hiçbir ilde %10 barajını aşama-
mıştır. Anlaşılan o ki, HDP İzmir’de kök salmaya 
başlamıştır. Dikkat çeken nokta, HDP’nin, bu 
iki seçimde Aydın’da %9,1 ve %9,4 oy almış 
olmasıdır(Tablo 12). 

Türk milliyetçi siyasal hareketi MHP, genel 
olarak, Ege Bölgesinde 1995, 2002 ve 2018 
seçimleri hariç, baraj sorunu olmayan, bölgede 

Tablo 7: Türk Milliyetçisi MHP’nin Yıllara Göre Doğu Anadolu Bölgesi ve İllerine 
Göre Seçim Sonuçları(%)
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HAKKÂRİ 2 2 3 2 1 3 1,6 3,7
IĞDIR 15 17 13 15 34 27 12,5 24
TUNCELİ 5 7 9 6,5 2,1 6 2,7 5,7
BİNGÖL 5 11 8 2,5 1,3 3 2 5,9
VAN 7 8 3 3 3 3 1,3 3,1
MUŞ 5 4 3 2 4,4 2 1,4 3,7
AĞRI 5 7 5 4 2,2 3 1,7 2,5
ARDAHAN 7 8 8 6 10 8 8,8 6,8
KARS 12 13 11 20 17 14 12 7,2
BİTLİS 7 11 6 6 3,2 4 2 4,1
ERZURUM 13 26 10 13 13 23 14 18,5
ERZİNCAN 14 25 7 11 9 16 10 18,6
MALATYA 8 20 6 8 8 11 9 16
ELAZIĞ 6 13 6 6,5 14 21 13 13,5
DOĞU ANADOLU
ORTALAMA 9 15 7 7,6 8,5 11 7 10,2

Tablo 9: Türk Milliyetçisi MHP’nin Yıllara Göre Marmara Bölgesi ve İllerine Göre 
Seçim Sonuçları(%)
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İSTANBUL 3 10 5 10 9,4 11 8 8,3
KIRKLARELİ 6 12 7 16 16,6 21 12 4,9
EDİRNE 3 9 9 17 13 16 10 5
TEKİRDAĞ 3 10 8 13 13 15 10 7,6
ÇANAKKALE 5 16 9 21 14 20 15 6,9
BALIKESİR 5 15 7 16 14 20 14 7,6
BURSA 5 14 6 14 14 17,5 12 10,7
BİLECİK 6 18 9 18 27 26 14 9,3
SAKARYA 6 17 4 11 15 19 12 13,6
KOCAELİ 5 14 6 10 12 15 11 11,4
YALOVA 5 11 15 12 10 19 10 7,8
MARMARA
ORTALAMA 4,5 12 6 12 11 14 10 8,8

Tablo 8: Kürt Milliyetçisi Partilerin(HDP Çizgisi) Yıllara Göre Marmara Bölgesi ve 
İllerine Göre Seçim Sonuçları(%)
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İSTANBUL 3 4 5 5,9 5,3 12,6 10,3 12,7
KIRKLARELİ 1 2,7 2,3 3,4
EDİRNE 1 1 3,1 2,5 3,7
TEKİRDAĞ 1 1 1 1,5 5,9 4,7 6,6
ÇANAKKALE 1 1 3,1 2,5 3,7
BALIKESİR 1 1 1 3,5 2,7 4,3
BURSA 1 1 2 1,1 1,7 5,8 4,5 5,7
BİLECİK 1 1 3,8 2,9 3,4
SAKARYA 1 1 1 3 2,1 2,7
KOCAELİ 2 3 3 2,1 2,3 7,7 5,9 7,4
YALOVA 2 3 1 1,7 4,7 8,6 6,7 8
MARMARA
ORTALAMA 2,6 3 4 3,7 3,7 9,6 7,8 9,7
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ağırlığı olan bir partidir (Tablo 13). 2002 seçim-
lerinde Genç Parti, 2018 seçimlerinde İYİ Parti, 
Ege bölgesinde bazı vilayetlerde MHP’nin barajın 
altında kalmasına sebebiyet vermiştir. 1 Kasım 
2015 seçimlerinde AK Parti’ye açık destek vermiş 
olmasına rağmen bölge illerinde baraj sorunu 
olmamıştır. 24 Haziran 2018’de parti bölünmüş 
olmasına rağmen İzmir (%6,3), Muğla (%6,5), 
Aydın (%8,1) ve Denizli (%9,2) hariç diğer illerde 
%10 barajını kolaylıkla geçmiştir. 

Kürt milliyetçisi siyasal hareketin 1995’den 
bugüne aldığı oy dağılımını, İç Anadolu Bölgesi 
ve İllerine göre analiz ettiğimizde, oy oranı olarak 
tepe nokta, 7 Haziran 2015 seçimleridir (Tablo 
14). Bu seçimlerde HDP, en yüksek oyunu almış-
tır. 1 Kasım 2015 seçimlerinde tüm illerde oyla-
rında genel olarak bir düşme olmasına karşı-
lık, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Ankara, Sivas, 
Eskişehir ve Nevşehir’de oylarını 7 Haziran 2015 
seçimlerine göre bir miktar artırmıştır. Bölge 
ve iller bazında son üç seçimde aldığı oylar, 7 
Haziran 2015 öncesi dönemlerde Kırşehir ve 
Niğde hariç (2007 Seçimleri) aldığı oyların çok 
üzerindedir. 

HDP, son üç seçimde İç Anadolu bölgesinin 
hiçbir ilinde %10 barajını aşamamış, 7 Haziran 
2015 seçimlerinde Kırşehir’de %6,4 ve 24 Haziran 
2018 seçimlerinde Ankara’da %6,4 gibi en yük-
sek bir oy alabilmiştir. HDP, İç Anadolu’da, şimdi-
lik yoktur ve etkin değildir. 

Türk milliyetçi siyasal hareketi MHP, genel ola-
rak, İç Anadolu Bölgesinde etkin bir şekilde var-
dır. MHP bölgede, birinci derecede 1999 seçimle-
rinde (%25,6); ikinci derecede 7 Haziran seçimle-
rinde (%20) en yüksek oyunu almıştır(Tablo 15).

2002 seçimlerinde Genç Partinin etkisi ile bazı 
vilayetlerde %10 barajının altında kalmıştır. 1 
Kasım 2015 seçimlerinde AKP’ye açık destek ver-
miş olmasına rağmen bölge illerinde baraj sorunu 
olmamış; 24 Haziran 2018’de parti bölünmüş 
olmasına rağmen, Eskişehir (%10) hariç, tüm 
illerde %10 barajını kolaylıkla geçmiştir. MHP İç 

Anadolu Bölgesinin köklü ve kalıcı partisidir.

Tablo 14: Kürt Milliyetçisi Partilerin (HDP Çizgisi) Yıllara Göre İç Anadolu Bölgesi ve 
İllerine Göre Seçim Sonuçları(%)
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ANKARA 2,5 1 2 1,2 1 5,6 4,4 6,4
SİVAS 1 1,2 1 1 1,8 1,4 2,2
KONYA 2 2 3 1,3 4,5 3,1 3,7
ESKİŞEHİR 1 4 3 4,3
ÇANKIRI 1 1 1,3 0,9 1,1
KIRIKKALE 1,7 1,1 1,6
KIRŞEHİR 2 4 6,7 1,4 6,4 5 4,7
AKSARAY 1 1 1 2,1 1,2 1,6
KAYSERİ 1 1 2,8 1,7 2,4
NEVŞEHİR 1 1,8 1,4 1,7
NİĞDE 1,3 1,8 1,6 1,2 1,7
KARAMAN 1 1,6 1,3 1,6
İÇ ANADOLU
ORTALAMA

1,9 1,4 2,1 1,5 1 4,2 3,2 4,3

Tablo 10: Kürt Milliyetçisi Partilerin (HDP Çizgisi) Yıllara Göre Akdeniz Bölgesi ve 
İllerine Göre Seçim Sonuçları(%)
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ADANA 6,7 7 9 5,9 8 14,6 11,9 13,5
MERSİN 9 6,6 9,7 17,9 15 16,9
ANTALYA 1,9 2 2 1,8 2,4 7,2 5,9 7,3
ISPARTA 1 1 2,3 1,6 2,1
BURDUR 1,9 1,2 1,9
HATAY 3 2 3 2,2 1,5 6,9 7,1 11
MARAŞ 2 1 3 1,4 5,5 3,8 3,8
OSMANİYE 0,8 4,2 3,1 3,6
AKDENİZ 
ORTALAMA 4,4 4,5 5,4 3,3 4,4 10 8,3 10

Tablo 11: Türk Milliyetçisi MHP’nin Yıllara Göre Akdeniz Bölgesi ve İllerine Göre 
Seçim Sonuçları(%)
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ADANA 14 23 11 23 20 23 19 12
MERSİN 15 28 18 30 23 25 21 13
ANTALYA 12 22 10 20 21 22 17 10
ISPARTA 15 29 11 24 19 27 20 13
BURDUR 8 24 12 18 18 23 19 12,5
HATAY 13 22 10 17 12 24 12 14,5
KAHRAMANMARAŞ 10 28 8 12 13 20 13 16
OSMANİYE 41 29 45 41 40 34 32
AKDENİZ ORTALAMA 13,5 25,7 13 22 20 22 18 13,5

Tablo 12: Kürt Milliyetçisi Partilerin (HDP Çizgisi) Yıllara Göre Ege Bölgesi ve İllerine 
Göre Seçim Sonuçları(%)

BÖLGE
VE
İLLER

19
95

19
99

20
02

20
07

20
11

20
15

HA
Zİ

RA
N

20
15

KA
SI

M

20
18

HA
Zİ

RA
N

HA
DE

P

HA
DE

P

HA
DE

P

Ba
ğı

m
sı

z
DT

P

Ba
ğı

m
sı

z
BD

P

HD
P

HD
P

HD
P

İZMİR 3 4 5 4 4,8 10,5 8,9 11,5
MUĞLA 1 1 1 1,1 5,5 4,4 6,7
AYDIN 3 3 5 2,8 3,8 9,1 7,3 9,4
MANİSA 2 3 3 1,7 2,8 7 5,7 7
KÜTAHYA 1,3 1 1,2
UŞAK 1 1 1 2,8 2,2 3,1
AFYON 1 1 1 1,5 1 1,3
DENİZLİ 1 1 1 4,2 3,1 4
EGE
ORTALAMA 2,5 3,1 3,6 2,3 2,9 7,4 6,1 8

Tablo 13: Türk Milliyetçisi MHP’nin Yıllara Göre Ege Bölgesi ve İllerine Göre Seçim 
Sonuçları(%)
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İZMİR 5 11 7 14 11 13,6 11 6,3

MUĞLA 8 16 11 20 16 19 15 6,5

AYDIN 8 20 11 26 18 18 15 8,1

MANİSA 8 21 8 20 17 23 18 11,5

KÜTAHYA 9 22 6 16 16 27 16 18,5

UŞAK 9 23 10 19 16 27 18 10,5

AFYON 11 28 14 21 19 25 17 14

DENİZLİ 7 18 10 18 17 18 14 9,2

EGE ORTALAMA 7,7 17 9 18 16 18 14 8,8
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Tablo 15: Türk Milliyetçisi MHP’nin Yıllara Göre İç Anadolu Bölgesi ve İllerine Göre 
Seçim Sonuçları(%)
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ANKARA 9 21 8 15 14 18 14 13
SİVAS 5 18 9 10 10 18 12 19
KONYA 12 26 9 13 13 16 11 15,5
ESKİŞEHİR 8 17 8 16 14,5 17 12,6 10
ÇANKIRI 18 38 14 21 23 28 21 19,6
KIRIKKALE 13 27 14 22 19 28 20 24
KIRŞEHİR 19 33 21 25 22 32 24 17
AKSARAY 14 33 11 16 18 30 18 20,5
KAYSERİ 17 32 11 15 18 28 18 21,5
NEVŞEHİR 16 31 12 18 18 27 18 18
NİĞDE 16 26 9 19 19 25 18 21
YOZGAT 13 38 12 18 18 27,5 12 25
KARAMAN 11 31 13 19 18 22,5 16 15
İÇ ANADOLU
ORTALAMA 11,7 25,6 10 15 17 20 15 15,8

Kürt milliyetçisi siyasal hareketin 1995’den 
bugüne aldığı oy dağılımını, Karadeniz Bölgesi 
ve İllerine göre analiz ettiğimizde, oy oranı olarak 
tepe nokta, 7 Haziran 2015 seçimleridir (Tablo 
16). Bu seçimlerde HDP en yüksek oyunu almış-
tır. 1 Kasım 2015 seçimlerinde tüm illerde oyla-
rında, genel olarak bir düşme olmasına karşılık, 
24 Haziran 2018 seçimlerinde Trabzon, Artvin, 
Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Ordu, Samsun, 
Giresun ve Zonguldak’ta oylarını, 7 Haziran 2015 
seçimlerine göre bir miktar artırmıştır. Bölge 
ve iller bazında son üç seçimde aldığı oylar, 7 
Haziran 2015 öncesi dönemlerde aldığı oyların 
çok üzerindedir. HDP, son üç seçimde Karadeniz 
bölgesinin hiçbir ilinde %10 barajını aşamamış-
tır. HDP Karadeniz Bölgesinde, şimdilik yoktur ve 
etkin değildir. 

Türk milliyetçi siyasal hareketi MHP, genel 
olarak, Karadeniz Bölgesinde etkin bir şekilde 
vardır. MHP, birinci derecede 1999 seçimlerinde 
(%20,6), ikinci derecede 7 Haziran 2015 seçim-
lerinde (%19), bölgede en yüksek oyunu almış-
tır (Tablo 17).

2002 seçimlerinde Genç Partinin etkisi ile 
bazı vilayetlerde %10 barajının altında kalmış-
tır. 1 Kasım 2015 seçimlerinde, muhtemelen, AK 
Parti’ye açık destek vermiş olmasından dolayı 
Rize, Sinop ve Ordu’da %10 barajının altında oy 
almıştır. Diğer illerde baraj sorunu olmamış; 24 
Haziran 2018’de parti bölünmüş olmasına rağ-
men Sinop hariç (%7,2) tüm illerde, %10 barajı-
nı kolaylıkla geçmiştir. 

Bu durum, Cumhur İttifakının kurulması ile 
birlikte Cumhurbaşkanı adayı iki parti arasın-
da ortak olduğundan dolayı, AK Parti tabanında 
varolan Milliyetçi oyların MHP’ye kaymış olma-
sı ile izah edilebilir. MHP Karadeniz Bölgesinin 
köklü ve kalıcı partisidir.

Tablo 16: Kürt Milliyetçisi Partilerin (HDP Çizgisi) Yıllara Göre Karadeniz Bölgesi ve 
İllerine Göre Seçim Sonuçları
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TRABZON 1,3 1 1,4
RİZE 1 1,6 1 1,4
ARTVİN 1 1 3,2 2,5 4,9
BOLU 1 1 1 1 2,1 1,6 2,1
BARTIN 1 1 1 1,7 1,3 1,7
KARABÜK 1 1 1,6 1,1 1,5
KASTAMONU 1 1 1 1,1 0,9 1,1
ÇORUM 1 2,5 2 3,6
AMASYA 1 1,6 1,3 2,3
TOKAT 1 2 1,7 1,2 2,1
SİNOP 1 1 1 1,7 1,3 2
ORDU 1 1 1 1,3 0,9 1,4
SAMSUN 1 1 1,6 1,1 1,8
GİRESUN 1 1 1 1,4 1 1,5
GÜMÜŞHANE 1 1 1 2 1,2 1,3
BAYBURT 1 1,5 1,1 1,2
ZONGULDAK 1 1 3 1,6 1,2 1,9
KARADENİZ
ORTALAMA 1,1 1,1 1,3 1,7 0,4 1,7 1,2 1,9

Tablo 17: Türk Milliyetçisi MHP’nin Yıllara Göre Karadeniz Bölgesi ve İllerine Göre 
Seçim Sonuçları(%)
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TRABZON 7 21 8 14 15 21 13 13,5
RİZE 1 9 3 6 8 8 5,4 12,4
ARTVİN 6 16 10 11 13 22 13 10,2
BOLU 5 21 7 12 16 16 11 14,9
BARTIN 3 7 13 22 16 18,5 10 17
KARABÜK 9 22 6 13 16 27 19 13,6
KASTAMONU 12 22 13 17 23 27 18 20
ÇORUM 11 29 8 11 11 19 12 14
AMASYA 12 24 10 15 15 22,6 20 12,4
TOKAT 12 29 11 17 16 22 15 16,4
SİNOP 8 11 9 12 8 17 9 7,2
ORDU 6 16 7 15 11 13 9 17
SAMSUN 7 20 6 12 11 18 12 16
GİRESUN 4 20 6 16 12 18 14 11
GÜMÜŞHANE 13 32 16 19 22 32 22 21
BAYBURT 11 24 12 19 24 31 21 27
ZONGULDAK 2 11 4 8 6 16 10 11
KARADENİZ
ORTALAMA 7,9 20,6 8 13 14 19 12,6 14,8

Yurt Dışı Seçim Sonuçlarının Analizi

Kürt milliyetçisi HDP siyasal hareketinin son 
üç seçimde yurt dışında aldığı oyları, ülkele-
re göre analiz ettiğimizde, oy oranı olarak tepe 
nokta, 7 Haziran 2015 seçimleridir (Tablo 18). 
Bu seçimlerde HDP, genel olarak en yüksek oyu 
almıştır. Bundan sonraki seçimlerde, bazı ülke-
lerde oylarında düzenli bir düşme söz konusu-
dur (Tablo 18). Buna karşılık B.A.E., Bahreyn, 
Çin, Suudi Arabistan, Umman, Yeni Zelanda ve 
Yunanistan’da oyları düzenli bir şekilde artmıştır.

Dikkat çeken en önemli nokta her üç seçim 
döneminde HDP, ABD, Arnavutluk, B.A.E., 
Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, 
İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Malta 
Cumhuriyeti, Rusya ve Tayland gibi ülkelerde AK 
Parti, MHP ve İYİ Parti’den daha fazla oy almış 
olmasıdır.
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AK Parti açısından bakıldığında yurt dışında 
birçok ülkede, 1 Kasım 2015 seçimlerinde en 
yüksek oyu almış; fakat 24 Haziran 2018 seçimle-
rinde bu ülkelerin birçoğunda oyları düşmüştür.

CHP açısından bakıldığında, ABD, B.E.A., 
Bahreyn, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, 
Güney Afrika, İrlanda, İspanya, Kuveyt, Katar, 
Macaristan, Singapur, Sırbistan, Tayland, 
Umman, Yeni Zelanda ve Yunanistan’da, diğer 
partilere göre en yüksek oyu almıştır (Tablo 
18). Son üç seçimde CHP, Avustralya, Birleşik 

Krallık, Bosna, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Finlandiya, Gürcistan, Hollanda, İrlanda, İtalya, 
Japonya, Kanada, Macaristan, Makedonya, 
Malta Cumhuriyeti, Mısır, Moldavya, 
Polonya, Singapur, Sırbistan, Sudan, Suudi 
Arabistan, Tayland, Türkmenistan, Ukrayna, 
Umman, Yeni Zelanda ve Yunanistan’da 
oylarını düzenli bir şekilde artırmıştır.

Türk milliyetçi siyasal hareketi MHP, genel 
olarak, son üç seçimde birçok ülkedeki oylarında 
düzenli bir düşüş söz konusudur. 24 Haziran 

Tablo 18: Yıllara ve Ülkelere Göre Partilerin Yurtdışı Seçim Sonuçları
ÜLKELER 7 HAZİRAN 2015 1 KASIM 2015 24 HAZİRAN 2018

AKP MHP HDP CHP AKP MHP HDP CHP AKP MHP HDP CHP İYİP

ABD 16,4 9,1 24,1 44,3 20 5,7 22,3 49,3 15,3 2,2 21,4 47,9 11,2
ALMANYA 53,7 9,7 17,5 16 59,7 7,5 15,9 14,8 55,7 8,4 14,8 15,6 3,3
ARNAVUTLUK 15,1 27,5 24,5 21,1 19,4 14,7 18,3 42,7 33 7,1 12,1 33,5 9
AVUSTURALYA 44,1 5,9 19,4 26,3 47,8 4,6 17,4 27,6 42,6 2,6 16,3 30,7 5,8
AVUSTURYA 64,2 7,8 14,2 10,3 69 6,3 13 9,8 62,5 8,9 11,8 11,4 2,7
AZERBAYCAN 28,3 17,8 20,3 29,3 34,8 13,4 18,8 30,7 31,7 7,7 25,8 21,7 11,5
B.E.A. 12,6 9,3 14,7 60,7 16,9 4,5 14,2 62,8 12,5 1,9 17,1 55,4 11,5
BAHREYN 22,4 2,7 13,6 55,8 18,3 4,1 18,3 55,6 13,5 5 17 54,2 8,5
BELÇİKA 62,9 9,1 13,5 11 69,4 7,4 11,3 10 64,3 9,7 9,6 10,6 3,3
BİRLEŞİK KRALLIK 14,4 3 59,3 20,9 20,2 2,4 54,5 21,4 18,5 2,9 49,2 24,5 3,8
BOSNA 46,4 28,3 8,3 11,6 55,5 13,4 8,2 20 44 16,2 4,7 22,3 9,2
BULGARİSTAN 20,6 13 22,8 39,7 24,3 10,6 20,4 43,6 21,6 4,6 12,3 44 15,2
CEZAYİR 34,2 11,5 24,1 26,8 35 8,9 23,7 29,1 36,1 10,9 15,3 25,6 10,2
ÇEK CUMHURİYETİ 17,1 7,3 28,7 42,9 18 3,7 32,7 44,1 8,6 3 24,9 48,4 14,3
ÇİN 15,9 24,6 15,6 37,1 23,4 9,6 17,6 46,4 16 3,5 18,6 43,2 14,6
DANİMARKA 42,1 9,2 36,8 8,9 50,1 6,8 34,6 7,2 50,5 7 27 11,8 2,5
FİLLANDİYA 15,9 5,3 57,8 19,8 22,7 4 51,9 19,9 17,7 3,4 48,1 25 4,8
FRANSA 50,7 7 29,6 9,6 58,4 5,3 25,8 8,6 55,1 8,1 24,5 8,9 1,9
GÜNEY AFRİKA 23,4 11,9 28 30,3 29,1 5,8 26,2 34,6 31,5 4,2 12,2 31,7 17,2
GÜRCİSTAN 24,8 23,8 22,3 24,5 30,5 14,5 15,8 37,7 28,7 7,7 11,6 37,2 11,9
HOLLANDA 64,3 10,8 10,,8 11,6 69,7 9,1 7,9 11,7 63 10,2 9,1 12,7 3,3
IRAK 19,6 14,2 26,2 5,1 15,3 13,5 6,2
İRAN 31,7 15,3 30,2 25,4 34,6 10,8 28,9 37,9 28,8 6,8 24,8 27 16
İRLANDA 19,2 9,6 37,7 37,7 20,5 6,4 39,8 41,8 12,6 3,8 34 46,3 11,1
İSPANYA 6,1 5,2 22,2 45,6 8,4 4,4 17,9 45,5 14,7 2,6 26,5 39 8,4
İSRAİL 24,7 9,1 43,2 42,8 34,2 4,4 39,1 42,7 27,1 5,8 37,1 34,6 5,6
İSVEÇ 34 8,2 47,5 12,6 40,7 6,5 45,7 11,4 36,4 7,7 40,8 13,5 4,2
İSVİÇRE 25,1 6,8 43,1 17,5 29,1 5,6 36,9 17,8 31,3 5,8 30,5 17,3 3,2
İTALYA 30,9 2,5 59,2 21,3 36,8 2,1 46,7 22,6 28,7 2,4 44,3 31,3 5,5
JAPONYA 22,7 3,9 42,7 11,5 37,8 2,6 34,6 11,3 33,7 4,4 32,6 12,9 3,9
KANADA 24,3 3,8 21,5 26 30,6 3,3 14,8 29,8 23,1 2,6 12,8 33,9 6,3
KATAR 13,2 7,8 23,9 53,4 18,6 7 19,4 57,2 23,9 5,2 14,4 45,4 10,9
KAZAKİSTAN 26 18,2 21,8 27,2 34 10,2 17,3 31,6 37,8 9,2 11,5 26,2 10,2
KIRGIZİSTAN 37,7 21 18,5 13,4 47,9 14,5 14,9 17,1 47,1 11,5 13,1 13,2 12,1
KKTC 39,5 13,8 21,4 25 49,3 10,1 14,6 24,1 42 6,8 5,8 27,7 8,4
KOSOVA 29,2 21,6 10,5 23,3 38,7 15,5 9,8 27,8 44,3 14,3 11,1 25,3 8,2
KUVEYT 23,3 4,8 23,6 57,3 22,1 4,8 21,3 61,2 32,8 8,4 22,3 39,4 5,8
LÜBNAN 84,9 34,2 3,9 87,7 25,7 5 92,4 0,8 8,1 2,6 1,6
LÜKSENBURG 23,7 24,7 50,7 8,5 7,3 13,9 2,2
MACARİSTAN 30,7 8,9 28 33,3 32,9 8,2 22,1 35,6 20,6 3,6 20 40,1 10,6
MAKEDONYA 30,2 15,2 10,3 16,4 42,9 11,5 7,3 17,9 52,7 6,5 13,3 20,5 6,4
MALTA CUM. 40,6 30,8 9,4 1,6 24,3 61 8,5
MISIR 32,4 15,6 30 24,3 35,8 12,1 25,1 24,5 49,2 5,2 23,9 25 9,2
MOLDOVA 24,1 19,8 35,4 4,9 20,4 32,9 11
NORVEÇ 42,7 9,2 14,9 17,8 52,6 8,1 15,6 15 49,9 5,9 6,9 17,7 3,9
ÖZBEKİSTAN 52,3 14 5 20,6 51,8 15 5,4 24,7 46 7,8 9,4 20,9 9,3
POLONYA 22,5 10,7 44 23,3 30,4 7,8 39,4 29,9 15,8 3,6 14,6 40,7 13,9
ROMANYA 34,1 10,6 16,4 21 39,1 5,4 11,4 28,6 33,7 6 13,6 27,5 7
RUSYA 20,1 13,1 43,5 39,3 27,2 8,7 36,6 42,3 21,1 6,3 29,5 39,1 11,1
SİNGAPUR 6 8,3 26,4 0,4 8,4 41,7 9,4
SIRBİSTAN 10,9 5,8 17,1 5,9 3,2 42,8 13,4
SUDAN 60,8 9,5 25 8,6 55,3 6,1 27,9 19,3 61,7 2,9 29,6 21,3 3,6
SUUDİ ARABİSTAN 53,7 4,8 29,4 32 58,7 2,9 32,7 31,3 49,8 3,6 33,9 32,9 2,5
TAYLAND 6,3 11,4 24,1 33,1 6,7 14,1 22,3 37,2 13,1 3 21,4 51,1 17,5
TÜRKMENİSTAN 38,6 15,1 17,5 27,3 45,5 30,1 15,9 30,1 29,5 6,4 14,8 35,7 11,1
UKRAYNA 20,5 11,1 24,5 23,2 29,2 9,2 18,3 23,7 24,5 4,4 12,1 25,9 12,5
UMMAN 24,8 11,4 19,4 54,2 30,7 8 17,4 50,4 18,6 5,4 16,3 59 7
ÜRDÜN 50,4 6,8 14,2 26,7 66,3 2 13 22,4 73,1 2,1 11,8 13,9 3
YENİ ZELANDA 14,1 15,6 20,3 35,9 27,9 2,2 18,8 39,5 15,8 0,7 25,8 43,4 9,2
YUNANİSTAN 27,2 7,3 14,7 29,4 25,2 4,8 14,2 33,1 18 3,7 17,1 36,3 6,1

YURTDIŞI ORTALAMA 41,1 16,2 13,3 24,8 25,1 6 5,5 12,7 51,7 8 17,3 17,8 4
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2018 seçimlerinde İYİ Parti’nin, pek çok ülkede 
MHP’den daha yüksek oy aldığı görülmektedir.

Yurt dışında HDP’nin bu başarısının özel olarak 
analiz edilmesi gerekmektedir. Büyükelçiliklerin 
Türkiye cumhuriyet vatandaşlarına nasıl dav-
randıkları, yabancı istihbaratların yurt dışında-
ki Kürtler arasında faaliyet gösterip göstermedi-
ği; gösteriyorsa, neler yaptığı analiz edilmelidir. 
HDP’nin bu başarıyı göstermiş olmasının sebe-
bi, muhtemelen, yurt dışındaki sol, laik ve FETÖ 
mensuplarının HDP’yi desteklemiş olmalarıdır.

Türkiye’de “Popülist Milliyetçiliğin” Yükselişi 
Tehlikelidir!

28 Şubat Postmodern Darbesinde, iki ana 
amaç vardı:

1- Dini ve dindarı itibarsızlaştırma, 
2- Müslümanları, iç zalimlerinin zulmün-

den zalimlerin efendisi, patronu olan dış zalim-
lere/Şer İttifakına (ABD, AB, İngiltere, Siyonizm) 
kurtarıcı olarak yöneltmekti. 

Her iki amaç da kısmen başarılmış, 28 Şubat 
Postmodern darbesine kadar, AB, ABD, Siyonist 
karşıtı olan Müslüman camianın belli bir kesi-
mi, özellikle siyaset erkânı, AB’ye yönelmiş ve AB 
uyum yasaları kapsamında tüm yasal düzenleme-
ler yapılmış ve ABD “model ortak” olarak kabul 
edilmiştir. 

Laik ve sekülerliğe karşı olan belli bir kesim, 
laik ve seküler felsefenin ve sistemin savunucusu 
durumuna gelmiştir. Sosyolojik Savaş amaçlı 15 
Temmuz askeri darbe girişiminin ana hedefi ise, 
İslâm dininin halk, özellikle gençler üzerindeki 
etkisini kırmak, zayıflatmak, yayılmasını engelle-
mek, dini hassasiyeti yüksek olan camia ve yapıla-
ra karşı büyük bir alerji, şüphe ve hatta düşmanlı-
ğın oluşmasını sağlamak, insanların birbirine olan 
güvenini yıkarak her türlü dayanışmayı engelle-
mek, toplumu yığın haline çevirmekti. Darbenin 
bu boyutu, “gizli ve kirli bir el” tarafından hâlâ 
daha devam ettirilmeye çalışılmaktadır. 

Bu psiko-sosyal savaşta, şimdilik, öne çıkan 
beş amaç vardır: 

Birinci amaç, dini ve dindarı, genel olarak 
halkın, özel olarak gençlerin, daha da özel olarak 
kadınların gözünde itibarsızlaştırmaktır. Kadın ve 
çocuklar, bu psikolojik harekâtın, hem malzemesi 
hem de hedefidir. Dinin ve dindarın itibari aşağı-
ya çekilmek istenirken; “popülist milliyetçilik” ve 
milliyetçileri itibarlı hale getirmek, darbenin çok 
temel hedeflerinden biridir. 

Amerikan İlerleme Merkezi’nin (CAP) 
Türkiye’deki “popülist milliyetçiliğin” yükselişine 

ilişkin 2014 sonu 2015 başında yaptığı araştırma-
nın amaçlarına bu açıdan bakılmalı, son üç seçim 
ve 15 Temmuz İhanet Hareketi bu açıdan yeniden 
değerlendirilmelidir.

İkinci amaç, genelde toplumun tüm katmanla-
rı arasında, özelde dini cemaat ve gruplar arasın-
da güvensizliği yaymak, fitne ve fesat tohumlarını 
ekmek, her türlü dayanışmayı yıkmaktır. 

Üçüncü amaç, laik, seküler ve kavmiyetçiliği 
ağır basan bir popülist milliyetçiliği referans almış 
olan kapitalist bir sistemi Müslümanlara benim-
setmektir.

Dördüncü amaç, Türk ve Kürt kavmiyetçiliğini 
yaygınlaştırmak, derinleştirmek ve Türk-Kürt Fay 
hattında yüksek gerilim meydana getirmektir. 
Son üç seçim, bu açıdan daha ayrıntılı bir şekilde 
değerlendirilmelidir.

Beşinci Amaç, mahalli seçimler ile ilgilidir. 
Kadife darbeciler, Kürt halkı ve dini camia üzerin-
den gayrimemnun sayısını artırmayı, genişletmeyi 
ve derinleştirmeyi ve bu şekilde stratejik bir hedef 
olarak mahalli seçimleri şekillendirmeyi öngör-
mektedirler.

Sürecin devamı için önümüzdeki günlerde 
Şer İttifakının yerli işbirlikçileri/kriptolar, devlet 
mekanizmasının kılcal damarlarına, medyaya/
sosyal medyaya, iş dünyasına yerleşmiş, gizli, 
uyuyan kadroları/hücreleri aracılığıyla pek çok 
istenmeyen durumun ortaya çıkmasına sebebiyet 
verebilirler.

AK Parti tabanında birbirini besleyen iki zıt 
milliyetçi akımın meydana gelmesi ve yaygınlaş-
ması, Türkiye’nin geleceği açısından tehlikelidir. 
O nedenle son üç seçim sonuçları, bu açıdan ve 
yukarıda belirtilen psiko-sosyal savaşın amaçla-
rı kapsamında daha ayrıntılı analiz edilmeli ve 
gereken dersler çıkarılarak sağlam bir yol haritası 
ortaya konmalıdır. 

Taktik zaferlerden ziyade stratejik zaferler 
hedeflenmelidir. Bazı siyaset erkânının ve bazı 
STK’ların, olayların ve haberlerin mahiyetini tam 
öğrenmeden ileri geri açıklama yapması, suçla-
malarda bulunması ve hakaret etmesi son dere-
ce yanlıştır/tehlikelidir! Siyasetçiler ve STK’lar, 
çok daha dikkatli olmalı, Şer İttifakı tarafından 
yürütülen gayrimemnun üretmeye yönelik psiko-
lojik harekâta katkıda bulunacak davranışlardan 
kaçınmalıdırlar!

Bu nedenle başta cemaatler, gönüllü kuruluş-
lar, kanaat önderleri, akademisyenler, özellikle 
İlahiyatçı akademisyenler, siyasiler olmak üzere 
milletimizin oyuna gelmemesi tarihi bir zorunlu-
luktur. Henüz vakit varken! Yarın çok geç olabilir!



19

 Umran • Ağustos 2018

  CHP: ESKİ HÂL MUHAL, YENİ HÂL İZMİHLÂLL 

Öner BUÇUKCU

Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Tahir’in sağ olsa “kof martaval” diye hafifseyeceği 
bayağı propaganda düzeyini benimsedi ve Gezi Olayları olarak adlandırılan 
süreci, Baykal’ın 28 Şubat’ı gördüğü gibi, laik-seküler kesimleri CHP’nin 
arkasında toparlayabilmek için bir fırsat olarak değerlendirmeyi denedi. Kısacası 
Kılıçdaroğlu yönetiminde CHP dairesel tekâmülünü tamamladı. Ancak bu 
tekâmül Parti’nin üst yönetiminin ve delege yapısının bir inanç grubunun siyasal 
ajandaya sahip bir parçasının neredeyse tekeline terk edilmekle tahkim edildi.

CHP: Eski Hâl Muhal, Yeni Hâl İzmihlâl

24 Haziran, seçimle-
re katılan tüm siyasi 

partiler için bir muhasebe 
zamanının geldiğini açıkça 
ortaya koydu. Sandık neti-
celerine bakıldığında orta-
ya oldukça ilgi çekici bir 
tablo çıkıyor. Şöyle ki AK 
Parti’nin adayı, AK Parti’den daha fazla oy almayı 
başarmış. Beri tarafta ise HDP’nin Cumhurbaşkanı 
adayının HDP’den çok daha az oy aldığı görülü-
yor. Vatan Partisi her seçimde olduğu gibi bu 
seçimde de bir nevi etkisiz eleman hükmünde. 
Sosyal medya muarızlarının “şirin baba” lakabı-
nı yakıştırdıkları Temel Karamollaoğlu’nun siya-
sal etkisinin artması ihtimali zaten Abdullah Gül 
projesi başarısızlıkla sonuçlandığında çökmüştü. 
Gelgelelim AK Parti’den epeyce bir oy koparacağı 
zannedilen Saadet Partisi’nin pek bir varlık göste-
rememiş olması Milli Görüş ve Saadet Partisi üze-
rine yorumların da revize edilmesi zorunluluğunu 
beraberinde getirdi. 

Benzer bir zorunluluk 24 Haziran seçimleri-
nin en tartışmalı figürü İYİ Parti etrafında yapı-
lan yorumlar için de söz konusu. Meral Akşener 
ve ekibi MHP içerisinde Devlet Bahçeli’ye karşı 
başlattıkları muhalif hareket başarıya ulaşma-
yınca partiden ayrılarak yeni bir siyasal örgüt-
lenme yoluna gitmişlerdi. Eskiden Anadolu’da 
ulaşım firmaları bölündüğünde ortaya şöyle bir 
durum çıkardı; örneğin Erzurum Seyahat’ten bir 
grup ayrılarak yeni bir firma kurmuşlarsa firma-
nın adı “Öz Hakiki Erzurum Seyahat” olurdu. Bu 
tablonun bir benzerinin de yeni siyasi oluşumda 
söz konusu olması düşünülüyordu. Yani bir nevi 
Akşener liderliğinde “Öz Hakiki MHP” kurulacağı 

düşünülürken Akşener’in 
kulağına Türkiye’deki mer-
kez sağ seçmen hayaletini 
birileri fısıldadı. Tüm teşki-
latlanması neredeyse MHP 
kadrolarına dayanan İYİ 
Parti merkez sağda, biraz 
da CHP’nin etki alanında 

bulunan kıyı kesimlerindeki orta sınıfa seslenen 
bir jargonla belirdi. Bu haliyle İYİ Parti, 1973 
seçimlerinin Demokratik Partisi’ni andırıyordu. 
Neticede Akşener’in partisinin Afyonkarahisar 
kampında genel başkanlıktan istifa ettiğini ve bir 
daha aday olmayacağını açıklaması sonrasında 
yeniden ikna edilmesinin ardından yaşanacaklar 
ise hâlâ belirsiz. Bu noktada İYİ Parti ve Saadet 
Partisi örneklerinden hareketle, AK Parti’de “kira-
cı olduğu” zannedilen ve ilk krizde yuvalarına 
döneceği farz edilen merkez sağ seçmen ya da 
milli görüş seçmeni gibi tahlillerin birer efsaneye 
dönüştüğünün belirtmeden geçmeyelim.

Bu durumun ortaya çıkmasında birkaç sebep-
ten bahsedilebilir ancak en başta “dönemin 
koşullarının değişmesi” üzerinde durmak gere-
kir. Dönem koşullarıyla anlatılmak istenen hem 
uluslararası ilişkiler düzeni hem de Türkiye’nin 
toplumsal yapısındaki radikal dönüşümlerdir. 
Hatırlamakta fayda olabilir, Milli Görüş hareketi 
Türkiye’de sosyal yapıların ciddi biçimde kırıldı-
ğı bir dönemde, 1960’ların sonunda ve son dere-
ce karizmatik bir liderle kamusal görünüm kazan-
mıştı. Anadolu’da birikmeye başlayan sermayenin 
ve gelişen orta sınıfın bir bölümünün taleplerinin 
temsilcisi olarak Meclis’e giren Milli Görüş par-
tileri komünizm tehdidinin abartıldığı bir siya-
sal ve toplumsal vasatta politika ürettiler. Siyasal 

Muharrem İnce  Kemal Kılıçdaroğlu
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anlamlarının yanı sıra “sentetik” biçimde anlam-
landırılmış doğu ve batı kavramlarının böldüğü 
zihin dünyası kararların yönünü de büyük ölçü-
de tayin etti.

Benzer politik yönelimleri ve angajmanla-
rı 1960’lı yılların sonlarından itibaren yükseli-
şe geçen ve Bülent Ecevit’in karizmasıyla müşah-
has hale gelen CHP’de de görmek mümkündür. 
1965’te %2’nin biraz üzerinde bir oyla ve 15 mil-
letvekiliyle Meclis’e gelmeyi başaran Türkiye İşçi 
Partisi’nin hareketlendirmeyi başardığı genç seç-
men grubu üzerinde “Ortanın Solu” söylemiyle 
bir etki doğurmaya çalışan CHP üst yönetiminde 
bu akımın temsilciliğini 1971’e kadar Ecevit üst-
lendi. Siyasi tarih açısından “olay” Genel Kurulda 
İnönü’yü devirdikten sonra ise bizzat yürütücüsü.

Ancak Ortanın Solu’nun öncelikli hedefinin 
CHP’nin geleneksel tabanının korunması oldu-
ğu hatırdan çıkarılmamalıdır. TİP’in, CHP’nin 
seçmen bahçesine el çabukluğuyla “gecekondu” 
dikme girişimine karşı üretilmiş etkili bir silah-
tı Ortanın Solu. Özellikle İnönü’nün gözünde… 
TİP’in CHP’den oy koparması CHP’nin tarihsel 
karizmasını zedeleyeceği gibi politik gücünü de 
tahrip edecekti. 27 Mayıs’ın şekil verdiği siya-
sal zeminde Adalet Partisi seçmeninden oy alma-
sı imkansız olduğuna göre kendi seçmenini kon-
solide etmeyi tercih etmesi önemli bir öngörüydü. 

İnönü katıldığı tüm toplantılarda Ortanın 
Solu’nun Moskova’ya karşı olduğunun altını 
çizerken seçimlerde esas rakiplerinin ise TİP 
olduğundan bahsediyordu. Ecevit de benzer bir 
yaklaşım içerisindeydi. Demirel’e çağrıda bulu-
nan Ecevit CHP’nin Ortanın Solu ile kendi soluyla 
arasına bir sınır çektiğini söyleyerek Demirel’den 
de aynı şeyi yapmasını yani kendi sağıyla arasına 
bir sınır çekmesini istiyordu. 

Ancak Parti’nin Genel Sekreteri Bülent Ecevit’in 
“Ortanın Solu” derken anladıkları, belki daha 
doğru bir ifadeyle anlamak istedikleri İnönü’den 
biraz daha farklıydı. İnönü yukarıda da izah edil-
diği üzere Ortanın Solunu kendi seküler tabanı-
nı konsolide etmek için bir aparat olarak değer-
lendirme ve mutedil devletçilik olarak yorumla-
ma eğilimindeydi (Bu yıllarda iktisadi alanda dev-
letçiliği savunmanın özellikle sağ siyasal yelpaze-
de büyük ölçüde komünistlikle eşdeğer tutuldu-
ğu akıldan çıkarılmamalıdır). Ecevit ise Ortanın 
Solu kavramsallaştırmasını partinin siyasal söyle-
minin yenilenmesi için bir fırsat olarak görüyor-
du. Cahit Zamangil’in eleştirmek için kurduğu şu 

cümle durumu çok net bir biçimde açıklıyordu: 
“Ecevit yalnız dolaşan ayak değil, üzerinde fikir 
taşıyan bir kafanın sahibidir.” Taşıdığı fikri ise 
Ferit Melen “Ecevit sosyalisttir, endişe ediyorum” 
cümlesiyle tasrih etmeyi denemiştir. Ecevit’in bu 
eleştirilere / saldırılara cevabı ise şöyle olacaktır:

“Bizi sosyalizm minderine çekmek, sonuna 
kadar Ortanın Solunda olduklarını söyleyerek 
bizi aşırı gitmekle suçlamak taktiğini güdüyor-
lar. CHP sosyalisttir demedim ve demeyeceğim. 
Ancak bir kimse gelip ben CHP’yi sosyalist ola-
rak görüyorum, katılmak istiyorum derse engel 
olmayacağız. Anayasa demokratik sosyalizme izin 
veriyor.”

Anlaşılan Ecevit’in Ortanın Solu kavramlaş-
tırması ile anladığı batılı tarzda bir demokra-
tik sol harekettir. Her ne kadar sonunda orta-
ya böyle bir pratik çıkmamış olsa da Avrupa’da 
yükselen yeni sol hareketler dikkate alındığın-
da Ecevit’in yaklaşımı Soğuk Savaş koşullarında 
iki blokta da akreditedir (zira SSCB XX. Kongresi 
ile de-stalinizasyon sürecini başlatmış ve sosyaliz-
me ulaşmada farklı yollar prensibini kabul etmiş-
tir) ve Fransa Komünist Partisi, SSCB Komünist 
Partisi-Bolşevik gibi örnekler dikkate alındığında 
yenidir. 27 Mayıs’ın biçimlendirdiği siyasal zemi-
nin dışına CHP’yi taşıyabilmek için bundan daha 
akıllıca bir hamle düşünülemezdi. 

Bu yaklaşım milliyetçi bir diskurla da karıştırı-
lınca CHP 1973 seçimlerinde ciddi bir başarı elde 
etti. Ancak seçimleri takip etmek üzere Türkiye’ye 
gelmiş olan bir İngiliz gazetecinin “Seçimleri 
Ecevit adında bir parti kazandı” değerlendirme-
si sürecin en güzel özetiydi. Rüzgâr devam etti 
ve Ecevit liderliğindeki CHP 1977 seçimlerinde 
çok partili hayat döneminde ilk defa %40 ban-
dının üzerine çıkmayı başarabildi. Bununla bir-
likte Ecevit’in demokratik sosyalizmi biraz mar-
jinalleşti. 

Yine de Ecevit’in “demokratik sosyalizm” 
dediği şeyin Soğuk Savaş dünyasının bir ürünü 
olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. Zira bu durum 
1974 yılının başlarında benzer iç ve dış koşulla-
rın farklı biçimlerde örgütlediği iki siyasal yapı-
nın koalisyon kurabilmesinin zeminin hazırlaya-
caktır. Mümtaz Soysal’ın “Tarihsel Uzlaşma” dedi-
ği ama sol çevrelerde Erbakan ve MSP’nin sos-
yal / siyasal kimliği dolayısıyla genellikle “Tarihsel 
Yanılgı” olarak nitelenen CHP-MSP koalisyonu-
nu bu çerçevede değerlendirmek ufuk açıcı ola-
bilir. Ecevit’in MSP ile CHP’nin temsil ettiği sos-
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yal grupların bir araya gelemeyeceğini savunan-
lara verdiği “Tarihsel yanılgıyı yıkacağız” cevabı 
bile başlı başına devrimci ve bir o kadar da risk-
li bir cümledir. 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ideolojiler üzerin-
de de birtakım dönüştürücü etkiler yaratacaktır. 
Örneğin Milli Görüş hareketi 1990’lı yıllara “sağa 
açılma” politikaları ile giriş yapacaktır. Erbakan’ın 
“Atatürk sağ olsaydı Milli Görüş’e girerdi” cüm-
lesi süreci özetleyebilir. MÇP’de gerçekleşen koa-
lisyon hareketin yeni dönem kodlarının çözüm-
lenebilmesi için verimli bir zemin teşkil edebilir. 
Bununla birlikte 90’ların ortalarına doğru “kim-
lik” politikalarının derinleşmesi Milli Görüş’te de 
bir savrulmayı beraberinde getirecek, daha doğ-
rusu Milli Görüş’ü kendi tarihinin öncesi döne-
me 1960’ların sonlarına götürecektir. Bu savrul-
mada “Yenilikçiler” olarak bilinen grubun AK 
Parti’yi teşkil ettirmesi hem ideolojik bir kopu-
şu hem de siyasal zemin değiştirme sürecini işa-
retlemektedir. 

Benzer şekilde 1990’lı yıllarda Deniz Baykal 
önderliğinde yeniden yapılanan CHP’nin bir 
Soğuk Savaş dönemi lideriyle bu süreci sağlıklı 
götürmesi oldukça zordu. 28 Şubat’ın ağır atmos-
ferinin de etkisiyle CHP 27 Mayıs sonrası bürok-
ratik elitlerin savunduğu laik/anti-laik çizgiyi 
tuttu. Bu çizgiyi “rejim savunması” nitelemesiy-
le meşrulaştırmayı denedi. Bu stratejinin 1999 ve 
2001 krizleriyle yarılmış Türk toplumunda belli 
bir kesimi konsolide edeceği muhakkaktı ancak 
büyük ölçüde Soğuk Savaş yıllarından kalma bu 
yaklaşımın iktidar olmaya yetmeyeceği de olduk-
ça açıktı. Belki de CHP ve Deniz Baykal’ın iktidar 
olmak gibi bir amaçları da bulunmuyordu. Amaç 
kimlik politikalarıyla keskinleşmiş ve oy geçiş-
kenliği gittikçe asgari seviyeye düşen bir seçmen 
kitlesi içerisinden kendi arkasında olabildiğince 
fazla grubu / yapıyı toparlayabilmek ve oy bölün-
mesini engellemekti. Bunun için en elverişli argü-
man ise (27 Mayıs’ta ilericilik / gericilik örneğin-
de olduğu gibi) 28 Şubat’ın laik / anti-laik argü-
manıydı. Bu argüman üzerine kurulan 27 Nisan 
bildirisine CHP’nin sahip çıkması, seçmen kitle-
sini bu şekilde konsolide etmiş bir siyasal hareket 
için zorunluluktu.

Baykal Ecevit’in 1965 sonrasında aldığı riski 
hiçbir zaman almadı. Diğer bir deyişle Ecevit’in 
“27 Mayıs”a dayanarak konforlu bir siyaseti red-
detmesiyle başlayan değişim / dönüşüm sürecini 
başlatamadı ve 28 Şubat’ın yarattığı siyasal zemi-

nin konforunu terk etmeyi göze alamadı. Belki de 
bu riski alabilecek entelektüel gelişkinliğe sahip 
değildi. 

Baykal’ın koltuğuna oturan Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun ise 2007 sonrasında bir prog-
ram dâhilinde inşa edilen, yapay “yolsuzluklara 
karşı, temiz, dürüst, paylaşımcı, demokrat” “eksik 
karizma”sı dışında bir siyasal ve düşünsel serma-
yesi yoktu. Diğer bir deyişle Kılıçdaroğlu’nun da 
CHP’nin ihtiyaç duyduğu ideolojik yenilenmeyi 
gerçekleştirebilecek, böyle bir riski göze alıp yöne-
tebilecek ne karizması ne de entelektüel derinliği 
vardı. Nitekim beklendiği gibi oldu. Kılıçdaroğlu 
Mehmet Bekaroğlu gibi “kendi mahallesinde (!)” 
ciddiye alınmayan ya da İlhan Kesici gibi Demirel 
kontenjanından parti listelerine giren isimlerle 
“sağa açılmayı” denedi. Kemal Tahir’in sağ olsa 
“kof martaval” diye hafifseyeceği bayağı propa-
ganda düzeyini benimsedi ve Gezi Olayları olarak 
adlandırılan süreci, Baykal’ın 28 Şubat’ı gördü-
ğü gibi, laik-seküler kesimleri CHP’nin arkasında 
toparlayabilmek için bir fırsat olarak değerlendir-
meyi denedi. Kısacası Kılıçdaroğlu yönetiminde 
CHP dairesel tekâmülünü tamamladı. Ancak bu 
tekâmül Parti’nin üst yönetiminin ve delege yapı-
sının bir inanç grubunun siyasal ajandaya sahip 
bir parçasının neredeyse tekeline terk edilmekle 
tahkim edildi.

Şimdilerde bu fasit daireden çıkabilmek için 
“beklenen Ecevit”in Muharrem İnce olduğu düşü-
nülüyor. Hem sağdan hem soldan oy alabilecek 
bir siyasal figür olabileceği Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde aldığı oy oranının CHP’nin oy oranın-
dan fazla olması örneğiyle desteklenerek savu-
nuluyor. Ancak İnce’nin de CHP’de bu dönüşü-
mü sağlaması pek kolay gözükmüyor. Öncelikle 
İnce’nin parti içerisinde kırması gereken bir 
“dinsel / inançsal” taassup var. Yani muhalifler 
Kongreyi toplamayı başarsalar bile bu taassup 
Parti’yi yeniden Kılıçdaroğlu’na verebilir. Bu taas-
subu yıkmayı başarabilse bile İnce’nin bir ide-
olojik dönüşümü sağlayabilmek, CHP’yi Soğuk 
Savaş ötesine geçirebilmek için yeterli entelektüel 
düzeyde olduğu tartışmalı. Başka partiler, özellik-
le sağ partiler pragmatizmi de benimsemiş olma-
ları dolayısıyla bu entelektüel derinliğe ihtiyaç 
duymayabilir. Ancak CHP gibi doktriner bir par-
tiyi idare edebilmek bir düşünsel seviye gerektir-
diği gibi dönüştürmek daha da fazlasını gerekti-
rir. Muharrem İnce’nin “beklenen Ecevit” olmadı-
ğının anlaşılması biraz zaman alacak.
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Mevlüt UĞURLU

Hocaların ve sol görüşlü öğrencilerin muhafazakâr öğrencilere tepkilerine 
baktığımızda, ODTÜ’yü sahiplenmiş olmak, ODTÜ’yü bir ev, bir kale 
olarak görmek, ötekilerin yer almayacağı bir kampüsün kurgulanmış olması 
açıkça görülebilmektedir. Kültürel ve dini olarak var olmak, görünür olmak 
isteyen öğrencilere adeta bir fitneci, bir işgalci gözüyle bakılmaktadır.

Mezuniyet Pankartları Üzerinden
ODTÜ’lü Öğrencilerin Zihin Dünyasını Okumak

T ürkiye’de üniversiteler birçok kriter açısından 
kendi aralarında farklı kategorilere ayrılabilir. 

Bu kriterler yeni ve köklü, nitelikli ve niteliksiz, 
bilimsel ve ideolojik, büyük ve küçük şeklinde 
sıralanabilir. Üniversiteleri birbirinden ayrıştıran 
bu kategorilere üniversitenin temsil ettiği siya-
si, dini ya da ideolojik çizgi eklenebilir. Bazı üni-
versiteler dini ve politik açıdan muhafazakâr bir 
çizgide iken, bazıları da muhafazakâr Türk top-
lumuna karşı muhalif ve kendi içinde sosyalist, 
Kemalist seküler bir çizgiye sahiptir. 

Bir üniversitenin kurumsallığını, dolayısıy-
la kimliğini belirleyen beş temel bileşen bulunur. 
Bunlar, ortalama dört senede bir değişen üniversi-
te öğrencileri, üniversite yönetimi, akademik per-
sonel, idari ve işçi personel ile her üniversitede 
olmayan ancak bazı üniversitelerde kurumsallaşa-
rak üniversite yönetiminde etkili olan mezun der-
nekleridir. Bu temel bileşenler üniversiteye akade-
mik bir veçhe ile ideolojik bir duruş kazandırır. 
Akademik ve ideolojik yönelim de üniversitenin 
kimliğini belirler. 

Türk üniversiteleri içerisinde ideolojik olarak 
kimliği belirgin olan birkaç tane üniversite bulunur. 
Bunlar Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi 
Beytepe Kampüsü, Ankara Üniversitesi DTCF 
ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’dir. Bu 
üniversitelerin kampüsleri üniversitelerin önem-
li bileşenlerinden olan öğrenciler tarafından sos-
yalist ve ötekine karşı tahammülsüz bir veçheye 
büründürülmüştür. Nicelik olarak olmasa da nite-
lik olarak çoğunlukta olan sol ve Kemalist ideo-
lojiye mensup öğrenciler bu üniversitelerde uzun 
zamandır kültürel ve mekânsal açıdan bir üstün-

lük kurmuşlardır. Bu üstünlük, ötekine kültürel 
olarak var olma hakkı tanımamakta, var olmaya 
ilişkin her bir çabaya sözlü, görsel ve hatta fizik-
sel olarak müdahale edilmektedir. Sosyalist ve 
Kemalist hegemonyanın nicel azlığına rağmen bu 
üstünlüğü kurmuş olabilmesinin önemli neden-
leri bulunur. Bunlar, birlik ve beraberlik ruhu, 
örgütlenme bilinci, çalışmalarda süreklilik, kam-
püste kültürel olarak var olma ve davayı temsil 
etme bilinci ile geçmişten günümüze bir gelenek, 
bir hafıza içinde hareket etmiş olmalarıdır. Bu 
konularda eksik olan muhafazakâr öğrenciler ise 
zikredilen üniversitelerde zaman zaman kültürel 
ya da mekânsal üstünlük elde etmiş olsalar da bu 
durum sayılan nedenlerden ötürü geçici ve kon-
jonktürel olmaktan öteye gidememiştir. 

Muhafazakâr Değerlere Karşı Bir Üniversite Olarak 
ODTÜ

Zikredilen dört üniversite kampüsü içerisinde 
gerek akademik başarıları gerek de ideolojik kar-
şıtlığı ile ODTÜ zaman zaman ülke gündemin-
de yer etmektedir. Üniversitenin iki temel bile-
şeni öğrenciler ve hocalardır. ODTÜ’de hocalar 
kimi durumlarda bilimsel başarılarıyla, öğrenciler 
ise gericilik ve faşizm adı altında kavramsallaştır-
dıkları kendi ideolojilerinin kapsamı alanı dışın-
da kalan ötekilere karşı gerçekleştirdiği sözlü, 
görsel ya da fiziksel saldırılarla gündeme gelmek-
tedir. Bu saldırılar ODTÜ’de belirli aralıklarla 
düzenli olarak gerçekleşmektedir. Ülke gündemi-
ne ise objektiflere takılanlar girmektedir. Okulda 
panolara, kantin, bölüm, kütüphane duvarla-
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rına muhafazakâr değerleri hiçe sayan afişler 
asılmakta, gerektiğinde muhafazakâr öğrencile-
re sözlü ya da fiziksel saldırıda bulunulmak-
tadır. Muhafazakâr öğrenciler kendi aralarında 
diğer öğrencilere görünür bir biçimde bir okuma 
grubu, sohbet halkası, Suriye’de katledilenler için 
yürüyüş, Gazze için kermes düzenlemek istedik-
lerinde marjinal sol gruplar tarafından anında söz 
konusu etkinliğe müdahale edilmekte, önce ikna 
yolu ile, olmazsa zorla etkinliği sonlandırmak-
tadırlar. Örneğin Suriye’de katledilen mazlum-
lar için muhafazakâr öğrenciler bir Cuma nama-
zı çıkışı okulun merkezi bölgelerinin epey dışında 
inşa edilmiş olan camiden başlamak üzere okulun 
merkez alanına doğru bir yürüyüş gerçekleştir-
mek istemişler, ancak bunu haber alan kız-erkek 
marjinal sol görüşlü öğrenciler hep birlikte cami-
nin oraya kadar gitmiş, namaz bitimine kadar 
beklemiş ve söz konusu yürüyüşe anında orada 
müdahale ederek daha başlamadan sonlandırmış-
lardır. Yine camide yapılmak istenen, yapılmaya 
çalışılan dışarıdan İslâmcı bir yazarın davet edil-
diği konferanslara da müdahale etmişlerdir. Kutlu 
doğum haftası için okulda gül dağıtılması üzerine 
de kütüphanenin altındaki mescidi de ayakkabı-
larla basmak suretiyle tepkilerini göstermişlerdir. 

ODTÜ kampüsünde hâkimiyet kuran marji-
nal sol görüşlü öğrencilerin bu tür müdahalele-
rine sayısız örnek verilebilir. Burada bir de hoca-
ların muhafazakâr öğrencilerin ODTÜ’de özgür-
ce var olmasına olan tepkilerine bir örnek göste-
rilerek ODTÜ’nün kurumsal kimliğinin konum-
landığı yer hakkında bir tartışma açılabilir. 2010 
yılında dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf 
Ziya Özcan’ın “Hiçbir öğrenci nedeni ne olur-
sa olsun dersten atılamaz, ancak tutanak tutula-
bilir.” açıklamasından sonra başörtülü öğrenciler 
tutanak tutulmasını göze alarak üniversite kam-
püslerine giriş yapmaya başlarlar. ODTÜ’de de bu 
durumun gerçekleşmesi üzerine kampüste gerek 
girişlerde gerek de kampüs içerisinde adeta bir 
cadı avı denebilecek başörtülü öğrenci avı baş-
lar. Öğrenciler ya okul girişlerinden geri çevrilir 
ya da içeri bir şekilde girebilenler de amfi kapıla-
rında bekletilir. Ya da kampüste görülenler anın-
da şikâyet edilerek güvenlik tarafından müdaha-
le edilir. ODTÜ’de gündemin böyle olduğu bir 
zamanda bir hoca dersine başörtülü girmek iste-
yen öğrencilerine şunu söyler: “Elimizde Ankara 
Üniversitesi ve ODTÜ kaldı. Ne olur buraları da 
elimizden almayın.” Bir başka hoca ise, dersine 

başörtülü girmeyi konuşmak üzere odasına gelen 
başörtülü öğrencilerine, “Odama girmeyin, kori-
dorda konuşalım.” der. 

Hocaların ve sol görüşlü öğrencilerin 
muhafazakâr öğrencilere bu gibi tepkilerine baktı-
ğımızda, ODTÜ’yü sahiplenmiş olmak, ODTÜ’yü 
bir ev, bir kale olarak görmek, ötekilerin yer alma-
yacağı bir kampüsün kurgulanmış olması açık-
ça görülebilmektedir. Kültürel ve dini olarak var 
olmak, görünür olmak isteyen öğrencilere adeta 
bir fitneci, bir işgalci gözüyle bakılmaktadır. Bu 
bakış açısı muhafazakâr iktidarın ülke genelin-
deki muhafazakâr politikaları nedeniyle de gide-
rek marjinalleşmekte, sertleşmekte ve tahammül-
süzleşmektedir. Zira elde kalan sadece ODTÜ’dür 
ve bütün cephelerde savunulması gerekmektedir. 

ODTÜ’nün bir diğer ilginç özelliği, kampü-
sü dışında serbest olan kültürel etkinliklerin 
ODTÜ’de yasak, ODTÜ’de serbest olan LGBT, 
sol gibi grupların etkinliklerinin ise okul dışın-
da yasak olmasıdır. Yine ODTÜ dışında kendile-
rine var olma imkânı elde edemeyen ve edeme-
yecek olan gruplar ODTÜ’de özgürce var olma, 
görünür olma hakkına sahiptirler. Bu gibi gruplar 
ODTÜ dışında ise adeta görünmez olmaktadır-
lar. Aynı şekilde ODTÜ dışında serbest olan dini 
etkinlikler de ODTÜ’de bir kısıtlanma, yasak-
lanma ve görünmezlik hali içerisindedir. ODTÜ 
dışında ya da diğer üniversitelerde özgürce kültü-
rel ve dini olarak görünür olan muhafazakâr din-
dar öğrenciler de söz konusu ODTÜ olunca adeta 
görünmezdirler. 

Muhafazakâr Bir Zihin Açısından                         
Üniversite Kampüslerinin Anlamı

ODTÜ’de kültürel olarak var olan görün-
mezliğin temel ve ana nedeni ODTÜ’nün kuru-
luş yıllarından itibaren kökleşmiş olan sol ve 
Kemalist kültürel hegemonya olmakla birlik-
te muhafazakâr dindar öğrencilerin de üniver-
site kampüslerine olan bakış açılarındaki kültü-
rel olarak var olma bilinci yoksunluğu bu konu-
da etki sahibidir. Muhafazakâr öğrenciler için bir 
üniversite kampüsü kültürel olarak var olmak-
tan çok okul sonrası meslek için kendini geliştir-
mek, bu nedenle okul yılları boyunca ders çalış-
mak, gerektiğinde ve fırsat bulduğunda ibadetle-
rini yerine getirmekten ibarettir. Bu bakış açısının 
dışına zaman zaman yukarıda örnek verildiği gibi 
çıkmak isteyenler de sert bir müdahale ile karşı-
laştıklarından kültürel olarak var olma girişimleri 
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süreklilik kazanamamakta, bu da kalıcı hale gel-
meyi, bir hafıza ve gelenek oluşturmayı engelle-
mektedir. 

Diğer taraftan muhafazakâr dindar öğrenci-
lerin önünde bir örneklik sorunu vardır. Örnek 
alınan şahsiyetlerin neredeyse tamamının haya-
tı ve mücadelesi üniversite dışında geçmiştir. 
Üniversitede mücadele verenlerin ise ya hayatının 
tamamı bilinmemekte ya üniversitede kısmi bir 
mücadele dönemi geçirmiş olmakta ya da döne-
mi ile günümüz üniversitelerinin kampüs gerçek-
liği oldukça değişmiştir. Günümüz muhafazakâr 
dindar öğrenciler üniversiteye geldiklerinde dini 
sermayelerinde yeterlilik ve hareket bilinçlerinde 
olgunluk eksikliği gözlenmektedir. Bu da ODTÜ 
gibi üniversitelerde sol grupların kültürel hege-
monyası altında kendilerine alan açmayı oldukça 
güç hale getirmektedir. 

Sol ve Kemalist gruplar ideolojik çalışma 
alanı olarak özellikle üniversiteleri seçerken 
muhafazakâr dindar dernek, vakıf ve cemaatler 
ise ısrarla üniversite kampüsleri dışında çalışma 
yapmayı tercih etmektedirler. Gerçekleştirdikleri 
hemen hemen tüm etkinlikler dernek binala-
rında ya da bulundukları şehrin bir konferans 
salonunda gerçekleştirilmektedir. Böyle olunca 
muhafazakâr dindar öğrencilerin zihinleri üni-
versitede var olma yönelimli değil, dışarıda der-
nek binasındaki sohbet halkasında ya da konfe-
rans salonundaki sıralarda var olma yönelimli ola-
rak çalışmaktadır. Bu da üniversite kampüsleri-
ni dini çalışmalar açısından mehcur bırakmakta, 
kampüs alanları ve imkânları diğer gruplara terk 
edilmektedir. 

ODTÜ’deki Olaylara Verilen Tepkilerin Niteliği

ODTÜ’de ne zaman muhafazakâr camianın 
değerlerine karşı bir saldırı gerçekleşse başta sos-
yal medya olmak üzere ODTÜ ve öğrencileri-
ne sert tepkiler gösterilir. Bu tepkilerin hemen 
hemen hepsi sosyal medyadan ileri gidememekte-
dir. Gitmesinin de imkânı yoktur zira bu tepkiler 
anlık ve belli bir reaksiyona, heyecana bağlı tep-
kilerdir. Daha sonra zamanla bu tepkiler sönmek-
te ve bir dahaki olaya kadar ortadan kalkmakta-
dır. Muhafazakâr camianın ODTÜ’deki olaylara 
karşı gösterdiği tepkiler bu şekildedir. Bu tepkiler 
bazen daha da ileri giderek ODTÜ’de yasak olma-
yan durumlar da ODTÜ’de yasakmış gibi bir algı 
yaratılmaktadır. Bu da ODTÜ’yü muhafazakâr 
camianın gerçek anlamda değil sadece belli olay-

lar üzerinden tanıdığı ve takip ettiği anlamına gel-
mektedir.

Muhafazakâr camianın ODTÜ’deki olayla-
ra karşı gösterdiği en ilginç tepkilerden birisi, 
“ODTÜ Kapatılsın, Yerine Üniversite Açılsın” şek-
lindedir. ODTÜ’de olayların direk ya da dolay-
lı eyleyeni ya da destekçi öğrenciler cephesin-
de bu tepki, ODTÜ’yü kazanmaya puanı yet-
meyen kesimlerin ODTÜ’yü karaladığı şeklin-
de okunmaktadır. ODTÜ’de olayların muhatabı 
muhafazakâr dindar öğrencilere sorulduğunda ise 
alınan cevap, her şeye rağmen ODTÜ kapatılma-
malı, sadece kendilerine de var olma hakkı veril-
melidir, şeklinde olmaktadır. Zira her ne kadar 
marjinal gruplar tanımasa da, ODTÜ’yü diğer 
gruplar kadar kendileri de sahiplenmekte ve baş-
larına gelen her şeye rağmen orada bulunmak-
tan memnuniyet duymaktadırlar. Bir diğer deyiş-
le, ODTÜ olaylarının muzdariplerinin gösterme-
dikleri tepkileri olayları TV’den takip eden kesim-
ler göstermektedir. 

Bir Muhalefet Biçimi Olarak Mezuniyet Pankartları

Muhafazakâr camianın bu şekilde ODTÜ’ye 
gösterdiği tepkilerin nedenine her sene öğren-
cilerin mezuniyet töreninde açtıkları pankart-
lar örnek olarak gösterilebilir. Her sene Temmuz 
ayında “ODTÜ’de Devrim” diye adlandırılan stad-
yumda gerçekleştirilen mezuniyet törenine öğren-
ciler hazırladıkları pankartlarla damga vurmak-
tadır. Bu pankartlarda üç temel gündem mad-
desi bulunmakta ve pankartların içeriği genelde 
bu üç kategori altında toplanabilir. Birinci sırada, 
mezun oldukları okulu, bölümü, bölümle ilişki-
lerini, bölümlerine ilişkin algıları, meslek kaygı-
larını mizah ya da eleştirel bir biçimde dile geti-
ren pankartlar yer alır. İkinci sırada, ülke günde-
minde yer alan herhangi bir konuyu dünya görüş-
lerine uygun olarak mizah ya da eleştiri konu-
su yapan pankartlar yer almaktadır. Üçüncü tip 
pankartları da direk ülkenin mevcut muhafazakâr 
siyasi iktidarını, politikalarını ya da muhafazakâr 
kesimlerin herhangi bir kutsalını hedef tahta-
sına koyup mizah adı altında karalayan, aşağı-
layan pankartlar oluşturur. Üç tip kategori de 
öğrenciler için bir saldırı alanı olarak okunabi-
lir. Öğrenciler kendilerince hem eğitim sistemini, 
hem ülke gündemini hem de öteki olarak gördük-
leri muhafazakâr iktidar ve muhafazakâr grupları 
direniş gösterilecek birer iktidar alanı olarak gör-
mektedirler. O nedenle denilebilir ki, ODTÜ’de 
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nicelik olarak olmasa da nitelik olarak güçlü bir 
grup zeki öğrenci, ülkeyi her yönüyle karşısı-
na almış bulunmakta ve kendince pankartlardan 
başlamak üzere bir direnişe girişmiştir. Bu direni-
şin form ve muhtevası bu öğrencilerin mezuniyet 
sonrası kişisel ve politik duruşları hakkında da 
bize önemli ipuçları sunmaktadır.

Bu tip direniş ve hatta saldırı pankartlarıy-
la son mezuniyet töreninde sıkça karşılaşıldı. 
Öğrencilerin hazırladığı bu üç tip pankarta bak-
tığımızda sonuncu kategori hariç olmak üzere, 
bir yaratıcılık ve beyin fırtınasının olduğu görü-
lür. Öyle ki bazı sanal ve sosyal medya platform-
ları her sene düzenli olarak ODTÜ Mezuniyet 
Pankartları şeklinde paylaşımlar gerçekleştirir. 
ODTÜ mezuniyet pankartları gerek mizah ve 
yaratıcılık dolu olduklarından gerek de hakaret 
içerdiklerinden dolayı her sene bir şekilde ülke 
gündeminde yer edinir. Ya bazı grupların dilleri-
ne derman olduklarından dolayı takdir edilir ya 
da bazı kesimleri hedef aldığından dolayı tepki 
toplar.

Burada sorulması gereken bir soru ortaya çık-
maktadır: Peki ya muhafazakâr olarak adlandıra-
bileceğimiz öğrencilerin pankartlarında ne vardı? 
Muhafazakâr camianın kutsal değerlerine yönelik 
pankartlarda yer alan hakaretler üzerine son yıl-
larda ODTÜ’de muhafazakâr öğrenciler de sayı-
ca az da olsa “alternatif pankartlar” açmaya baş-
ladı. Bu tür pankartlar ile saldırı pankartlarının 
içeriği ve amacı arasında temel farklılıklar bulun-
maktadır. Muhafazakâr öğrencilerin pankartların-
da pankartı taşıyanların kimliğini yüze çarparca-
sına ifadeler göze çarpmaktadır. Üniversite yılla-
rı boyunca milliyetçi ya da dini kimliğini görü-
nür kılamayan öğrenciler mezuniyeti fırsat olarak 
bilip pankartlarda kendilerini görünür kılmaya 
çalışmışlardır. Bir diğer deyişle, üniversite hayatı 
boyunca hiçbir etkinlikte dile getirme fırsatı bula-
mayıp içinde birikenleri pankartlar aracılığıyla 
açığa çıkarmışlardır. Pankartlarda yer alan milli-
yetçi, muhafazakâr ve dini söylemler, mesajlar bu 
durumu teyit etmektedir. Kampüste lisans hayatı 
boyunca görünmez olan ODTÜ’nün ötekisi olan 
öğrenciler, mezuniyet töreninde bir anda kısa 
süreliğine görünür olmuşlardır. Hatta mezuniyet-
teki bu görünürlük bazı muhafazakâr öğrenciler 
için bir motivasyon kaynağı bile olabilir. Nasılsa 
mezuniyet günü gelecek ve kendilerine var olma 
hakkı tanımayan marjinal sol gruplarla pankart-
lar aracılığı ile hesaplaşacaklardır. Pankartlar ara-

cılığı ile dile getirmek istedikleri, dikkatleri çek-
mek istedikleri ne varsa satır satır ortaya dökecek-
lerdir. Zira öğrenilmiş çaresizlik böyle bir sonuç 
doğurmuştur. Yaralı bilinçler, yaralı zihinler ken-
dilerini iyileştirmeye yönelik adımları atma fır-
satını ODTÜ’den ayrılma zamanı olan mezuni-
yet töreninde bulmuşlardır. Bu kısa süreli zaman-
da pankart aracılığı ile başlatılan mücadelenin 
etkisi pankart yere indirilince son bulmakta ve 
ODTÜ’de açılan kısa süreli alternatif var olma 
alanı başladığı gibi bitmektedir. 

Muhafazakâr Camia Ne Yapmalı?

ODTÜ’nün birlikte yıllardır oturmuş, kökleş-
miş kurumsallaşmış bu ideolojik kimliğini belki 
yıkmak zor olabilir ancak ODTÜ kamusal alanın-
da muhafazakâr camia istikrarlı çabalar sonucun-
da kendisine bir alan açabilir. Bunun için öncelik-
le ODTÜ’yü ve ODTÜ’deki muhafazakâr öğrenci-
leri sadece olaylar oldukça değil sürekli gündem 
etmelidir. ODTÜ olaylarına anlık ve geçici tepki-
lerin ne kadar sert olsa bile olayların tekrarlanma-
sını engellemeyeceğini, bu olayları gerçekleştiren-
leri de caydırmayacağını unutmamalıdır. 

Yapılacak şey, öncelikle genelde üniversite-
leri özelde de ODTÜ’yü tanımaya çalışmaktır. 
ODTÜ’nün tarihini, kültürünü, yapısını, ideolo-
jisini her yönüyle ortaya çıkarmaktır. ODTÜ’lü 
muhafazakâr öğrencilerle maddi ve manevi olarak 
özel olarak ilgilenmektir. Resmi öğrenci toplu-
lukları aracılığı ile dernek ve vakıflar çalışmaları-
nı ODTÜ kamusal alanına taşımalıdır. Üniversite 
öğrencilerine yönelik dini ya da kültürel her 
etkinlik dernek ya da şehir salonlarında değil 
üniversite amfilerinde gerçekleştirilmelidir. Hatta 
örnek şahsiyetlerin gıyabi cenaze namazları bile 
üniversite camilerinde kılınarak üniversitenin 
gündemine böylesi isimler taşınmalıdır.

ODTÜ’nün gündemi olaylar oldukça değil 
sürekli takip edilmelidir. Bir olay olduğunda 
bunu okul yönetimi ve karşı gruplar da dâhil 
olmak üzere tüm taraflardan dinleyip buna göre 
sağlıklı ve etkin analizler yaparak bu olayla-
rın ODTÜ’deki dini sembollere vereceği zararlar 
hesap edilmeli, buna göre gerekli tedbirler alına-
rak sıradaki olayların önü kesilmelidir. Son ola-
rak, ODTÜ’yü kısmi olarak da olsa değiştirebi-
lecek olan güç dışarıdaki tepkiler değil içeride-
ki öğrencilerdir. Bu nokta gözden kaçırılmadan 
ODTÜ’ye yönelik adımlar atılmalı, tepkiler buna 
uygun bir şekilde gösterilmelidir.
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Arap dünyasındaki gazetecilerin 
yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay 
Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 

Burada yayımladığımız yazılarda ortaya 
konulan tüm analizlerin gerçek/doğru 

olduğu veya bunların tümüne katıldığımız 
söylenemez. Yazıları tercüme etme 

amacımız, olayların yorumlanmasında 
ortaya konulan bakış açısı farklılıklarını 

görünür kılarak meseleler karşısında 
yapılan analizlerin hangi argümanlardan 

hareketle yapıldığını okurlarımızın 
fark etmesini sağlamaktır. Yazıların/

yorumların bu perspektifle okunmasının 
Ortadoğu’daki dolayısıyla dünyadaki 
gelişmeleri kavrama sürecine önemli 
katkılarının olacağını düşünüyoruz. 

Yazılar Harun Ersoy tarafından Türkçeye 
çevrilmiştir. (Umran)

H usilerin drone ile, Abu 
Dabi havaalanına yönelik 

saldırısı ve Babulmendeb lima-
nı yakınlarında iki Suudi petrol 
tankerini hedef alması Yemen 
krizi içinde yaşanan önemli iki 
gelişmedir. Bu iki gelişme nite-
likli bir yapıya sahiptir ve bir-
çok mesaj içermektedir. 

 Birinci mesaj Husiler görül-
düğü üzere savaşın kapsamını 
ve sahalarını genişletmek isti-
yorlar. Savaş sadece Yemen hava 
sahası, kara suları ve toprakla-
rıyla sınırlı kalmayacak ve sava-
şın sınırları üç sınır kenti Cizan, 
Necran ve Asir ile kalmayacak, 
Suudi Arabistan’ın derinlikleri-
ne taşacak. Zira Husiler daha 
önce Riyad, Hamis Meşit ve 
diğer şehirleri, petrol tankerleri-
ni hedef alarak Suudi petrolünün 
ikmal ve ihracat yollarını hedef 
almıştı. Bugün ise Birleşik Arap 
Emirlikleri’ni başkentinde hedef 
aldı. BAE Suudi Arabistan’ın 
başını çektiği Arap ittifakı çerçe-
vesinde temel rol oynuyor, özel-

likle de liman ve batı sahili savaş-
larında başı çekiyor. 

 Bu mesajlar içinde Husiler 
düşmanlarına kolunun uzun 
olduğunu ve düşmanlarının stra-
tejik derinliklerini vurma gücüne 
sahip olduğunu anlatmak iste-
di. Sadece Sada, Hudayde ve 
Sana savaş sirenlerinin duyul-
duğu şehirler olmayacak. Keza 
daha önce olağanüstü durumun 
ne olduğunu bilmeyen şehirler 
ve başkentlerde de sirenler duyu-
labilir artık. 

 Bazıları Husilerin petrol tan-
kerlerini ve Abu Dabi havaalanı-
nı hedef alarak Şemsun seçene-
ğine yani mabedi herkesin başı-
na yıkma seçeceğine başvurma-
ya hazır olduğu işareti verdi-
ği görüşünde ancak Yemen’de 
43. ayına giren savaşın gerçek-
lerini takip edenler Husilerin bu 
aşamaya gelmediklerini, savaş 
kapasitelerinin olduğunu anlar-
lar. Yani savaş yıllarca sürebi-
lir. Şemsun seçeceği eşiklerinde 
değiliz. Artan tansiyonun ve kır-
mızı çizgilerin aşılmasının yeni 
bir dönemindeyiz. 

 Siyasi yorumcular Abu Dabi 
havaalanına yönelik drone sal-
dırısı haberleri kulaklarına gelir 
gelmez bu gelişmenin anlamı-
nı ve özellikle de zamanlaması-
nı sorguladıkları vakit bu satır-
ların yazarının şunu teyit etmek 
için yeterli malumatı vardı: 
Meselenin zamanlamayla ve alı-
nan bir kararla ilgisi yok. Karar 
uzun süre önce alınmıştı ve haya-
ta geçirilmesini engelleyen husus 
ise Husilerin BAE’nin derinlik-
lerini vurmak için yeterli savaş 
başlıklarına ve füzelere sahip 
olmamasıydı. Bu imkânlar ken-
dilerine sağlanır sağlanmaz dro-
nelerini geliştirerek bunu yaptı-
lar. Böylelikle BAE’nin stratejik 

hedefine ilk saldırıyı gerçekleş-
tirmiş oldular.  

 İki saldırıya ilk tepki ola-
rak Suudi Arabistan uluslarara-
sı topluma şartların riskli olu-
şuna ve Husilerin deniz ticare-
tinin güvenliğine oluşturdukla-
rı tehditlere dikkat çekmek için 
Babulmendeb üzerinden pet-
rol tankerinin geçişini durdur-
du. BAE ise havaalanı saldırısı-
na kaza süsü verdi ancak Husiler 
BM heyetinin çabaları sonucun-
da başlaması muhtemel müza-
kereler masasındaki konumunu 
güçlendirmek için tekrar havaa-
lanını vurmaya çalışacaktır. 

 Koalisyon ülkelerinin tep-
kilerini tırmandırmaları ve 
Yemen’in farklı cephelerinde ve 
özellikle de Hudeyde bölgesin-
de operasyonlarını yoğunlaştır-
maları halinde -ki bu muhte-
meledir- bu taraflar hem imaj 
kazanmak hem de Husi ilerleyi-
şini frenlemek ve koalisyonun iki 
önemli ülkesinin stratejik ve has-
sas mevzilerine yönelik saldırıla-
rını engellemek için Husi koalis-
yonu içindeki lider kadrolarını 
hedef almaya çalışacaklardır. 

 Ancak Yemen şartlarının ve 
savaşan güçlerin yapısını bilenler 
bu tatillerin amaçlarına ulaşma-
yacağı hususunda şüpheye düş-
meyecektir. Yemen’de çözüm ya 
siyasidir ya da değildir. Cemal 
Abdunnasır ve ordusunu yutan, 
geçmişte Osmanlıya karşı set ola-
rak duran “Yemen bataklığı” hiç 
kimse için kolay lokma olma-
yacaktır. Acaba taraflar ortak 
çözümlere ve müzakere seçece-
ğine yönelecek mi? 

 (Ürdün Düstûr gazetesi, 28 

Temmuz 2018)

Husilerin Verdiği Mesajlar
Ureyb RENTAVİ 
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M escid-i Aksâ yıkılsa ne 
olur? Soru mantıklı ve 

ihtimal çerçevesinde. Asıl soru 
şu: Peki, biz ne yapıyoruz? Bu 
felaket yaşanmadan önce onu 
defetmek için bir planımız 
var mı? Çok uzak olmayan bir 
zaman dilimi içinde yaşana-
bilecek bu büyük olayın ya-
şanmasını engellemek için ne 
yapıyoruz? Yoksa yaşanmasını 
mı bekliyoruz? 

ve İslâm müzesi altındaki 
kazıların ortaya çıkması, güney 
batı duvarındaki kaya taşın düş-
mesi, Filistin’in yaşadığı peşi sıra 
yer sarsıntıları ve her an beklenen 
büyük bir deprem, işgalin kazıla-
rı Eski Şehrin ve Aksâ’nın altına 
inşa ettiği tüneller ağı sebebiyle 
Aksâ’nın, Kubbetussahrâ’nın ve 
harem bölgesinin çökmesine yol 
açabilir. Böyle bir şey yaşanır-
sa kazıların sorumlusu ve sözde 
Süleyman heykeli inşa edilmesi 
çağrıları yapan dernekleri des-
tekleyen işgal devleti bu suçu 
elinden temizleyecek ve ilahi 
bir olay olarak görecektir. Hatta 
Aksâ’yı koruyanlara bir ceza ola-
rak tanımlayacaktır. 

Aksâ’dan bahsederken sade-
ce 1.5 milyar Müslüman’ın dini 
mekanı olarak bahsetmiyoruz. 
Yeni Suudlular ve ellerini onla-
ra bağlayan yeni Araplar son 
olarak Kudüs’ün Yahudiler açı-
sından da kutsal olduğunu keş-
fettiler. Müslüman açısından 
Mekke neyse Yahudiler için de 
öyleymiş. Tabi burada Filistinli 
Hıristiyanları unutuyorlar. 
Aksâ’nın önemi Filistin halkı 
nezdindeki tarihi sembollüğü 
ve dini konumu içinde saklı. 
Kıyamet kilisesinin Hıristiyanlar 
nezdindeki yeri, bu işaret ve dini 

yapı olmazsa Kudüs her hangi 
bir şehir haline gelir. Kudüs 
eski şehri, kıyamet kilisesi ve 
Filistin’iyle birbirinden ayrılamaz 
iki siyam ikizidir. Ne Kudüssüz 
Filistin devleti olur ne de Filistin 
devleti olmayan bir Kudüs. 

Yıkılmanın beklediğimizden 
daha hızlı olabileceğinin kanı-
tı 100 kilo ağırlığındaki büyük 
kaya taşının Aksâ’nın güney batı 
tarafındaki surlarından sürpriz 
şekilde düşmesidir. Raporlara 
göre bu taş 1969’da yıkma eyle-
mi yanı sıra İlat yerleşim cemi-
yetinin kazı çalışmalarına sahne 
oldu. Bu cemiyet Aksâ’nın batı 
surları altında Burak Duvarı 
(Ağlama) tüneller ağı kurmak 
istiyor. Kaya ayrıca Mescid-i 
Aksâ’nın zemininde yaşanan çat-
laklardan sonra düştü. Bu da bu 
kazılardan dolayı başka çökme-
ler yaşanması ihtimaline işaret 
ediyor. 

Mescid-i Aksâ ve Kudüs 
Vakıfları Genel Müdürü Şeyh 
Azzam el-Hatib Mescid-i 
Aksâ’nın batı kısmında bulu-
nan İslâm Müzesi bölgesinin 
(Magaribe kapısı yakını) kuzey 
kısmının altında yürütülen kazı-
larla ilgilenenlerden çok önem-
li bilgiler aldığını söyledi. Aksâ 
bölgesinin altında ve özellikle 
de Emevi sarayları bölgesinde 
çeşitli tünelleri birbirine bağlama 
yönündeki gizli faaliyetleri kanıt 
olarak gösterdi. 

Aksâ’nın beklenen büyük 
bir yer sarsıntısı içinde çöküş 
felaketi yakında gerçekleşmese 
bile büyük felaket yıllar önce 
başladı ve şu an sonlara yaklaşı-
yor. Bu felaket Aksâ’nın zaman 
ve mekan olarak bölünmesi-
dir. Tıpkı el-Halil kentindeki 

İbrahim Haremi’nde 23 yıl önce 
yaşandığı gibi. 

Gençlerimizin dökülen   kan-
larının boşa gitmemesi, tarihi 
kutsallarımızı ve işaretlerimizi 
korumamız için anlık tepkiler-
den vazgeçmeli, girişime ve karşı 
atağa geçmeliyiz. Geçmişte oldu-
ğu gibi dizginleri elimize almalı-
yız. Filistin, Arap ve Müslüman 
sokakları ayağa kaldırmalıyız. 

Arap ülkeleri özellikle de kut-
sallıklar üzerinde vesayet sahi-
bi Ürdün’ün tarihi sorumluluk 
alması ve acilen eyleme geçmesi 
gerekir. Ürdün’ün elinde baskı 
kartları var. En hafifi diploma-
tik ilişkiler. Mısır işgal devletiyle 
ilişkilerini keseceğini ima etmeli. 
İslâm ülkeleri düzleminde hare-
kete geçmesi ve işgal devletiyle 
ilişkilerini kesmelerine çalışılma-
lı. 

Kudüs Komisyonu şu an 
harekete geçmeyecekse esa-
sında var olmasının da hiçbir 
anlamı yok. Tüm alanlarda BM, 
UNESCO, AB ve UCM düzeyin-
de harekete geçilmeli, beyanat-
lar ve kınamalarla yetinilmemeli. 
Filistin sokaklarını üçüncü ve 
dördüncü intifadaya doğru hare-
kete geçirmeliyiz. Geçiştirmeye 
mahal yok. Toprak ve kutsalları-
mız ellerimiz arasından kaybolu-
yor. Girişim üstüne girişim. Aksi 
takdirde gözlerimizi kapatacağız 
ve açtığımızda ne Aksa’yı görece-
ğiz ne de Filistin’i. 

 (Kudsülarabi gazetesi, 28 

Temmuz 2018)

Aksâ Yıkılsa Ne Olur?
Ali SALİH 
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İ ran Devrim Muhafızları Komu-
tanı General Kasım Süleymani, 

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye, 
“Bu hikmetli açıklamalardan do-
layı ellerinizi öpüyorum. İslâm 
Cumhuriyetine hizmet edecek po-
litikaları hayata geçirmek için hiz-
metinizdeyim.” şeklinde bir mek-
tup gönderdi. 

İran’ın güvercini olarak nite-
lenen Ruhani, muhafazakârlardan 
eleştiriler aldığından beri şahin 
rolü oynar oldu. Bu kesimler nük-
leer antlaşma çıkmazına kendi-
lerini soktuğu ve Amerikalıların 
kendisini aldattığı suçlamasıyla 
Ruhani’nin yargılanmasını istedi-
ler. 

Ruhani’nin yaptığı ve 
Süleymani’nin hoşuna giden “hik-
metli açıklamaları” ise cumhurbaş-
kanının ABD’yi İran’ın petrol sat-
masını engellemesine güçle kar-
şılık vereceği tehdidi savurmasıy-
dı. Dini lider de Ruhani’yi alkışla-
dı, açıklamalarının hoşuna gittiği-
ni söyledi ve Hürmüz Boğazı’nın 
kapatılmasını destekledi. Sonra 
yeni şahin Ruhani cesaret buldu 
ve ABD Başkanına aslanın kuyru-
ğuyla oynamaması uyarısı yaptı. 

Sadece kuyruğu değil yaşlı 
aslanın kendisi yani tüm İran reji-
mi Suriye’de İsrailliler tarafından   
aleni aşağılanıyor ancak bir kez 
olsun İran rejimi buna karşılık ver-

miyor. İran’ın tehditlerinin hiçbir 
değeri yok. 

İranlı yetkililer ABD Başkanı 
Trump yaptırımları dayattığından 
beri şaşkınlık içinde. Avrupalılarla 
anlaşmanın yarısına razı olup 
olmayacaklarını veya tüm anlaş-
mayı mı iptal edecekler ya da 
Amerikalılarla yeniden mi müza-
kere ederek ödün mü verecekler? 
bilmiyorlar. Batı tehdidi ve şanta-
jına karşı güce mi başvuracaklar 
yoksa Trump bunu rejimi düşür-
menin gerekçesi olarak mı alacak? 
Tıpkı George Bush’un Saddam 
rejimini düşürmesi gibi… 

Tahran’da bazı yetkililer ale-
nen Amerikan çıkarlarını vurma ve 
bölgeyi Hürmüz Boğazı’nın kapa-
tılması dâhil ateşe verme çağrı-
sı yapıyorlar. Bunların başında 
“Ruhani’nin planını hayata geçir-
meye hazır olduğunu” söyleyen 
ve “Hürmüz ya herkesin ya da 
hiç kimsenin” açıklamasını yapan 
General Süleymani geliyor. 

Süleymani ister terör, suikastlar 
savaşı açmak ve Hürmüz Boğazı’nı 
kapatmak için Ruhani’nin elini 
öpsün ister Amerikalılar bölgede-
ki vekili İsrail üzerinden değil de 
doğrudan İran’ın kuyruğunu bas-
sın baskı önümüzdeki haftalarda 
artacaktır. 

Ayrıntılı şekilde takip etmemiz 
gereken iki önemli tarih var önü-

müzde. 4 Ağustosta ABD’nin İran’a 
altın ve gıda maddeleri satanla-
ra yönelik Amerikan yaptırımla-
rı başlayacak. Üç ay sonra Kasım 
başında İran petrolüne yönelik 
Amerikan ambargosu başlıyor. O 
vakit Hamaney rejiminin hareket 
etme sınırını göreceğiz. Ya gergin-
liği arttıracak ya da geri adım ata-
cak, yaralarını saracak ve kibrin-
den ödün verecek. 

Bölgemizde rejimi ve davranış-
larını takip ettiğimden kanaatim-
ce rejim krizi kontrol altına alana 
kadar klasik taktiği doğrultusun-
da geri adım atacak, bir başka 
nükleer antlaşma imzalasa dahi 
Trump’ın başkanlık döneminin 
ardından veya öncesinde karga-
şa ihraç etmeye tekrar başlayacak-
tır. Bu durum zaferin zirvesi olarak 
gördüğü nükleer anlaşmanın ipta-
li sonrası Suriye’de yaralı ve zelil 
aslana karşı uyarıda bulunmamızı 
engellemez. Yeni bir etkeni unut-
mamalıyız. O da içerideki şartların 
zorlaşması ve devrime doğru geliş-
mesi. Bu etken İran rejimini soru-
nunu Körfez’de bir başka cephe 
açarak dışarı ihraç etme girişimi-
ne sevk edebilir. Ancak geçmişteki 
krizlerin idaresindeki yaklaşımını, 
Suriye’de ve diğer bölge ülkelerin-
de kendisini koyduğu derin çuku-
ru dikkate aldığımızda böyle bir 
girişim zayıf bir ihtimaldir. 

(Şarkulevsat gazetesi, 23 

Temmuz 2018)

İ talya savunma bakanının, 

Fransa’dan Libya’nın içişleri-

ne müdahale etmemesini ve se-

çimlerin zamanlaması kararını 

Libyalılara bırakılmasını isteme-

si Roma’nın, Libya’nın karar alma 

bağımsızlığını desteklediğine bir 

delil ve Paris’in Libya’yı “kendi 

özel mülkiyeti” gibi görmesine tep-

ki olarak görülemez.

İtalyanlar eski sömürgeleri 
üzerinde kontrolü kaybettiklerini 
düşündükleri için silahlı milisler 
maharetiyle parçalanmış bu ülke-
yi, Fransa ile yaşanan diplomatik 
kriz gölgesinde Paris’i vurma aracı 
olarak kullanma kararı aldı. 

Fransa, kendisine destekleye-
cek bir hükümet arayışı içinde 
seçimlerin aralık ayında yapılma-
sını istiyor. Bu yüzden haftalar 
önce, Paris’te düşman kardeşleri 

bir araya getirdi ve Macron’un 
diplomatik zafer elde etmeyi arzu-
ladığı bir tablo içinde onlara bir 
yol haritası belirledi. Ancak çok 
geçmeden Fransa Halife Hafter 
tarafından sırtından hançerlendi. 
Ki Fransa bu adamı haftalar önce 
tedavi etmiş ve ölümden döndür-
müştü. Ayrıca Fransa 2016 yılın-
da sır olarak kalması öngörülen 
askeri bir operasyonda Hafter için 
müdahalede bulunmuştu ancak 
Hafter Bingazi’ye döner dönmez 
Paris anlaşmasından elini çekti, 
petrol kuyularını işgal etti ve pet-
rol hilali bölgesini kontrolüne aldı. 

SÜLEYMANİ, RUHANİ VE ASLANIN KUYRUĞU
Abdurrahman ER-RAŞİD 

Libya Üzerindeki Emperyalist Üşüşme
Kade Bin AMMAR 
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D evrimler ancak halkı tarafın-
dan misyonunun tamamlan-

dığı veya yaşanan gelişmeler ken-
dileri lehine sonuçlandığı kanaati-
ne varılırsa son bulabilir. Bu yüz-
den Fransız devrimi tüm acılarına 
rağmen tam bir asır yaşadı. Keza 
1920’de “Kudüs devrimiyle” başla-
yan Filistin devrimi zorlu ve ma-
liyetli süreçlerine rağmen tam bir 
asır sürdü ve bugün dünya bu dev-
rimin en yeni nüshasını Gazze’de 
ve kâğıt uçurtmalarla yaşıyor. 

Suriye devrimi de tıpkı önce-
ki devrimler gibi halkın despot-
luktan, marjinallikten ve zulmüm-
den kurtulma iradesine dayandı. 
Devrimlerin temel unsurları bun-
lardır zaten. Çünkü insanlık kendi 
toplumları içinde ilişkilerde sürek-
li denge arar ve adaleti sağlamak 
için çalışır. 

Bazıları, Suriye devriminin 
sona geldiğini iddia ediyor ve bu 
iddianın göstergesi olarak devrim 
karşıtı taraflar olan Rusya, İran 
ve Esed rejiminin Suriye toprağı-
nın yarısından fazlasında kontro-
lü sağlamalarını gösteriyor. Ayrıca 
Rusya, ABD ve Türkiye ülke-
nin doğu ve kuzey bölgelerinden 
çekilmeleri hususunda anlaşma-
ya varırlarsa bu toprak sahasının 
ikiye katlanması muhtemel. 

Ne var ki bu durum devri-
min sona erdiği iddiasına yeterli 
kanıt değil, Suriye olayının süreç-
leri ve amaçlarını değerlendirir-

ken destek alınacak doğru bir kri-
ter de olamaz. Aksine konjonk-
türel yanıltıcı bir gösterge oldu-
ğu söylenebilir. Bu yanıltıcı göster-
ge toprağın ele geçirilmesi ve daha 
önemli bir etkeni yani devrimin 
iradesini göz ardı etmesi, devrim-
lerin sürmesi ve bekasını değer-
lendirilirken bu iradenin hesaba 
katılmamasıdır. Toprağın kurtarıl-
ması yöntemini izleyen devrim-
ler çok azken devrimlerin ekseri-
yeti, anayasaları, yasaları ve dikta-
törleri devirmiştir. Üstelik bu dik-
tatörler ülkelerinin tüm toprakları-
na sahipken…  Buradan hareketle 
karmaşık şartlar önünde söylem-
leri geri plana itilen Suriye devri-
minden endişelenmeye gerek yok 
ancak bu devrim şu şartlar gerçek-
leşirse son bulur. 

Birincisi, Suriyelerin, bir des-
pota entrikacıya ve suçluya karşı 
yürütülen devrimden vazgeçme-
si, rejimin terör ve geri kalmışlık-
la iddia ettiği sözde savaşına izin 
vermesi. Esed rejiminin bu söyle-
mini pohpohlamak için içeride ve 
dışarıda tüm enerjisini harcadığı 
malum.   Önümüzdeki dönemde 
rejim bu söylemini sıklaştıracaktır. 

İkinci şart ise, örgütlenmeme 
ve enerjilerden istifade etmemek-
tir. Önceki döneme tam bir kar-
gaşa hâkimdi. Özellikle de beş yılı 
aşan dönemde askeri şartlar bas-
kındı. O vakitler siyasi ve medya 
ayaklarıyla sivil kanat ihmal edil-

miş ve konu bireysel girişimler-
le sınırlı kalmıştı. Bugün devri-
min faaliyetlerinin, güç ve görevle-
rinin yeniden yapılandırılması ve 
organize edilmesi istenmektedir. 
Özellikle de bizler bugün içeride 
ve dışarıda 15 milyon Suriyelinin 
varlığı ve olgusuyla karşı karşıya-
yız. İktidarına boyun eğseler de 
dünyadaki işgal devletlerinden 
farklı olmayan Esed rejimi, hükü-
metleri ve kurumları onları tem-
sil etmiyor. 

Üçüncüsü ise dış devlete bağ-
lılık… Suriye devriminin bugün 
içinden geçtiği çözümsüz duru-
mun sebeplerinden biri de dış 
taraflara mutlak bağlılıktır. Hatta 
devrim güçleri kendilerini bu 
ülkelerin elinde müzakere kartı-
na dönüştürdüler. Bu da devrimci 
kararı bırakmanın doğal sonucu-
dur. Bu durumdan kurtulmak için 
tüm alanlarda özellikle de mâlî 
alanda Suriyeli alternatifler bul-
mak gerekmektedir. Bu bağlam-
da Avrupa’daki Suriyeli sığınma-
cıları organize etmek kaçınılmaz-
dır. Onların dünya başkentlerinde 
enerjilerinden, imkân ve nüfuzla-
rından istifade edilebilir. 

Suriye devriminin enerji-
si dağılmadı ve uzun süre çalışır 
motorlara ve teşviklere sahiptir. 
Hatta bu sorunları devrimin lehin-
de fırsatlara dönüştürmek müm-
kündür. Bunların dışında umudu-
nu kaybedenlerin gündeme getir-
diği tüm göstergeler afakidir. 

 (arabi21.com, 28 Temmuz 
2018)

Suriye Devriminin Bitmemesi İçin…
Gazi DAHMAN 

Ayrıca Derne’yi silahlı grupla-
rın elinden aldı ve Batının yoğun 
baskısıyla çekilmek zorunda kaldı 
ancak siyasi bölünmelerin zayıflat-
tığı ve kırılgan ittifakların yorduğu 
Trablus hükümetine karşı puanlar 
aldı. Ne Başkanlık Konseyi tek 
vücut ne de uzlaşma hükümeti 
manevra yapma gücüne sahip. 

Bununla birlikte Paris iki gün 
önce Trablus’u ziyaret eden dışiş-
leri bakanı kanalıyla başbakan Faiz 
es-Serrac’a seçimlerin yapılmasıyla 
ilgili hazırlıkları tamamlaması için 
1 milyon dolar verme kararı aldı. 
Merkez Bankası da Trablus’taki 

silahlı milislerin kontrolü altın-
da… Şu ana kadar hiç kimse milis-
lerin kontrol ve nüfuz boyutunu, 
başkanlık muhafızlarının eline 
geçtiğine dair gelen haberlerin göl-
gesinde karar alma organını elinde 
bulundurma hacmini, Serrac’ın bu 
milislerin liderlerine danışmadan 
karar alma gücünün olup olmadı-
ğını hiç kimse bilmiyor. 

 Ancak Tobruk ve Bingazi de 
durum Trablus’tan daha iyi değil. 
Dolayısıyla Aralık ayında yapıl-
ması kararlaştırılan seçimleri kur-
tarmak çok zor gözüküyor. Ayrıca 
Libya AB’nin, yasa dışı göçmen-

lerin alınması için barınma mer-

kezleri kurulması amacıyla yaptığı 

baskılarla mücadele ediyor. 

Serrac bu hafta Alman gazete-

sine verdiği röportajda bu baskı-

lara boyun eğmeyeceğini açıkladı. 

Serrac bu barınakların kurulması-

na karşı çıkıyor. Acaba Libya’nın 

şu an yaşadığı iç değişimler göl-

gesinde bu fikrinde diretecek mi 

yoksa müzakerelere girmek zorun-

da mı kalacak? Hiç kimse bilmiyor. 

 (Cezayir Şuruk online internet 

sayfası, 26 Temmuz 2018)
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T ürkiye son on yıldır 
oldukça fazla seçim 

gördü, yapılan seçimlerden 
AK Parti bariz bir başarı 
elde ederek çıktı. Son seçim 
sonuçlarını ele aldığımızda 
Türkiye’de hâlâ yüzde 43’e 
yakın rey alan, başkanlık 
olaraksa takriben yüzde 53 
rey alan bir siyasi oluşum ve onun lideri var. 
Uzun zaman ülkeyi yöneten AK Parti özellikle 
de lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
millet tarafından hem büyük kabul görüyor hem 
de ciddi olarak eleştiriye konu oluyor. Türkiye’nin 
önemli bir kitlesi diyelim ki yüzde 43’ün dışın-
dakiler AK Parti karşıtı. Hiç şüphesiz Türkiye’de 
yaşanan sürece dair farklılaşan algıların bundaki 
payı hayli yüksektir. Sosyal mesafe koyma ve ahla-
ki olarak kendini daha üstte görmeyle neticelenen 
bu hususlara bakarken şunu da göz ardı etmeye-
lim; AK Parti son genel seçimlerden önce yüzde 
49 oy aldı. Geçen sene anayasa değişikliğine yol 
açan 16 Nisan referandumu veya başka konu-
lardaki görüş ayrılıklarına Erdoğan karşıtlığı da 
eklenince AK Parti’nin önceki seçimde elde ettiği 
oy oranında ciddi bir gerileme yaşandı. Elbette 
bunda Cumhur İttifakından dolayı MHP’ye kayan 
Anadolu oylarının da payı vardı. Netice ne olursa 
olsun 18 Ağustos’ta kongreye gidecek olan AK 
Parti kendisini gözden geçirmelidir.

Üslup ve Dil Sorunu

Kutuplaşmanın olup olmadığı ve nasıl olduğu-
na dair tartışmanın bile kutuplaşma yaratabildiği 
bir siyasi iklimde AK Parti ve diğer partiler söz 
konusu olduğunda en çok konuşulan konulardan 
biri üslup ve dil sorunudur; bunun çok önem-

li olduğunun altını ısrarla 
çizmek gerekir. Özellikle 
gençlere karşı emredici, 
buyurgan bir dil kullanı-
mı sorunlu. Bu bakımdan 
siyasilerin gençlerle yakın 
temasının çok başarılı 
olmadığını tespit etmek 
zor değil. Bu bakımdan, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her eği-
limdeki gençlerle yakın temaslar kurarak, onlarla 
farklı buluşma ortamlarını sağlayarak, empati 
kurarak geleceğin Türkiyesini yönetecek gençlere 
kendi tecrübelerini aktarması kendi değerleri ve 
ülkemiz açısından önemli bir kazanç olacaktır. 

Dil ve üslup sorununun mutlaka aşılması 
gerekir, zira Türkiye artık bundan 40-50 yıl önce-
ki durumun çok ötesinde, bunu dikkate almak-
sızın sanki önceki yıllarla aynı gerçeklik için-
de yaşıyormuşçasına yapılan konuşmalar insan-
ları ikna etmiyor artık; “Biz bıktık konuşmala-
rı dinlemekten” tarzında serzenişler ortaya çıkı-
yor. Bu aslında sadece AK Parti’nin siyaset diliyle 
de alakalı değil, farklı mahfillerde de aynı konuyu 
çok tekrar ettiğiniz zaman sizi dinleyenler bun-
dan bıkar ve konuşulanları kulak arkası eder hale 
gelir. Benzer şekilde muhalefetin de AK Parti’nin 
kullandığı dilin simetrisini oluşturduğu da aşikâr. 
Erdoğan, AK Partililer ve sevenlerince, ülkesinin 
yararına çalışan, vatansever, onurlu, zeki, cömert 
ve açık fikirli kabul edilirken, karşıtlarınca, bütün 
kötü sıfatların; ülkeye tehdit oluşturan, ben-
cil, ikiyüzlü, oportünist, diktatör, kibirli ve bağ-
naz temsilcisi görülüyor. Hal böyle olunca uzun 
zamandır varolan kısırdöngü bir türlü aşılamıyor, 
memleketin gerçek gündemlerine sıra gelmiyor. 

 Geçmiş yılları iyi hatırlıyorum, o zaman 
AK Parti dönemlerindeki kadar yaygın bir ileti-

Dinin ana kaynaklarını çok iyi bilen binlerce insan yetiştirmeye devam 
etmeliyiz. Dünyayı kavrayan, Kur’ân’ı ve sünneti tefekkür eden, yaşadığı 
şartların ilmihalini bilen dinamik bir birikime, bir kadroya ihtiyaç var. 
Müfredat ne kadar mükemmel olursa olsun o müfredatı hayata taşıyacak 
nitelikte kadrolar yetiştiremezsek istediğimiz sonucu alamayız.

Siyasetin Dili ve Sorumluklarımız

Şemseddin ÖZDEMİR
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şim mecrası yoktu. Gazete, televizyon vardı ama 
siyasi konuşmalar tüm kanallardan birbiri ardı-
na akmazdı. Öğrencilik yıllarıma dönüp baktı-
ğımda 1970’lerden sonra televizyon hayatımı-
za girmişti, ama çok yaygın değildi. Radyolar 
daha önce vardı, ama her seçim mahallinde-
ki konuşma sadece kendi bölgesinde kalırdı. 
Bir defa o bölgeye, o ile hastı. Diyelim ki siya-
si lider Trabzon’a gider, Trabzon’da konuşur-
du, Erzurum’a gider, Erzurum’un şartlarına göre 
konuşurdu ama konuşmalar radyo ve televizyon-
larda canlı yayınlanmadığı, sosyal medyada pay-
laşılmadığı için de insanların söylenilenlerden 
pek haberi olmazdı. Hemen herkes kendi bölge-
sindeki konuşmayı orijinal bulurdu ve bıkkınlık 
gündeme gelmezdi. 1990’lardan sonra gazeteler-
le birlikte özel televizyon kanallarının artışı seçim 
süreçlerini daha hararetli kıldı. 2000’lerden sonra 
ise neredeyse her konuşmanın canlı verildiği bir 
ortam var. Sosyal medyadaki paylaşımlar da caba-
sı. Türkiye’de internete erişimi olan kişiler ara-
sında Twitter hesabı olanların oranı %33. Twitter 
kullanıcılarının %15’i Twitter’ı siyasi görüşlerini 
sık sık paylaşmak için kullanırken, yaklaşık yarısı 
Twitter’da siyasi görüşlerini paylaşmıyor. Twitter 
kullanıcılarının yüzde 60’ı takip ettikleri kişile-
rin siyasi görüşlerinin kendi siyasi görüşleriy-
le uyumlu olduğunu söylüyor. Facebook kulla-
nan %87’lik internet kullanıcısı için durum daha 
farklı değil. Durum bu minvalde olunca herhangi 
bir yerde yapılan açıklama veya verilen bir demeç 
anında ülke gündemine tabir caizse “bomba gibi” 
düşüyor. Haliyle aynı konuşmayı yahut onun belli 
bölümleriyle defalarca yüz yüze gelen insanlarda 
derin bir bıkkınlık, umursamazlık meydana geli-
yor. Dahası bundan dolayı, insanlar nezdinde far-
kına varmadan bu konuşmayı yapan siyasiler itici 
hale gelmeye başlıyor. İnsanlar sevse bile artık 
“Yeter ya, dinleyemiyorum” diyor. Belki bunu dik-
kate alarak meseleyi AK Parti’nin ötesinde tartış-
mak lazım. Esasında AK Parti’nin ve diğer partile-
rin metin yazarları, yapılan konuşmaların toplu-
mun tümünü hedeflediğini dikkate alarak hareket 
etmeliler. Tekrarın tekrarı konuşmaları, argüman-
ları ve örnekleri memleketin hemen her yerinde 
yinelemenin bir manası yok. Tekrar etmekte fayda 
var, bu tebliğ yapanlar, İslâm adına vaaz verenler 
için bile geçerli. Nasıl ki camilerde aynı hutbeyi 
devamlı surette okumak insanı hutbeden soğu-
tuyorsa, siyasetçilerden aynı içerikli konuşmala-
rı dinlemeye maruz kalmak insanları siyasetten 
soğutan bir sonuç doğurur. 

Ayrıca AK Partililer, 16 yıllık iktidarın getir-
diği rahatlıkla “Nasılsa biz iktidardayız, bize bir 
şey olmaz” özgüveniyle, insanlara biraz tepeden 
bakan, emreden bir dil kullanabiliyorlar. Kabul 
etmek gerekir ki, bu dil aslında bugünün dünya-
sında ve milyonlarca gencin olduğu memleketi-
mizde haliyle sempatik değil soğuk karşılanıyor, 
dolayısıyla bu dil insanlar için rahatsız edici. Çok 
farklı eğilimden insanlar yaptığı gençlik araştır-
malarında emredici dilin sorunlarına dikkat çekil-
mesi sebepsiz değil. 

 
İktidar ve Eleştiri

Şimdi iktidar olmanın getirdiği güç ve rakip-
sizlik, son seçimde AK Parti’yle ona en yakın 
CHP’nin arasında yüzde 20’ye yakın bir fark oluş-
turdu. Ne kadar oy olduğu önemli değil, çünkü 
vakıa bu, dolayısıyla “Nasıl olsa bunlar bize bir 
şey yapamaz” zannıyla meydana gelen hassasiyet 
azalması var. Bununla beraber bir de benim anla-
yabildiğim kadarıyla bu buyurgan, tepeden bakan 
ve kendisini eleştirenlerden rahatsız olan, yapı-
lan hataları gündeme taşıyıp emri bil maruf nehyi 
anilmünker çerçevesindeki uyarıcı eleştirileri bile 
tepkiyle karşılayan ve dışlayan bir tutum yaygın-
lık kazanmakta. Şayet bunun muhasebesi yapıl-
mazsa AK Parti açısından büyük çöküş başlamış 
demektir. Çünkü o zaman dostlarınız size olan 
desteğini samimiyetten zorunluluğa dönüştürür, 
bir gün de bırakabilir. Ben, bu tarz bir dilin aslın-
da doğru olmadığını, bu konuda gayret sarf etti-
ğini söyleyen insanların oturup ciddi olarak tah-
lil etmelerini öneriyorum. Dolayısıyla yetkililerin 
“Bizim eksiklerimiz ne, hatalarımız ne, yanlışları-
mız ne?” diye kendilerini gözden geçirmelerinin 
zaruri olduğunu düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 
Haziran seçim sonuçlarından hareketle “Bundan 
dersler çıkarmamız lazım ve biz bunu değerlen-
direceğiz” dedi. Umarım bundan ders çıkartılır, 
çünkü benim gözlemleyebildiğim 16 yıl boyun-
ca birçok AK Partili aslında her seçimi kazan-
manın getirdiği rehavetle bugün ders çıkarta-
lım dedikleri pek çok konuda nedense hiç ders 
çıkarmadı. Dikkat çekicidir ki, öteden beri mil-
let buna rağmen mevcut partiye olan desteğini 
yıllar içinde artırarak sürdürdü. 2002 seçimlerin-
den 2007’ye, 2010’dan 2014’e uzanan bir değer-
lendirme bunun fark edilmesini sağlayacaktır. 
Çünkü milletin desteğinin altında vesayet odak-
larıyla mücadelede kendi reyine sahip çıkmanın 
yanında Türkiye’nin dünyanın mağdur bölgeleri-
ne kucak açan politikası oldukça etkili oldu. 
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Dolayısıyla AK Partililer kendilerine yüklenen 
sorumluluğu dikkate alarak sahici bir değerlendir-
meyi ciddi olarak yapmalıdır. Şayet AK Parti teş-
kilatları bunları yapmıyorsa, Erdoğan bunu kong-
re vesilesiyle onlara yaptırmalı. Kendisi de eski 
alışkanlıklarını terk ederek hep aynı konuşmaları 
yapmaktan vazgeçmeli. Ayrıca bununla bağlantılı 
olarak en basit olaylarda dahi Cumhurbaşkanının 
yorum yapmaması ve herkese bir cevap yetiş-
tirmeye çalışmaması lazım. Bunu hangi gerek-
çeyle yapıyor bilmiyorum, ama keşke şu olabil-
seydi: Çok stratejik ana konularla ilgili zaman 
zaman çok konuşsa bile her konuya cevap verme 
konusunu bakanlara ve diğer sorumlulara bırak-
sa. Erdoğan’ın sürekli olarak hemen her konuş-
maya cevap vermek için atak yapması kendisi-
ni yoruyor, zihnini dağıtıyor. Bence farkına var-
madan yıpranıyor da. Belki yeni hükümet sistemi 
böylesi olumsuzlukların giderilmesine de zemin 
hazırlayabilir. Başkanlıkla birlikte bu konularda 
artık sadece bakanlar ya da başkaları konuşacak, 
cumhurbaşkanı ise ülkenin stratejisiyle ilgili, dış 
politikanın geneliyle ilgili konuşacaktır. Bugüne 
kadar belki de kendi arkadaşlarının eksikliğini 
düşünerek, onların öne çıkan sorunlar veya gün-
demle ilgili gerekli cevabı veremediklerini varsa-
yarak yapmayı alışkanlık haline getirdiği konuş-
ma tarzını ben çok isabetli bulmadım. Çünkü ger-
çekten bu hem yorucu, hem yıpratıcı bir şeydir ve 
hiçbir beşer her şeyi en iyi bilip, her şeye en güzel 
cevabı veremez ki bunu cumhurbaşkanı çok defa 
ifade etti. Kendisi de en aşağı beş, altı temel konu-
da yanıldıklarını, gerekli atılımları yapamadıkları-
nı söyledi. Bakın, rastgele kullanılan ve son yirmi 
yılda ortaya çıkan televizyon ve internet dünya-
sıyla Kur’ân’ı yüzünden en iyi okuyan hafızların 
Kur’ân okumaları bile artık eski coşkusunu ve 
cazibesini kaybetti. Konuşmalar harcanmamalı, 
konuşmacılar da farkına vararak gerektiği kadar, 
fazla değil, dikkatli, özenli ana noktaları konuş-
malı ve konuştuğu zaman da gerçekten ağırlı-
ğı ortaya çıkmalı. Rahmetli Aliya İzzetbegoviç’in 
konuşmalarıyla Malcolm X’in konuşmalarına bak-
tığımızda kısa ve öz konuşmanın ne kadar değer-
li olduğunu fark etmemek mümkün değil. Şunun 
farkındayız tabii ki; Türkiye 2013’teki Gezi Parkı 
kalkışmasından 15 Temmuz darbe girişimine 
kadar olağanüstü zamanlar geçirdi. 2007’deki 
Cumhuriyet mitingleri, 367 krizi, 2010 referan-
dumu da olağan zamanlarda yapılmadı. Toplum 
ve siyasetin hareketi Erdoğan’ın da olduğundan 
daha fazla konuşmasını zorunlu kıldı.

Medya, Hakkaniyet ve Mesuliyet

Aslında şuna da değinmek oldukça yerin-
de olur: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor 
veya AK Partililer de konuşuyor, medyada bunu 
hemen baş tacı ediyor. Yani herkes bir şey yazıyor, 
öbürü bir şey yazıyor, işte birbirine sataşıyorlar, 
dalaşıyorlar, orada da ciddi bir karmaşa hali var. 
Medyanın da hakkında fazla malumatı olmayan 
konularda sınırlarının farkında olmazı lazım gel-
mez mi, daha az yazması veya bu polemik konu-
larına daha az girmesi gerekmez mi? Elbette öyle 
olması beklenir. Ne var ki başta kendi içimizde 
bu var, hem de karşı taraftakinde de var. Karşı 
taraf bu tarafa saldırıyor, Erdoğan bir şey söylü-
yor, bütün medya neredeyse koro halinde bunu 
dillendiriyor, bizim taraftakiler savunuyor, öbür 
taraftakiler de karşı çıkıyor. Yazarlara bakıyorsu-
nuz, onlar da birbiriyle her gün tartışıyorlar ama 
bir neticeye varılmıyor. Şimdi medyada cumhur-
başkanının yanında gibi gözükenleri dikkate alır-
sak öncelikle önemli bir kesiminin donanımı 
maalesef son derece sınırlı… 

Erdoğan’ı veya AK Parti’yi, başkanlık sistemi-
ni savunduğunu söyleyenlerden bir kesimi her-
hangi bir çaba göstermeden, hiçbir hazırlık yap-
madan ulu orta bir dille memleket meselele-
ri üzerine yorum yapmaya çalışıyor. Bu konuş-
ma nereye gider, bunun Türkiye siyasetine, AK 
Parti’ye, Tayyip Erdoğan’ın mücadelesine veya 
Türkiye halkının bilgi hafızasına ne gibi katkı-
sı olur şeklinde bir mesuliyet duygusu maalesef 
yok. Aslına bakılırsa böylesi yazarlar hükümete 
fayda değil zarar getiriyor. Körü körüne dostluk 
ayağıyla yapılan fanatik taraftarlık, ne idüğü belir-
siz, hedefi olmayan kör bir taraftarlık AK Parti’ye 
büyük zarar veriyor. Bir de bunların “racon kes-
meye” çalışanları var ki, AK Parti’nin çekirdeği-
ni oluşturan çevrelerin gönül kırgınlığını artırı-
yor. Gerçekten yol haritası yok, ilkeler yok, belli 
bir şey yok. Hâlbuki dost kimdir? Dostuna doğru 
olanı söyleyendir dost, hatalı olduğu zaman onu 
en güzel tarzda uyaran gerçek dosttur, “Ne yapar-
san yap sen haklısın” diyen kesinlikle dost değil-
dir. Çünkü başına bela geliyor, “O, sen haklısın” 
diye bağırıyor, ama dostun diyor ki: “Hocam, bir 
dakika, felaket geliyor, dikkat et bak”. Onun için 
bazen dost görünümlü ya kötü niyetli ya da bilgi 
birikimi yerlerde süründüğü için destek adına 
köstek oldukları ayan beyan ortada. Dolayısıyla 
basılı ve görüntülü medya ile sosyal medyadaki 
bakış körlüğünden kaynaklanan kafa karışıklığı 
faydadan çok zarar getiriyor, hiçbir şeye katkıda 
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bulunmuyor. Cumhurbaşkanına veya halka, sun-
duğu modeli desteklemek isteyen samimi insan-
lara bir katkıları olmuyor. Her gün biri alıyor sazı 
eline külhanbeyi edasıyla konuşuyor. Doğrusu 
bu tür dostlukların bir işe yaramadığı kanaatin-
deyim. Medyada, eleştirel ama aslında hüküme-
te, siyasete, ülkeye, Müslümanlara katkı sağlayan 
insanların yorum ve analizlerine devam etmeleri-
ne imkân tanımak gerekir. Onların başta hükü-
mete, cumhurbaşkanına, AK Parti hareketine ve 
yeni sisteme katkısı var. Birilerinin tahriklerine 
kapılmadan birikimli insandan dünya görüşü ne 
olursa olsun istifade etmeyi bilmek gerekir. 

Biz medyada, eğitimde, kültürde hangi alanda 
olursa olsun meseleye hakkaniyet, insaf, ehliyet ve 
liyakat açısından bakmalı-
yız. Mesela okullardaki eği-
tim açısından müfredatı tar-
tışanlar orada görev yapan 
öğretmen kadrolarını eğer 
bugüne kadar iyi yetiştir-
selerdi, onlar seçmeli ders-
lerde, kültür derslerinde, 
sosyoloji derslerinde, tarih 
derslerinde, din derslerinde 
istedikleri pek çok şeyi anla-
tırlar, müfredatta yenilene-
cek yer varsa yenilerlerdi. 

AK Parti teşkilatlarının 
önemli bir kesimi -böyle 
söylüyorum, çünkü bilmi-
yorum çoğunu, tanımıyo-
rum- kamuoyuna yansıyan 
halleriyle İslâm dünyası ve 
mazlumların beklentisine 
tekabül eden, ilk günlerdeki 
fikri heyecanı taşıma konu-
sunda çok gerilediler. Yeni 
milletvekillerin çoğunda böyle coşkulu bir heye-
canı yahut yanlışa karşı tavır alan, iyiliği yapmak 
için gayret sarf eden bir tutumu göremedim.

 Arzum yaklaşan yerel seçimler öncesin-
de belediye başkan adaylarının belirlenmesin-
de bu hassasiyetin mutlaka gözetilmesi yönün-
dedir. Çünkü Türkiye’den bu kadar büyük bek-
lenti olduğu bir dönemde şayet bu yapılmaz-
sa, bunun Allah katında hiçbir mazereti olmaz. 
Ayrıca şunun da farkına varılmalı; sürekli olarak 
insanları suçlamakla bir yere gidilmez. İnsanlar 
bir yerde varsa onun heyecanını duymalı, ona 
inanarak orada olmalı. Bir kişi partinin il ve ilçe 
başkanlığını yapıyorsa yahut bakan, milletvekiliy-

se sırtında taşıdığı büyük sorumluluğun farkında 
olmalı. Şayet ilgili kişiler bahsettiğimiz makamla-
ra menfaat elde etmek için geliyorsa vebal altında-
dır. Öncelikle ellerini vicdanlarına koyarak bunu 
fark etmeleri lazım gelir. Zira bundan sonra yeni 
bir heyecan dalgası oluşturamazlarsa AK Parti için 
zor günler başlayacaktır. Doğrusu AK Parti teşki-
lat mensuplarının, belediye başkanlarının, mil-
letvekillerinin önemli bir kesiminde bu heyecanı 
pek görmedim. Belediye başkanlıklarında emane-
tin ehline verilmesi hususunda azami hassasiye-
tin gösterilmesi şarttır. Yerel yönetimlerde derdi 
ve ıstırabı olan, ülkeye, millete, halka hiç kim-
seyi ayırmadan hizmet yapma heyecanı taşıyan 
insanların tercih edilmesi gerektiğine inanıyo-

rum. Hatta bazen şunu bile 
düşünüyorum: Partinin teş-
kilatlarında görev verilecek 
insanlara önce Türkiye’nin 
sosyal ve ekonomik bakım-
dan dezavantajlı yerlerinde 
yahut Afrika’nın, Asya’nın 
yoksul bölgelerinde; o maz-
lum ve gariban insanların 
olduğu yerlerde bir miktar 
sorumluluk verilmeli. Belli 
makamlara gelmeden önce 
insanlarla oturup konuşsa-
lar, onların beklentilerini, 
çektikleri sıkıntıları gördük-
ten sonra kendilerine görev 
verilse belki bir miktar da 
olsa nitelik artışı sağlanabi-
lir. Böylelikle insanlar neyi 
üstlendiğinin farkına vara-
bilirler. 

AK Parti teşkilatlarının 
ideolojik örgütlenme tarzın-

da bir kriz de var, eski milli görüş teşkilatları kadar 
idealist değil mensupları. Ayrıca AK Parti sadece 
dar ideolojik bir grubun partisi de değil, çok daha 
geniş bir oluşum, bir yanıyla da kitle partisi. Bu 
yüzden her ne kadar kurulduktan hemen sonra 
ideolojik deklarasyonunu muhafazakâr demok-
rasi diye açıklamış olsa da, ideolojik bağlılığın 
bahsettiğimiz geleneğe nazaran belki daha düşük 
olacağı baştan kabul edilmeli. Aradan geçen 
uzun yılların ardından AK Parti’nin kitle par-
tisi kimliğine artık iktidar partisi olması vasfı 
da eklenmeli. Altını çizerek ifade edelim ki; 
 AK Parti’den ideolojik dar bir partinin açıklama-
larını beklememek lazım ama şunun olması gere-

Kutuplaşmanın olup olmadığı 
ve nasıl olduğuna dair tartış-
manın bile kutuplaşma yara-
tabildiği bir siyasi iklimde AK 
Parti ve diğer partiler söz konu-
su olduğunda en çok konuşu-
lan konulardan biri üslup ve dil 
sorunudur; bunun çok önem-
li olduğunun altını ısrarla çiz-
mek gerekir. Özellikle gençle-
re karşı emredici, buyurgan 
bir dil kullanımı sorunlu. Bu 
bakımdan siyasilerin gençler-
le yakın temasının çok başarı-
lı olmadığını tespit etmek zor 
değil.



N
AS

IL
 B

İR
 G

EL
EC

EK
?

34

 Umran • Ağustos 2018

D O S Y A
D

O
S

YA
  SİYASETİN DİLİ VE SORUMLUKLARIMIZ 

kir; görevler ehil olana, ülkesine, milletine, halkı-
na hizmet yapma heyecanı taşıyanlara verilmeli. 
Ülkesini savunan vatansever, ülkesi için uykusu 
kaçan kişiler kritik makamlarda olmalı. Bu kişi-
lerin dindarlığından ziyade ülke insanı olması 
önde olmalı. Şunu unutmayalım; Bir Türkiye par-
tisi olarak AK Parti dindar olan muhitlerden rey 
alıyor, dindar olmayan muhitlerden de rey alıyor. 
Türklerden de Kürtlerden de Araplardan da başka 
etnik kimliklerden de oy alıyor. Partinin Ege, 
Marmara seçmen profili ile İç Anadolu, Karadeniz 
yahut Doğu’daki seçmenleri arasında çok ciddi 
farklılıklar var. O halde ehil, namuslu, güvenilir, 
emin, menfaatçi olmayan kişiler seçilmeli. Halkın 
ayağına giden, onlara tepeden bakmayan kişilere 
görev verilmeli, görev verenler bunu takip etme-
li, bu şartlar her teşkilat için olmazsa olmazdır. 

Cumhurbaşkanı halkın yüzde 50’sinden fazla-
sının oyunu aldı. Bir iki yıl önce bazı konuşmala-
rında İmam Hatip nesli, dindar nesil şeklinde ifa-
deler kullandı, bu ise kendisine oy vermeyenlerin 
özellikle de düz lisede okuyanların kendilerinin 
dışlandığı şeklinde bir algının oluşumuna sebep 
oldu. Yeni Millî Eğitim Bakanının belli olması-
nın ardından bu dindar nesil meselesi tekrar gün-
deme geldi. Birkaç sene önce belki de o günün 
konjonktüründe İmam Hatiplerin mağduriyetle-
rinin giderildiği bir zamanda, bu okullarla ilgili 
“pozitif ayrımcılık” anlamlıydı ama artık bundan 
sonra böylesi bir sahipleniş gerekli değil. Türkiye 
Cumhurbaşkanı seçilen kişi seçildiği andan sonra 
dün olduğu gibi yarın da bütün halkın cumhur-
başkanı olmalı, AK Parti’nin başkanı olsa da fark 
etmiyor. Dolayısıyla Erdoğan’ın bütün kesimlerin 
cumhurbaşkanı olarak kullanacağı dil daha kap-
sayıcı olmalıdır. Bu ilkesizlik anlamına gelmez; 
kapsayıcı olmak başka, ilkeleri savunmak baş-
kadır. Bu yüzden yukarıda ifade ettiğimiz üzere 
cumhurbaşkanı dilini gözden geçirmelidir, şayet 
bunu yaparsa Türkiye’deki kutuplaşma azalacak-
tır. İnsanların diğerleriyle temas edebilecekleri, 
farklı görüşlerle karşılaşıp o fikirleri tartışabile-
cekleri ortamların gelişmesi gerektiği açık. Artık 
seçimler bittiğine göre cumhurbaşkanının siyasi 
parti başkanlarıyla fazla polemiğe girmesine hiç 
gerek yoktur. Kendi işini yaparak esas meselele-
ri konuşmak dışında tali konularda söz sarf etme 
alışkanlığından vazgeçmeli. “Rabbine hikmetle, 
güzel öğütle en güzel tarzda çağır” (Nahl Suresi, 
125) veya “Onlar kötülüğü iyilikle uzaklaştırır-
lar. Eğer böyle yaparsan seninle düşmanlığı olan 

kimse sımsıcak dost olur” (Fussilet Suresi, 34) 
ayetleri bu çerçevede tefekkür edilmeli. 

İnsanlar siyaset dilini, konuşma ve tebliğ dili-
ni, uyarı dilini ayetler ışığında yeniden gözden 
geçirmeli. Müslümanların vazifesi Allah’ın yol 
göstericiliğine tâbi olarak yol almaktır. Dolayısıyla 
o ayetlerin birinde der ki: “İnsanları Allah’a davet 
eden ben Müslüman’ım diyenden daha güzel 
sözlü kim olabilir? Kötülükle, kötü davranmak-
la iyi davranmak eşit değildir. Sen kötülüğü en 
iyi tarzda karşılarsan düşmanın olanın bile dost 
olduğunu görürsün” (Fussilet Suresi, 33)

 Ne yazık ki AK Partililerin çoğu “artık 
biz çok güçlüyüz, bu düşman bir şey yapamaz 
bize” demeye başladılar. Güçleri onların hassa-
siyetini azalttı, Yapmaları gerekeni yapmama-
ya itti. Nasılsa yeneriz, biz galibiz dediler, oysa 
böylesi bir tutum yani başarı ve güç odaklı bir 
böbürlenme hali esas zaafın başlangıcı demek-
tir. En büyük imparatorluklar en güçlü zaman-
lardan sonra çökmeye başlarlar. Bizim görevimiz 
insanları, hiç olmazsa en güçlü olduğuna inan-
dığı zaman neyse, onu birkaç asra taşıyacak bir 
medeniyeti inşa edebilecek bir perspektife ulaş-
tırmaktır. Dolayısıyla “Güçlüyüm, kuvvetliyim, 
dikkate almam, seni dinlemem, ya benim dedi-
ğimi yap ya da kötüsün” anlayışı insanlara kıla-
vuz olmamalı. Takva şuurunu kuşanmış mümin 
siyasette en üst makama çıksa, ilmi hayatta zir-
veyi yakalasa, ekonomik bakımdan ne kadar zen-
ginde olsa hep mütevazı olmak durumundadır. 
Takva bunu gerektirir. Bunlar övünme vasıtala-
rı değildir, şuurlu Müslüman Allah’ı hiç unutma-
malı, zira başarırken birden bire kaybedebilirsin. 
Unutulmasın ki bu memlekette Turgut Özal da 
gitti, Anavatan Partisi neredeyse bitti, Süleyman 
Demirel vardı, onun patisi DYP artık yok hük-
münde. Dolayısıyla AK Partililer bu örnekler-
den ders çıkarabilmek için kafa yormalı, dini has-
sasiyeti olanlar hiç olmazsa bunu yapmalı. AK 
Partili olup da dini hassasiyet taşımayan da var. 
Onlar Kur’ân okuyup buradan ders çıkarmayabi-
lir, ama berikiler çıkarmazsa kendileriyle birlikte 
ülke kaybeder.

Sivil Toplum Kurumları ve                                  
Sorumluluk Bilincini Kuşanmak

İslâm tarihinde hatasıyla, sevabıyla, devlet-
ler kuruldu, iktidarlar oldu. Emeviler, Abbasiler, 
Selçuklular, Osmanlılar, Hindistan ve Afrika başta 
olmak üzere çoğu yerde sosyal hayatta vakıflar 
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yahut buna eş kurumlar vardı. Modern anlamda 
sivil toplum kurumlarına denk düşebilecek yapı-
lar vardı. Elbette bunu söylerken sivil toplumun 
tümüyle vakıfların ya da buna benzer oluşumla-
rın karşılığı olmadığının farkındayım. Özel dini 
gruplar, oluşumlar, mezhepler, mezheplerin alt 
birimleri vardı. Şayet bugün sivil toplum çerçeve-
sinde ele aldığımız kurumlar üsluplarını iyi tuttu-
rur ve birbirleriyle ilişkilerini düzgün ayarlarsa bu 
toplumun asli güç kaynakları olmaları çok kolay-
laşır. Çünkü devlet ve hükümet her konuyu çöz-
mekle yükümlü değildir. Devlet ülkenin güvenli-
ğini sağlar, iç kavgalarını engeller, saldırıları önler, 
ülkeyi savunur. Şimdi bu manada iktidara tümüy-
le eklemlenen, adeta onların emir kulu gibi hare-
ket eden vakıf, kurum ve tarikatlar aslında hükü-
met için fayda değil, zarar getirir. Hükümete 
eklemlenmeyen, tarafsız kalan ama doğru oldu-
ğu zaman onu destekleyen, karar anlarında safı-
nı doğru seçen ama yanlışlar ve hatalı politika-
lar karşısında siyasi iktidarı uyaran sivil toplum 
kurumları siyasetin ufkunu açar. Dolayısıyla müs-
takil yapıların varlığı bir toplumun dinamizmidir. 
Unutmamak gerekir ki örgütlü toplum güçlüdür. 
Yabancı bir istilada sokağa çıkar. 15 Temmuzda, 
daha cumhurbaşkanı Erdoğan insanları soka-
ğa çağırmadan önce de o grupların mensupları-
nın çoğu sokağa çıktı. Toplum ne kadar örgütlü 
olursa, büyük saldırıları daha iyi göğüsler. Emir-
komutayla her şey her zaman olmuyor, o bakım-
dan hiçbir grup kendini böyle hissetmemeli. 
STK’lar ve vakıflar, partiler üstü parlamento dışı 
siyaset dediğimiz, parlamentonun veya hüküme-
tin emrinde köle gibi değil, özgün ve özel, farklı 
çalışmalar yapan, insanlar yetiştiren, ülkenin gele-
ceği için düşünce üreten bir konumda bulunma-
lılar. Elbette hükümetin yanlış yaptığını gördük-
leri konuda uyarılarını yapacaklardır ama yöne-
ticilerin de bunlardan rahatsız olmaması gerekir. 
Şayet müstakil hareket etmesi gereken kurum-
lar her şeyiyle devlete eklemlenip, adeta bir dev-
let kurumu gibi hükümetin dediğini yaparsa top-
lumsal alanının dinamikliği kaybolur. Onun için 
hiçbir grup, hiçbir yapı kendini devlete eklemle-
yip, oradan emir bekleyen bir pozisyona girme-
meli. Toplumun genel kalitesini arttırmak için 
mesuliyet bilinciyle hareket etmeli.

İslâm’ı bir hayat tarzı kabul eden, gerçekten 
sorumluluk şuuruna sahip olan Müslümanların 
hem tali hem asli sorumlulukları var. Bir defa 
dünya Müslümanlarının Türkiye’den beklentisi 

bizlerin uykularını kaçırmalı, bu yalnız cumhur-
başkanından yahut AK Parti’den kaynaklanan bir 
beklenti değil. Türkiye Müslümanlarından tari-
hi görevlerini yeniden üstlenmeleri bekleniyor. 
Gerçekten de büyük bir beklenti bu, bu coğraf-
yadaki insanlar öncelikle bunun farkına varmalı. 
Tabii bu diğer Müslümanları kendisine itaat ettir-
meyi hedefleyen emperyalist yahut yayılmacı bir 
bakış değil, sorumluluk ve dayanışma çerçevesin-
de yapılan bir değerlendirmedir. Hal böyle olun-
ca yaşananlar basit, hissi ve günübirlik değerlen-
dirmelerle ele alınamaz.

Hiç şüphesiz bu, İslâm davasını taşıyacak 
insanlar yetiştirmeye bağlıdır, ama tabii ki önce-
likle Kur’ân-ı Kerim Müslümanların asıl müf-
redatı olmalı. Unutmayalım ki Kur’ân-ı Kerim 
her şeyden önce bir teoloji kitabı gibi, bir felse-
fe kitabı gibi değil, hayat kitabı olarak okunma-
lı. Bunu insanımıza şuurlu olarak kavratabilmeli-
yiz, dinin ana kaynaklarını çok iyi bilen binlerce 
insan yetiştirmeye devam etmeliyiz. Dünyayı kav-
rayan, Kur’ân’ı ve sünneti tefekkür eden, yaşa-
dığı şartların ilmihalini bilen dinamik bir biriki-
me, bir kadroya ihtiyaç var. Müfredat ne kadar 
mükemmel olursa olsun o müfredatı hayata akta-
racak nesiller yetiştiremezsek istediğimiz, bekle-
diğimiz neticeyi alamayız. Bugün Müslümanların 
önünde -birçok Müslüman grup ve cemaatin zan-
nettiğinin aksine- “günaha battık, daha çok nafi-
le ibadetlerle ahireti kurtaralım” şeklinde bir gün-
dem olmamalı. Elbette bunu yapmak isteyenler 
yapsın, hiçbir itirazımız yok, ama bugün esas ola-
rak Müslümanların önünde İslâm, günümüz insa-
nına nasıl bir hayat teklif ediyor, sorusu duruyor. 
Bu yüzden emanetin ehline verildiği, adaletin sağ-
landığı, yaratılış gayemiz olan ibadetin hayatiyet 
kazanmasını sağlayacak büyük çabalara ve çalış-
malara ihtiyacımız var. Dünya büyük bir buna-
lım içerisinde, kaynaklar heba ediliyor. Bir avuç 
zengin milyonlarca, milyarlarca insanın emeğini 
çalıyor. Müslümanların bunların farkında olarak 
hareket gerekir. Onun için gecesini gündüzünü 
katarak faaliyetlerini arttırmalılar. 

İslâm algısının her gün sokakta, medyada, 
sosyal medyada yeniden üretildiği bir dönem-
de Müslümanların bu konudaki farkındalığının 
artması, meseleleri anlamaya ve kendilerini de 
konumlandırmaya dair bir okuma yapması zaru-
ridir.
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Hüsnü Zan Siyaseti Nereye Kadar?

T ürkiye, önemli döne-
meçlerden birini daha 

kazasız belasız atlattı. 24 
Haziran seçimleri kırılma 
noktası olabilecek önem-
deydi ve atlatıldı. Seçim 
sonuçları ilginç ve bir-
çok açıdan hayli düşün-
dürücüydü. AK Parti %42,5’lik bir oy alarak bariz 
bir gerileme yaşadı. Buna karşın cumhurbaşkan-
lığı seçimlerinde Erdoğan %52,4’lük bir oy ala-
rak seçilmeyi başardı. Cumhur İttifakının Recep 
Tayyip Erdoğan’ı başkanlığa taşıdığına bakmaz-
sak, AK Parti’nin oylarındaki düşüş gerçekten 
düşündürücü. Bu seçmenin ders nitelikli verdiği 
bir ikaz mı? Yoksa başka bir şeyin başlangıcı mı? 
Sonucu AK Parti açısından nasıl okumak lazım?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK 
Parti’nin oylarında ufak bir düşme olduğu zaman-
larda olduğu gibi “Biz gerekli mesajı aldık” şek-
linde bir açıklama yaptı. Alınan mesaj neydi? 
Bununla ilgili çeşitli yorumlar/spekülasyon-
lar yapılıyor. Kimi “reisin” oyu her zaman AK 
Parti’nin oyunun üstünde oldu, dolayısıyla kor-
kacak bir şey yok, diyor. Kimi bunu bir gerileme 
olarak değerlendiriyor. Gerileme değerlendirmesi 
beraberinde AK Parti’nin gerek ideolojik anlam-
da gerekse örgütsel anlamda bir kriz içinde oldu-
ğu tartışmalarını beraberinde getiriyor. Gerçekte 
durum ne? Amiral gemi batıyor mu gerçekten?

Sonucu rakamlar açısından değerlendirir-
sek, gerçekten de AK Parti biraz kan kaybet-

ti bu seçimlerde. Bunu 
görmezden gelemeyiz. 
Ancak bu her şeyin sonu 
anlamına gelmiyor, bize 
göre. Rakamlara bakı-
lırsa, Tayyip Erdoğan’ın 
şahsi gücünün, AK 
Parti’nin önünde oldu-

ğu tüm seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde 
de anlaşıldı. Bu oyların ne kadarının “Cumhur 
İttifakından” kaynaklandığı, ne kadarının 
Erdoğan’ın şahsi karizmasından kaynaklandığı 
ayrı mesele. Partilerin aldığı toplam oy oranla-
rına göre Erdoğan’ın oyları cumhur ittifakının 
aldığı toplam oy oranının %1,5 gerisinde kal-
mış. Dolayısıyla Erdoğan’ın aldığı oyların tama-
mının ittifaktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı 
belli değil. Belki başka partilere oy verenler de 
cumhurbaşkanlığında Erdoğan’a yönelmiş olabi-
lirler. Bunun ayrıca titizlikle çalışılması gerektiği-
ni düşünüyoruz. 

Biz gerçekten de AK Parti’nin bir gerileme 
yaşadığını net olarak görenlerdeniz. Bu bir krize 
ve kaçınılmaz bir gerilemeye dönüşür mü? Yoksa 
bir evrilmeye, ideolojik açıdan başka bir yerde 
konumlanacak olan AK Parti’nin belki de oy oranı 
olarak daha güçlü bir noktaya gelmesini sağlaya-
cak bir dönüşüme mi yol açar? Ondan emin deği-
liz. Bu seçimlerin evet, Türkiye’yi başkanlık sis-
temine taşıyarak, Recep Tayyip Erdoğan’ı cum-
hurbaşkanı yaparak, güçlü bir hükümet siste-
mi kurulmasını sağlayarak hızlı ve etkin kararlar 

Sıbğatullah KAYA

AK Parti, şimdiye kadar kendisine gönül vermiş İslâmî kesimi ve özellikle Kürtleri 
temsil etmekten vaz geçip açığa düşürürse bu gerçekten bir boşluk oluşturacaktır. 
AK Parti dindarın da dinsizin de temel ihtiyacının kendini gerçekleştirmek 
olduğunu görmezden gelirse; Türkün de Kürdün de Arabın da Acemin de 
kendini gerçekleştirmesi gerektiğini umursamaz bir hale gelirse siyasette bir 
fetret döneminin başlaması kaçınılmaz olacaktır. Kopuşlar gerçekleşecek 
ve bu kopuşların bulandırdığı siyaset suları öyle hemen durulmayacaktır. 
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alınmasının önünü açtığını, Türkiye’nin elini bu 
anlamda biraz güçlendirdiğini, ama siyasal yapı-
nın bununla beraber altyapının ciddi şekilde fark-
lı tehlikelere maruz kalabileceğini düşünüyoruz.

 
Kimlik Krizi

AK Parti doğrusunu söylemek gerekirse her 
seçimde tavır değiştiriyor, tabiri caizse farklı bir 
dil kullanıyor ve seçimi kendi lehine çevirme-
yi biliyor. Ancak bu defa kullandığı dilin onu bir 
kimlik kriziyle karşı karşıya bıraktığını, daha-
sı, onu bir değişime sürükleyecek kadar önemli 
olduğunu düşünüyoruz. 

AK Parti’nin 2011 seçimlerine kadar kullan-
dığı dil daha dindar ve daha demokrattı. Derin 
yapıların üstüne gelmesini mağduriyete de çevi-
rerek hak ve özgürlüklere vurgu yapıyor, deza-
vantajlı kesimlerin teveccühünü kazanabiliyor-
du. Ancak çözüm süreci rafa kaldırıldıktan sonra, 
özellikle de 1 Kasım 2015 seçimlerinden itiba-
ren daha milliyetçi bir dil kullanmaya başladı. 
24 Haziran seçimleri öncesinde kullandığı dil 
ise milliyetçiliği geçtik, neredeyse Türkçü bir dil 
oldu. Bugün itibarıyla 2002 ve 2007 seçimlerinde 
kullanılan dil ile 24 Haziran 2018 seçimlerinde 
kullanılan dil arasında neredeyse yüz seksen dere-
celik bir fark var. Bir zamanlar “Milliyetçilik aya-
ğımın altındadır.” söylemi, şimdiyse MHP’yle aynı 
söylem. AK Parti’nin bize göre oy kaybı dışında 
esaslı bir kimlik krizi sorunu var. Bakalım bunları 
nasıl aşacak. Ya da aşacak mı kalıcı hale mi getire-
cek bu yeni kimliğini? Bizim burada dile getirdi-
ğimiz eleştirel kaygılar, dikkat ederseniz, yapılan 
ittifakın çok ötesinde bir şey ve tamamen bir kim-
lik krizine savrulma tehlikesiyle ilgili. 

İttifak Anlaşılabilir Bir Şeydir

Seçim öncesinde de bizim temel eleştirimiz 
AK Parti’nin neden MHP’yle ittifak kurduğu 

değildi. İttifaklar, zorunluluk hâsıl olmuşsa anla-
şılabilir bir şeydir çünkü. Bizim eleştirilerimiz, 
AK Parti’nin dilinin de MHP’lileşmesine ve hatta 
kendisinin de MHP’lileşmesineydi. Çünkü bu 
sürecin geçici bir seçim stratejisi olmadığını, bu 
dilin 7 Haziran’dan sonra değiştirildiğini ve 15 
Temmuz’dan sonra da giderek benimsendiğini; 
varlık savaşı veren bir ülke yahut beka savaşı veri-
yor olmamızla da giderek kalıcı hale geldiğini bil-
memizde yarar var. 

Sırf ittifak üzerinden AK Parti’ye yükle-
nenler haksızdılar ve bundan dolayı bir hezi-
met yaşamasını bekleyenler fena halde yanıldı-
lar. Birçokları vaktiyle Refah Partisi’nin MÇP ve 
IDP’yle seçim ittifakı yaptığı 1991 seçimlerin-
de Doğu ve Güneydoğu illerinde dibe vurma-
sı gibi bir sonuç bekliyorlardı AK Parti için. Dili 
de söylemi de MHP’lileşmiş AK Parti’nin Doğu 
ve Güneydoğu’daki oylarının ne olacağı, doğru-
su, bizi de gerçekten merakta bıraktıran bir şeydi. 
Sonuç tüm kesimler için şaşırtıcı oldu. 

AK Parti, Kürt nüfusun yoğun olduğu illerde 
dip yapmadı, hatta oylarını tüm şehirlerde kısmen 
de olsa artırdı. Beklentilerin aksine 1991 sendro-
mu neden yaşanmadı? Biz bunu birkaç nede-
ne bağlıyoruz. Birincisi, AK Parti’nin Doğu ve 
Güneydoğu’dan aldığı oy desteği bir zamanların 
Refah Partisi’nin aldığı oy desteği gibi sırf İslâm 
kardeşliği üzerinden ve dolayısıyla sırf dindar 
oylar değildi. AK Parti’nin oy temelinde dindar-
muhafazakâr oyların yanı sıra özgürlük, güvenlik 
ve refah talebiyle yönelmiş orta sınıf oyları da var. 
Hatta bunlar büyük çoğunlukta. Dolayısıyla sırf 
İslâm kardeşliği söylemini zedeleyen dil nedeniy-
le bir oy kaybı yaşanmadı. 

İkincisi, terörle olan yüksek mücadele, 30 yılı 
aşkındır, güvenlik denen asudeliğe özlem duyan 
yöre insanını içten içe memnun etti ve huzura oy 
vermesini sağladı. Özellikle orta sınıf oyları bu 

Seçim öncesinde de bizim temel eleştirimiz AK Parti’nin neden MHP’yle ittifak kurdu-
ğu değildi. İttifaklar, zorunluluk hâsıl olmuşsa anlaşılabilir bir şeydir çünkü. Bizim 
eleştirilerimiz, AK Parti’nin dilinin de MHP’lileşmesine ve Allah korusun kendisinin de 
MHP’lileşmesineydi. Çünkü bu sürecin geçici bir seçim stratejisi olmadığını, bu dilin 7 
Haziran’dan sonra değiştirildiğini ve 15 Temmuz’dan sonra da giderek benimsendiği-
ni; varlık savaşı veren bir ülke yahut beka savaşı veriyor olmamızla da giderek kalıcı 
hale geldiğini bilmemizde yarar var.
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açıdan sosyolojik bir araştırma gerektirir, diye 
düşünüyoruz. 

Üçüncüsü, gerek AK Parti hükümetlerinin 
gerekse de kayyuma devredilen belediyelerin 
ürettiği hizmetler ve yanı sıra güttükleri hizmet 
siyaseti, belli ki, bir parça makes buldu ve AK 
Parti’nin Kürtlerden aldığı oyların daha da düş-
mesine mani oldu. 

Aslında başka bir zaman olsa, AK Parti dilini de 
söylemini de MHP’yle aynileştirmemiş olsa 2007 
seçimlerine benzer bir yüksek desteğin sağlana-
bileceğini de bekleyebilirdik. Bilindiği gibi, 2007 
seçimlerinde bu günkü HDP’nin selefi olan DTP 
ile bölgede kıyasıya bir yarış yaşanmış ve DTP’nin 
bağımsız adaylarının, örneğin Diyarbakır’da aldı-
ğı %/47 oya karşın AK Parti %41 oy almayı başar-
mıştı. Bu AK Parti’nin Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi’ne de göz kırpması demekti ve zama-
nın DTP’lilerini oldukça telaşlandırmıştı. Evet, 
başka bir zaman olsa, bölgede huzur ve düze-
nin artırıldığı, devasa hizmet ve yatırımların her 
tarafta hissedildiği bu dönemde HDP’yle başa baş 
bir sonuç elde etmesi beklenebilirdi AK Parti’nin. 
Yeter ki, bu olumlu tabloya eski dille beraber, hak 
ve özgürlük söylemleri eşlik etsindi. 

Başka bir hayıflanma da Kürtçü kanattan. 
Kürtçü kanat da şöyle bir tartışma içerisinde. 
Onlar da diyorlar ki: “Bu kadar Türkçü bir dil 
kullandığı halde AK Parti neden bölgede sıfır çek-
medi? Hatta oylarını bazı illerde nispeten arttır-
dı. Normalde dip yapması beklenirdi. Anlaşılabilir 
gibi değil…” 

Anlaşılabilir gibi değil, çünkü Kürtçü kanat 
yıllardan beridir anlamak istemiyor. Kürdün 
temel ihtiyacı devlet falan kurmak değil. Kürdün 
temel ihtiyacı kendini gerçekleştirmede. Tıpkı 
Maslow’un “ihtiyaçlar hiyerarşisinde” olduğu gibi 
öncelik kendini gerçekleştirmede, saygı ve statü 
kazanmada, sevgide ve ait olma duygusunda, 
güvenlikte ve fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayabil-
mekte. Belki kendini gerçekleştirme bir bedenden 
farklı olarak bir toplum için dilini ve kültürünü 
gerçekleştirme anlamına gelebilir, o kadar. 

Kimlikler Siyaseti ve Hizmet Siyaseti

Bu nasıl okunmalı? Kimlik ve ideoloji her 
zaman hizmet siyasetini anlamsızlaştırır mı? Eğer 
öyleyse AK Parti’nin Kürt illerini olduğu gibi ken-
disine oy vermeyen İzmir vb. illeri hizmet siyaseti 

üzerinden elde etme politikası iflas etmiş demek-
tir. Bunun cevabı kitlelerin neyi öncelikli değer 
kabul ettiğiyle doğrudan alakalı. 

Kendini gerçekleştirmeyi örneğin belli bir 
“yaşam tarzı” üzerinden okuyan ve buna yönelik 
tehdit algılarını önemseyen kitlelere, işte size hiz-
met getirdim, hâlâ neden endişelisiniz, diyemez-
siniz. Aynı şekilde kimlik üzerinden kendini ger-
çekleştirmeyi yetersiz gören bir topluma da önce-
liğiniz hizmet olsun, alın size hizmet, diyemezsi-
niz. Yukarıda dile getirdiğimiz gibi dil ve söylem-
lerinizin de vaatlerinizle uyumlu, hak ve özgürlük 
taleplerine ilişkin programınızın da tatmin edici 
olması gerekir. O zaman hizmet siyaseti kâle alın-
maya başlanacaktır. 

AK Parti’nin hizmet siyaseti, kendini ger-
çekleştiremediğini düşünen kesimler üzerinde, 
bir kez daha anlaşıldı ki etkili olmuyor, fikir-
lerini değiştirmelerine yol açmıyor. Hatırlayın, 
Erdoğan bakanlık yapmış güçlü figürlerden kim 
varsa, hepsinin milletvekili adayı olmalarını iste-
miş, kendi seçim çevrelerinde partiye yüksek 
oy kazandırmalarını istemişti. Kulislerden sızan 
haberlere göre kabinede bakanlık isteyen çalışma 
arkadaşlarına “Öyleyse sizler de iyi çalışıp bana 
şöyle bir 350-400 milletvekiliyle gelin, o zaman 
kabinede görev vermek istediğimi istifa ettirmek-
te tereddüt etmem.” Bu akıllıca bir siyasetti. Bir 
yandan, milletvekili adayı olduğu için ben nasılsa 
bakan olamayacağım, diyerek küsecek olan kur-
mayların ümidini canlı tutuyordu. Bir yandan da 
ağır abilerin kendi seçim çevrelerinde yüksek oy 
elde etmelerini hedefliyordu. Ancak oluşan tablo, 
AK Parti’nin 300 milletvekilinin de altında kalma-
sına yol açınca, tersinden de olsa, Erdoğan, bazı 
milletvekillerinin kabinede görev almaları için 
istifa etmelerine acımadı. Nasılsa netice açısından 
durum değişmiyordu. Seçim cephesinde kimlik-
hizmet ikilemi açısından yeni bir şey olmadığı, bir 
kez daha anlaşılmıştı. 

Bu seçimin kimlikleri küstüren bir yanı da 
önceki seçimlerden farklı olarak, farklı kimlikle-
re siyaseten de olsa hitap edilmemesi oldu. Bu da 
beraberinde bu yeni dil kalıcılık kazanır, kuşku-
sunu doğuruyor. Önceki seçimlerde her ne kadar 
milliyetçi bir kampanya yürütülse de ırkçılık 
kokan söylemlerden kaçınılırdı. En azından bariz 
bir şekilde Türkçülük yapılmıyordu. Bununla 
hem farklı aidiyetler küstürülmemeye çalışılır 
hem de İslâmi değerler fazlaca rencide edilmeme-
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ye çalışılırdı. AK Parti’nin bu seçimlerde buna hiç 
özen göstermediği gibi, uygun adaylar göstererek 
(bunlar zaten bana oy vermiyorlar dercesine) fark-
lı kimliklerin oylarına talip olmadığını gördük. 
Yerine göre mütedeyyin adaylar yerine mezhebi 
geniş adaylar tercih edildi. Yerine göre farklı kim-
liklerden adaylar gösterme gereği hiç duyulma-
dı. Örneğin İstanbul’un 15 milyonluk nüfusunun 
1/3’ü Kürt nüfustan oluşur. Buna karşın AK Parti 
İstanbul’da Müslüman-Kürt veya seküler-Kürt 
kimliğiyle öne çıkan herhangi bir aday göster-
medi. Bırakınız İstanbul’u, 
Doğu ve Güneydoğu ille-
rinde bile bu kimlikle öne 
çıkan kimse aday yapılma-
dı. Önceki seçimlerde sade-
ce söyleme sirayet eden mil-
liyetçilik bu kez davranışla-
ra da sirayet etmişti. 

Bu durum sonuçla-
ra nasıl tesir etti? Hesap 
ortada. Yukarıda verdiği-
miz İstanbul örneğini sür-
dürürsek, AK Parti İstanbul 
oylarının %42,7’sini alabilir-
ken, HDP İstanbul oylarının 
%12,7’sini almayı başardı. 
Bu tablo maalesef Kürt oyla-
rını alabilme açısından AK 
Parti’nin sıfır çekmese bile 
sınıfta kaldığını, HDP’ninse 
sınıf atladığını gösteriyor. 
Özellikle seküler bir yaşam 
tarzı sürdüren Kürtlerden 
AK Parti’ye artık hiç oy çık-
mıyor. Olayın böyle bir 
ayrışmaya doğru gittiğini 
görmek ayrıca üzücü. 

AK Parti’ye küsen mütedeyyin oyların Saadet 
Partisi’ne gideceği beklentisi üzerinden okuma 
yapanlar yanıldılar. Evet, oylar Saadet’e gitmedi 
ama AK Partiye de verilmedi. Muhtemelen cum-
hurbaşkanlığında Erdoğan’a oy veren birçok kişi 
ya milletvekili seçimlerinde geçersiz oy kullandı-
lar ya da başka partilere yöneldiler. Bu olur mu 
derseniz, cevabımız, evet olur, şeklinde olacak. 
Mütedeyyin seçmenler Erdoğan’ı nasılsa seçiyo-
ruz, Türkiye’yi yöneten açısından bir vebale gir-
miş olmuyoruz, diye düşündüler ve milletve-
kili seçimlerinde adaylarını beğendikleri başka 

partilere oylarını kullandılar. Bu konuda elimiz-
de ilginç bir örnek var. Denizli’nin Tavas ilçesin-
de yaşayan bir Kürt nüfus yoktur normalde. Ama 
Tavas’ın köylerinde HÜDA-PAR’a ikişer üçer oy 
çıkınca bazı akademisyenler bu olayı mercek altı-
na alma ihtiyacı hissetmişler. Denizli adaylarını 
beğenmediği için AK Parti’ye oy vermeyen bazı 
seçmenler, adaylarını beğendikleri ve belki de 
mütedeyyin buldukları başka bir partiye oy kul-
lanmışlar, demek ki. Bu çok açık… Tavas-HÜDA-
PAR örneğinde açıkça belli olan durum diğer par-

tiler açısından aynı açıklık-
ta değil. Aynı saikle diğer 
partilere oy verenler çıplak 
gözle belli olmuyor çünkü. 
Konunun bu açıdan ciddi 
bir araştırmaya tabi tutul-
ması lazım. 

AK Parti Kürtleri sekü-
ler güçlerin kucağına attığı 
bu yeni siyaseti oynarken, 
AK Parti’nin sözcüsü arka-
daşlar olayı “civciv-tavuk” 
kısır döngüsü türünden bir 
fasit daireye çeviriyorlardı. 
Canım, diyorlardı: “Kürtler 
de bizi o kadar çok destekle-
selerdi de bizi MHP’ye muh-
taç etmeselerdi. Biz ne yap-
tıysak Kürtler bize oy ver-
mediler…” Hangi politize 
olmuş Kürdü de dinlesen, 
“AK Parti bizim oylarımı-
za söylem dışında hiç talip 
olmadı. Kürt hak ve özgür-
lükleri (yasakların kaldırıl-
ması ve TRT Kürdi dışın-

da) alanında bir genişleme yapmaya ne niyeti var 
ne de buna gücü yeter.” yorumunu yapıyor. İnsan 
düşünmeden edemiyor: AK Parti mi Kürtlere 
yaranamıyor, Kürtler mi AK Parti’ye yaranamıyor?

Aslına bakarsanız, bir anlamda politize olmuş 
Kürt de bu yorumunda tümden haksız değil. 
Gerçekten de AK Parti Kürtlerin hak ve özgür-
lük defterini bir anlamda kapattığını söylüyor. 
Bunu ilk ağızdan, bir iftar davetinde Erdoğan’ın 
ağzından bizzat dinledik. 9 Haziran’da Yenikapı 
Avrasya etkinlik alanında verilen iftar yemeği-
ne biz de şahsen davetliydik. Davetin amacı Kürt 
kökenli kanaat önderlerini, âlimleri, yazarları ve 

AK Parti’nin milliyetçi 
muhafazakâr bir partiye dönüş-
mesi hak ve özgürlük taleplerini 
karşılamak bakımından kısır-
laşması anlamına gelecek. Bu 
da dezavantajlı kesimler başta 
olmak üzere hak ve özgürlük 
taleplerinde bulunacak olan-
ların AK Parti’den kopması-
na yol açacak. Ardından bu 
kopuşlar bir fetret dönemi baş-
latacak. Çünkü belli değerle-
re gönül veren kesimlerin öyle 
bundan koptum şuna gidiyo-
rum demesi kolayca gerçekleş-
miyor. Lider kadro bunu iste-
se bile arkasına kitle desteğini 
alması kolay olmuyor.
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iş insanlarını Erdoğan’la buluşturmaktı. Davet bu 
açıdan amacına ulaştı. Katılım oldukça fazlaydı. 
Sanırız, 6 bine yakın davetli vardı Avrasya etkin-
lik alanında.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan o akşam yaptığı 
konuşmada Kürt sorununun kendileri için bitti-
ğini, Kürt sorununun kendileri tarafından kök-
ten çözüldüğünü, eski Türkiye’de sürdürülen asi-
milasyon politikasına son verdiklerini, Kürtçe 
konuşmanın ve öğrenmenin önündeki yasakla-
rı kendilerinin tamamen kaldırdığını, dolayısıy-
la kendileri için böyle bir sorunun artık mev-
cut olmadığını söyledi. Kendileri için asıl soru-
nun terörizm olduğunu, Kürtlük üzerinden terö-
ristlik yapanlarla Kürtleri asla bir tutmadıklarını, 
teröristle Kürdün arasını özenle ayırdıklarını söy-
ledi. Kürtlere kardeş gözüyle baktıklarını, Doğu 
ve Güneydoğu illerine kendi dönemlerinde yapı-
lan hizmetlerin ve hele son dönemlerde Kayyuma 
devredilen belediyelerin ürettiği hizmetlerin bunu 
kanıtladığını söyledi. Bu hizmetlerin devam etme-
si için de Kürt kardeşlerimizin bize oy desteğini 
sürdürmesi gerekir, dedi. 

O akşam anladık ki, AK Parti’nin ajandasın-
da Kürt hak ve hürriyetleri açısından yeni bir 
şey yok. Defter çoktan kapatılmış. Eğer üzerin-
de iyi bir okuma yapılırsa hem AK Parti’nin siya-
sal duruşu bakımından hem de Kürt mahallesin-
deki siyaset bakımından bir “devr-i cedit” başladı-
ğını görebiliriz.

Eğer bu yeni dil kalıcı hale gelirse AK 
Parti’nin 2002’de siyasal yolculuğuna çıkarken 
“muhafazakâr demokratlık” olarak deklere ettiği 
kimliği yavaş yavaş “milliyetçi muhafazakârlık” 
olarak değişecek demektir. Bizim olayı yeni bir 
devir başlatacak önemde görmemiz, değişecek 
kimlikle ilgili değil, bu değişimin doğuracağı boş-
luklarla ilgili. Her şeyden önce AK Parti’nin mil-
liyetçi muhafazakâr bir partiye dönüşmesi hak 
ve özgürlük taleplerini karşılamak bakımından 
kısırlaşması anlamına gelecek. Bu da dezavan-
tajlı kesimler başta olmak üzere hak ve özgür-
lük taleplerinde bulunacak olanların AK Parti’den 
kopmasına yol açacak. Ardından bu kopuşlar bir 
fetret dönemi başlatacak. Çünkü belli değerlere 
gönül veren kesimlerin öyle bundan koptum şuna 
gidiyorum demesi kolayca gerçekleşmiyor. Lider 
kadro bunu istese bile arkasına kitle desteğini 
alması kolay olmuyor. Saadet Partisi’nin Millet 
İttifakı içerisinde yer alması nedeniyle yaşadığı 

hezimet, siz menfaat icabı değerlerinizden taviz 
vermek istediğinizde bile kitle desteği alamayaca-
ğınızın en bariz örneği. 

AK Partili kurmaylar da bize göre bu kopuş-
ların yaşanabileceğini gördüler ve bunun için 
önlem almaya başladılar. Her şeyden önce biz 
gereken dersi aldık, cümlesi, gardımızı alacağız 
demektir. AK Parti’nin 18 Ağustos’ta yapacağı ola-
ğan kongrede bununla ilgili ne gibi önlemler alı-
nacağını hep beraber göreceğiz. 

Burada, şuna da değinmeden geçmeyelim. 
Bu muhtemel kopuşlara karşı bir önlem olarak 
yandaş medyanın tarafgir dili ve bu medyada 
köşe tutmuş bazı kalemşörlerin tehditkâr tavır-
ları ve aba altından sopa göstermeleri hiç hoş 
değil. Bu tür tehditkâr tavırların en net örneği 
İbrahim Karagül’ün 18 Temmuz’da kaleme aldı-
ğı yazı. Bu yazısında yerlileşme dalgasının ilk ola-
rak muhafazakâr muhalefeti vuracağını savunu-
yor Karagül. Son 15 yılda yaşanan değişime ve 
yerlileşmeye karşı konumlandırıyor, değerlerin-
den niye kopuyorsun, diye eleştirenleri. Irkçılığa 
kaçan milliyetçiliğe karşı olduğumuzu görmez-
den geliyor, yerliliğe karşı olmakla itham ediyor 
bizleri. Şunu demeye getiriyor: İslâmcılar yerlilik 
adını verdiğimiz bu yeni kimliğimizle çatışırlar-
sa, bununla sahici bir bağ kurmazlarsa bir gele-
cekleri olmaz, zarar ederler, silinirler, hatta ope-
rasyon yerler. 

İşte kalemşörlerin aba altından sopa göster-
meye başlaması, hatta açıkça tehditler savurmaya 
başlaması birilerinin bu yeni kimliğin bilincinde 
olduğunu ve bu yeni kimlikle İslâmî kesimin de 
uyum sağlamasını istediklerini açıkça gösteriyor. 

Bu arada, eğer yerlilik ve millilik kavramla-
rı üzerinden bir yeni deklarasyon verilecekse bu 
kavramların tanımlanması gerekir. Çünkü AK 
Parti 2002’de “muhafazakâr demokrasi” adını 
verdiği çizgisini tanımlamıştı. Bu çizgi iyi-kötü 
korundu şimdiye kadar. Ara dönemlerde kulla-
nılan farklı diller, farklı söylemler oldu elbetteki. 
Mesela, Ahmet Davutoğlu döneminde sürdürü-
len “medeniyetçi proje” hadi diyelim ki bir dekla-
rasyona dönüşmedi, bir denemeydi ve tutmayın-
ca vazgeçildi. Ama bu yerlilik ve millilik mesele-
si üzerinden insanları “hain” diye nitelemek, biri-
lerini siyaseten tasfiye etmek kabul edilebilir bir 
şey değil. Bu nedenle bu kavramların önce altı-
nın doldurularak tanımlanması ve deklare edil-
mesi gerektiğini düşünüyoruz. Edilsin ki, ömrü-
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nü rahlelerde geçirmiş Müslümanlar dahi önüne 
gelen tarafından hain ilan edilmesin. 

Yerlilik ve millilik kavramları üzerinde biraz 
durmak gerekirse; yerlilik hiçbir Müslüman Türk 
ve Kürdün asla karşı olduğu bir şey değildir. 
Başka mihrakların namı hesabına çalışacak şekil-
de dışarıyla iş tutmak “ihaneti vataniye” kapsamı-
na girer ve hiçbir Müslümanın bunu caiz görmesi 
mümkün değildir. Ancak hangi davranışın yerli, 
hangisinin yerli olmadığını da kalemşörler belir-
leyemez. Bunu ortalama her Müslüman Türk ve 
Kürt zaten bilir ve ona göre davranır. 

Bizim sözünü ettiğimiz değişim kaçınılmaz 
olarak yaşanırsa AK Parti kesinlikle kimlik değiş-
tirecek, demektir. Bunun da bazı kopuşlara yol 
açması normal olacaktır. Bizim merakımız kalem-
şörlerin endişesinin ötesinde bu fetret dönemi-
nin nasıl durulacağı ve iktidarın şahsında nasıl bir 
devlet duruşu ortaya çıkacağı yönünde. 

Asli Unsurlar ve Devlet

Bilindiği gibi AK Parti iktidarları başta din-
darlar ve Kürtler olmak üzere tüm dezavantaj-
lı kesimlere ümit vermiş, kendi iktidarları döne-
minde artık devletle kavgalı olmayacakları, dev-
letin de onları itip kakmayacağı, tüm sorunların 
karşılıklı adımlarla çözüleceği yeni bir Türkiye 
vaat etmişti. Bizler buna değişen ve dönüşen 
Türkiye diyorduk. Dindarların, Kürtlerin ve diğer 
dezavantajlı grupların talepleri bakımından dev-
letle kavgalı olmadığı dönemler başladı, diyor-
duk. Bunun tersine dönebileceği düşüncesi hepi-
mizi derinden endişelendirir doğrusu. 

AK Parti milliyetçi muhafazakâr bir parti-
ye evrilirse, korkarız ki, hak ve özgürlük talep-
leri askıya alınır ve belki de devletin yeniden 
kendi dindarıyla, kendi Kürdüyle kavgalı oldu-
ğu dönemler başlar. Çünkü milliyetçi bakış açısı 
başka etnik hak talebi hiç kabul etmeyeceği gibi, 
dindarlığın en alasının da milliyetçi-muhafazakâr 
devlet tarafından icra edildiğini savunur. Bu da 
devlet refleksinin tahammülsüzleşmesi ve bastı-
rılan taleplerin kavgalara potansiyel olarak gebe 
olacağı anlamına gelir. 

Bunlar olduğunda eski Kemalist asimilasyon-
culuğun yerini dindar asimilasyon politikası alır. 
Yani eskiden ret-inkâr ve yasaklama yöntemleriyle 
sürdürülen asimilasyon politikası; yeni dönemde 
ret ve inkâr yapmadan kardeşlik edebiyatı üzerin-

den sürdürülür. Hepimiz kardeşiz, sloganının bir 
süre sonra “Türklükte kardeşiz!” anlamına geldi-
ği herkes tarafından bilinir. Ben tüm yasakları kal-
dırdım, daha ne istiyorsunuz, türünden yaklaşım-
lar ne yazık ki, yeni bir inkâr politikasının temel 
argümanı olmaya başlar. 

Bu sözünü ettiğimiz hususların yerli ve milli 
olmakla esasen hiç ilgisi yok. Yerli ve milli olanı 
yeniden başka yöntemlerle inkâra gitmeyle ilgi-
si var. Bu nedenle birilerinin zevahiri kurtarmak 
için “yerli ve milli” diyerek, Türkiye’ye giydirme-
ye çalıştığı bu milliyetçilik kumaşını, birileri de 
çıkıp İslâm açısından kavmiyetçilik olarak nite-
lendirecektir.

Bizim devr-i cedit başlatma etkisi yaratır, dedi-
ğimiz tam da budur işte. Birileri Türkiye’yi yeni-
den kendi Kürtleriyle ve dindarlarıyla kavgalı 
hale getirdiğine iş tamamen değişir. Kendi Kürt 
ve dindarlarıyla kavgalı bir Türkiye, kendi kuru-
cu unsurlarıyla kavgalı demektir. Çünkü bu ülke-
de Müslüman Türkler ve Kürtler kurucu unsur-
dur. Onlara sayıca az diğer tüm Müslüman kim-
likler kardeşçe katılmış ve yardım etmişlerdir. 
Hatırlayınız, eski Türkiye’nin kendi hamurunu 
ekşitmesi de bu kurucu unsurlarıyla kavga ede-
rek başlamıştı. 

İşte, devr-i cedit de yeniden aynı Türkiye’yi 
başka bir versiyonuyla geri getirmek demektir. 
16 Nisan referandumundan kısa bir süre önce 
nihai onayın millete ait olduğu ve dolayısıyla asli 
kurucu unsurun Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, 
Çerkeziyle hâsılı tüm unsurlarıyla “millet” olacağı 
yeni bir döneme girdiğimize ilişkin Umran okur-
larının da hatırlayacağı bir makale kaleme almış-
tık. İşgalcilerle iş tutan güçlerin değil, darbeci-
lerin veya ihtilalcilerin değil bizzat milletin asli 
kurucu unsur olduğu bir ülke ve onayladığı bir 
anayasa… Kulağa nasıl da hoş geliyordu. Daha 
dün referandumda zevahiri kıl payı kurtaran 
şeyin Müslüman Kürt feraseti olduğu yorumlarını 
yapıyorduk. Şimdi ise AK Parti, yani amiral gemi 
ülkenin asli unsurlarını hem de denizin ortasın-
da terk edecek, ne haliniz varsa görün; ya benim 
olursunuz, ya serin suların, diyecek öyle mi? 

Bunlar gerçekleşirse, artık bizzat reis bile eleş-
tiri oklarından kurtulamaz, diye düşünüyoruz. 
Çünkü bugüne kadar reisle AK Parti’nin arasını 
ayıran iyi niyetli yaklaşımlar görürdük. Bugüne 
kadar doğrudan Erdoğan’a yönelik bir eleştiri 
yapılmaz, eleştiriler AK Parti’ye yönelik yapılır ve 
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Erdoğan’ın gerek görürse bu eleştirilerden bir şey-
ler çıkarmasına fırsat verilirdi. Kötü netice teşki-
latların, kötü adayların suçu olarak kalırdı. Bazı 
şeyler değiştiğinde artık “at sahibine göre kişner” 
diyerek atın sahibi yargılanmaya başlanır. Hüsnü 
zan siyasetinin son durağına artık gelmiş oluruz. 

18 Ağustosta yapılacak olan AK Parti ola-
ğan kongresi belki de birçok açıdan milat ola-
cak. Dersler alınacak(!), dersler verilecek, yeni-
den yapılanmalar içine girilecek. Belki de demok-
rat muhafazakârlıktan milliyetçi muhafazakârlığa 
resmi geçiş yapılacak, kim bilir? 

Bilinmelidir ki, yerlilik meselesiyle ihaneti 
vataniye içerisinde olmayan dindarların da fark-
lı etnik kökenden gelen seküler yaşam tarzını 
benimseyen çoğu insanın da esasen bir sorunu 
yok, olamaz da. Ancak bu millilik, farklı şekil-
lerde doldurulabilip içilebilen bir su kabına çok-
tan döndü. Bir zamanlar millet dendiğinde kalbi 
imanla dolu her Müslümanın yüreği titrer ve başı-
mızın üstünde yeri var, derdi. Çünkü bununla 
aynı itikada mensup İbrahim milletinden olmak 
kastedilirdi. Yani aynı inanca sahip farklı kavim-
lerin aynı itikat etrafında kümelenmesi gibi. Biz 
Müslümanlar bu ulvi anlamından ötürü bu mil-
let ve millilik kavramlarına karşı hep hüsnü niyet 
besledik. Hatta 1940’larda bu kelimeler TDK 
tarafından kavim ve ulusla eş anlamlı hale geti-
rildiğinde bile hüsnü zannımızı devam ettir-
dik. Hatta Türk milleti dendiğinde bile “Canım, 
Türkler Müslüman olduğu için, bu yine İbrahim 
milletiyle bir parça alakalı oluyor…” şeklinde bir 
hüsnü zannı sürdürmeye devam ettik. Mesela, 
1970’lerde Diyarbakır İmam Hatip Lisesi oku-
yan bizim jenerasyon bu hüsnü zanna fazlasıyla 
sahipti. Zamanla İslâmî kesimde “Milli Görüşün” 
de etkisiyle bu millet kavramına karşı bir hüsnü 
zan siyaseti gelişti. Hepimiz kendimizi bu siyase-
te bir anlamda mahkum ettik. 

Şimdi, 18 Ağustos ve sonrasını bekleyip göre-
ceğiz. Doğrusu eğer bir şeyler yapılmazsa, eğer 
bir yenilenme olmazsa, başta liderin kendisi 
olmak üzere AK Parti’nin üst düzey yöneticileri 
AK Parti’nin bir yerlere doğru evrilip savrulaca-
ğı tehlikesini görmezden gelmeye devam ederler-
se, o zaman bu şu şekilde okunmalı: Bu gidişata 
biz zaten razıyız ve bu planlı bir gidiş. O zaman 
bu rahatsızlıkları yüreğinin derinliklerinde hisse-
denlerin soracağı soru da muhtemelen şu olacak-
tır: Hüsnü zan siyasetine devam mı? Yoksa artık 
tamam mı?

Fetret Dönemi

AK Parti şimdiye kadar kendisine gönül ver-
miş İslâmî kesimi ve özellikle Kürtleri temsil 
etmekten vaz geçip açığa düşürürse bu gerçek-
ten bir boşluk oluşturacak, bu boşluk da bir fetret 
dönemi başlatacaktır. AK Parti dindarın da dinsi-
zin de temel ihtiyacının kendini gerçekleştirmek 
olduğunu görmezden gelirse; Türkün de Kürdün 
de Arabın da Acemin de kendini gerçekleştirme-
si gerektiğini umursamaz bir hale gelirse siyaset-
te bir fetret döneminin başlaması kaçınılmaz ola-
caktır. Kopuşlar gerçekleşecek ve bu kopuşların 
bulandırdığı siyaset suları öyle hemen durulma-
yacaktır. 

Burada Müslüman Türkler için de Müslüman 
Kürtler için de kaotik bir manzara ortaya çıka-
cak, siyasi arenada kimliklerini muhafaza etmekte 
zorluk çekeceklerdir. Bu kaotik fırtına sadece AK 
Partiden kopacak olan Kürtleri ve Türkleri vur-
makla kalmayacak, HDP’den kopacak olan orta 
sınıf Kürtleri de vuracaktır. Çünkü HDP özellik-
le PKK’yla, KCK’yla olan ilgisini sürdürmekteki 
ısrarı nedeniyle Kürtlerin ana talepleri hakkında 
hiçbir uygulanabilir politik öneri geliştiremiyor. 
Ne uygulanabilir, ne de sonuç alma odaklı hiçbir 
öneri ve politika geliştirememiştir ve geliştireme-
yecektir de. Kendisini terör örgütlerinden kopa-
ramayan, sırtını bu örgütlere yaslamaya devam 
eden, Kürtlerin kendilerini gerçekleştirebilecek-
leri hiçbir hak ve özgürlük talebini realize edici 
politikalar üretemeyen, bu hak taleplerini araç-
sallaştırarak kendi ideolojik emellerine alet eden 
HDP’den de kitlesel kopuşlar oluşacaktır. Nitekim 
bu seçimlerde CHP desteği olmasa seküler Kürtçü 
taban %7-8 seviyelerinde kalacaktı. Bu kan kaybı 
daha da devam edecektir. 

Bu kaotik durumu iyi koklamayı başarabi-
len bir siyasi oluşum, kendisini açığa düşmüş 
gibi hisseden kesimlerle diyalog kurmayı rahat-
lıkla başarabilir. Hatta belki, mütedeyyin Türkler 
ve Kürtler birlikte bir siyasi çatı oluşturabilirler. 
Yeter ki dezavantajlı kesimlere kendilerini gerçek-
leştirme mücadelesi verdiklerine gerçekten inan-
dırsınlar. 

Şunu da söylemeden geçmeyelim: Siyasi alan-
da oluşacak boşlukları değerlendirmek ve ne gibi 
siyasal yapılanmalara ihtiyaç olduğunu analiz 
etmek, başlı başına ayrı bir çalışma konusudur. 
Biz burada kısa bir değiniyle geçiştirdik. Bakalım 
önümüze ne gibi sonuçlar çıkacak? Yarın ola hay-
rola…
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AK Parti Kendisini ve Toplumu
Yenilemeyi Sürdürebilecek mi?

T ürkiye’de yeni par-
tilerin kurulması ve 

siyasetin kendisini yeni-
leyebilmesi ancak kriz 
dönemleri akabinde 
mümkün olmakta… 
AK Parti de 28 Şubat 
sonrası ortaya çıkan 
ve Kemalist siyasetle-
rin artık Türkiye’yi taşı-
yamaz bir hale geldiği kriz şartları içerisinde, 
14 Ağustos 2001 tarihinde kuruldu. Askerlerin 
güdümündeki hükûmet, hiçbir sorunu çözeme-
mekte ve tıpkı Başbakan Bülent Ecevit gibi ayak-
ta duramamaktaydı. İşte bu şartlar içerisinde AK 
Parti, Milli Görüş hareketinin genç ve yenilik-
çi kuşağı tarafından, önemli bir yenilenme, deği-
şim, toplumsal barış ve adaletin sağlanması gibi 
vaatleri içeren ve toplumda heyecan yaratan bir 
manifesto ile iktidara geldi. 28 Şubatçı zihniye-
te karşı bu oluşum, doğal olarak ordunun ulusal-
cı kanadı tarafından baskı altına alınmaya çalışıl-
dı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafın-
dan icraatları mümkün olabildiğince engellendi. 
Ama tıpkı “ilk meclis”in yapısındaki o toplumsal 
doğallığa ve kapsamlı temsiliyete sahip olan AK 
Parti de, Türkiye’de artık ciddi bir değişim bek-
leyen muhalifler, İslâmcılar, muhafazakârlar, libe-
raller, Kürtler, Nurcular, bazı sosyalistler ve çeşit-

li dezavantajlı kesimler 
(Romanlar, Aleviler, 
gayrimüslimler…) tara-
fından desteklenerek, 
askerî vesayeti yenmeyi 
ve cumhurbaşkanının 
halk tarafından seçil-
mesini başardı. Darbeci 
generaller ilk kez sivil 
bir yargı tarafından 

yargılandı. (Bu yargılamaya dair şaibeli durum 
önemli bir sorun olsa da, bu durum, orduda 
böylesi darbeci bir kanadın olmadığı anlamına 
gelmemekteydi ve en azından ordunun darbeci 
bir kanadı bu süreçte tasfiye edilmiş oldu.) Kürt 
sorunun çözülmesi için akim kalan bir çözüm 
sürecine girişildi. Başörtüsü sorunu gibi, milyon-
larca kadını doğrudan veya dolaylı bir biçimde 
etkileyen yakın tarihimizin en önemli sorunların-
dan birisi çözüme kavuşturuldu. 

Ne var ki AK Parti, talihsiz bir biçimde iktidar 
ortağı kıldığı Fethullahçılarla 2010’dan itibaren 
çatışma içerisine girerek, tam da darbeler tari-
hi sona erdi denilen bir zamanda, 15 Temmuz 
2016’da, büyük ölçüde bu kesim tarafından 
girişilen bir darbeye maruz kaldı. Halkın basireti 
ve darbecilerin beceriksizliği ile bu darbe atlatılsa 
da, AK Parti, bu “içeriden” doğru gerçekleştirilen 
saldırıdan ciddi bir yara aldı. Aslına bakılırsa 

Ümit AKTAŞ

Sorun basit bir kalkınma meselesi olmayıp, varlığa, mevcuda, İslâm 
dünyasının ve dünyanın genel anlamında sorgulanmasını gerektiren 
bir esasa dairdir. Bu ise ısrarla görmezlikten gelinen ve Abdülhamid’den 
beri yapılmaya çalışıldığı gibi kalkınmacı bir modernleşmeyle ve askeri 
bir güç kazanımıyla savuşturulmaya çalışılan bir yüzeysellikte 
ele alınmaktadır. Zaten sorunun özü, mevzunun bu tür bir biçimcilikle 
kavranmasındadır. Açıkçası Türkiye, bir kalkınma ve güç açmazı içerisindedir 
ve bu ise onun, sorunlarını serinkanlılıkla düşünmesini engellemektedir.
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“millî” olma vasfını çoktan yitirmiş ve CIA’nin 
elinde oyuncağa dönüşmüş böylesi bir örgütle 
kurulan bir ilişki en başından beri anlaşılabilir 
gibi değildi. Beri yandan ağırlıklı olarak inşaat 
sektörü ve özellikle de büyük şehirler ve bu 
şehirlerdeki emlak rantı etrafında sürdürülen kal-
kınmacı politikaların da sonuna gelinmiş ve AK 
Parti artık halka yeni bir umut vaat etme gücünü 
de yitirmişti. Sonuçta ise, kuruluşunda ortaya 
koyduğu manifestonun kendi potansiyeliyle ve 
ufkuyla gerçekleştirilebilir sınırlarına geldiğinde, 
ülke kadar kendi örgütünde de geleceğe dönük 
bir heyecan vermekten ve yeni açılımlar yapmak-
tan uzaklaşacak ve kalkınmacılığın inşai sınırla-
rında oyalanmaktan öteye gidemeyen tekrarlara 
düşmeye başlayacaktır.

Dolayısıyla uzunca bir 
süre sürdürülen siyasal dina-
mizm ekseninde yakalanmış 
olan ivmenin kesilmesiyle 
birlikte, oldukça karma-
şık bir toplumsal kesimi 
sürükleyen heyecan da sona 
erecek ve bu karmaşanın 
unsurları, tıpkı sıcaklığını 
yitiren metal bir karışımın 
içeriğindeki unsurların katı-
laşarak ayrışması gibi parça-
lanarak ayrışacak; Türkiye’yi 
yenileştirme siyaseti, gide-
rek belli bir kesimin (mil-
liyetçi muhafazakârların) 
sınırlılığında olanı konso-
lidasyon çabasına dönüşe-
cektir. Hatta siyasal sistemle 
birlikte ideolojik tutum da, özellikle de Başkanlık 
sistemine geçilmesiyle birlikte, fiilî olarak, “ilk 
meclis” sonrası kurulan meclisin profiline ve ide-
olojisine (Kemalizm’e) benzeşmeye başlayacaktır. 

15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesiyle 
birlikte bir kriz daha atlatılmış ama Türkiye yeni-
lenme umutlarını da büyük ölçüde yitirmiştir. 
Yenilendiği iddia edilen Türkiye, hâlâ resmî bir 
ideolojiye bağlılığını, etnisitesini ve bu etnisitenin 
anadilini tüm topluma dayatmayı anayasal bir 
esas halinde sürdüren bir ülke olarak siyasal siste-
mini biçimsel olarak değiştirse de özünde sürdür-
mektedir. Özünde bir değişim geçirmediği için 
de, toplumda yarattığı heyecan kadar, çevre ülke-
lere dönük olumlu bir model olma vasıflarını da 

sürdürememiştir. Devletin demokratikleştirilmesi 
ve küçültülmesi iddiası, daha da otoriterleşmesi 
ve kavramsal olduğu kadar cesamet itibariyle de 
büyümesiyle sonuçlanmıştır. İslâm dünyasıyla 
barışma ve bütünleşme iddiaları ise Suriye krizin-
de olumsuz bir rol üstlenilmesiyle, emperyalist 
saldırının bir önceki safhası olan Irak’ın işgalinde 
olduğu gibi emperyalist güçlerin işgaline seyir-
ci kalınması ve hatta zaman zaman bu işgalci 
siyasetlerin çeşitli biçimlerde desteklenmesiyle, 
dahası bu ülke ile aramızdaki mayınlı sahanın bir 
de duvarla tahkimiyle neticelenmiştir. Üstelik bu 
duvar inşasına Irak ve İran sınırı da dâhil edilmiş; 
kısacası Müslüman komşularımızla aramıza bir de 
duvar örülmüştür. 

 
Yorgunluk mu Ufuksuzluk mu?

Yaklaşık bir yıl önce 
partisinde “metal yorgun-
luğu” olduğunu ileri süren 
Erdoğan, kendince bazı 
tedbirler alarak ve özellik-
le hoşnutsuzluğun yoğun-
laştığı büyükşehir belediye 
başkanlarını istifa ettirerek, 
yeni seçim(ler) için hazır-
lığa başladı. Gerçi “metal 
yorgunluğu” tabiri daha 
ziyade inşaat ve mekanik-
le ilgili alanlarda kullanılır. 
Belli bir dayanıklı kullanım 
süreleri olan beton veya 
çelikteki malzeme yorgun-
luğunu tanımlar. Ama AK 

Parti yönetimi inşaat işlerine o kadar angaje 
olmuş durumdaki, toplumsal sorunları bile bu 
alana ait terimlerle ifade edebilmekte. Metal 
yorgunluğu ifadesinin insani kullanım biçimi 
ise, “mental yorgun”luktur. Bu ise psikolojik ve 
zihinsel yorgunluk anlamına gelir. Ağır sorunlarla 
baş edememek yanında, asıl mevzumuzla ilgili 
yanı, hedeflerine ulaşan ve önüne yeni hedefler 
koyamamaktan kaynaklanan, doygunluk sonrası 
hissedilen tatlı bir bitkinlik ve hatta tükenmişlik 
hissiyatıdır. Bir ömrün sonunda hissedilen ölüm 
beklentisi, ölüm içgüdüsünün yaşamsal içgüdüye 
galebesi; veya konformizmin yarattığı tatmin ya 
da bıkkınlık gibi. Öyle ki öngörülebilir hedefle-
rinize ulaştıktan sonra, önünüze yaratıcılığınızı 

AK Parti seçmeninin Erdoğan 
sonrası hakkında bir kaygısı ve 
fikri olmadığı gibi, muhalif seç-
men de umudunu büyük ölçüde 
Erdoğan sonrasına saklamak-
ta. Bunun ise -en azından şimdi-
lik- bir dip dalga yaratma kabi-
liyetinden yoksunluğu açıkça 
ortada. Muhafazakârlar içinse 
her nasıl olursa olsun iktidar-
da kalmak, muhalefete gale-
be çalmak, yeterli bir başa-
rı çizgisi.
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sürdürebileceğiniz yeni hedefler koyamıyorsanız, 
giderek bünyenize bir yorgunluk veya bıkkınlık 
hissi çöker ve bu hisle baş edemediğiniz sürece, 
yeni eylemlere girişemezsiniz. Tabi ki bu, bir parti 
veya cemaat örgütü gibi toplumsal yapılar açısın-
dan, örgütü oluşturanların yenilenememesinden 
de kaynaklanan ve doğrudan fiziksel yorgunlukla, 
kurucu kuşağın yaşlanmışlığıyla da ilgili olabilir. 
Daha kötüsü ise bu yorgunluğun, mensuplarının 
yaşlılığından ziyade, ruhsal bir amaçsızlıktan, bir 
atılım yapma yeteneği, cesareti ve azmini yitir-
mekten ve hatta yapılanlardan memnuniyetsizlik-
ten kaynaklanmasıdır. 

İbn Haldun da bahseder bundan. Yani iktidar 
hırsıyla, özellikle de mahrumiyetleri ve yoksun-
luklarıyla bilenmiş bir kuşağın saldırganlığı (ya 
da mücadelesi) tarafından ele geçirilen iktidarın 
yarattığı tatminin ardından gelen bu yorgunluk 
ve amaçsızlıktan. Oysa yayılmalıdır egemenlik, 
farklı alanlara genişletilmelidir. Daha ileri hedef-
ler koyabilmelidir kendisine. Sözgelimi kültüre, 
eğitime, bilime, adalete, hukuka, insan haklarına, 
dezavantajlı kesimlere, gelir eşitsizliklerine, eko-
lojiye eğilen bir yaklaşımla olmalıdır. Bunun için-
se ehliyet ve liyakate, düşünce ve ifade özgürlüğü-
ne saygı gösterilmeli, hatta bunlar teşvik edilme-
li; devletin uygulamaları adalete uyarlı bir biçim-
de nesnel (objektif)’leştirilmelidir. İnsanların ada-
lete ve eğitime erişim yolları açılmalı, bu yol-
lar nüfuzun ve paranın gücüne, siyasilerin insafı-
na bırakılmamalıdır. Ama öyle mi? İşler hâlâ güç 
odaklarının himmetine havale edilmiş durumda. 
Adalet de işlemeyince, cemaatleşmeyi bile nüfuz 
aracı olarak kullanan kötü niyetlilerin ardı arka-
sı kesilmemekte. 

Muhafazakârları tatmin etmek ise kolay… 
Yollar, köprüler, havaalanları, uçaklar, otomobil-
ler, güç ve ihtişam gösterileri… Hele hele bun-
lara ucundan kıyısından kendisi de ulaşabiliyor, 
kendisi de egemenliğin hazzını yaşayabiliyor-
sa; hatta tüm bunlar kapitalist küreye bağımlan-
mak pahasına da olsa, gidişatın kusurları kimse-
nin umurunda olmaz. İhtişamın ardındaki sefa-
let, sömürü ve hatta saldırganlık görülmez bile. 
Ötekilere karşı kalbinde bir duyarlık, empati ve 
merhamet hissi yerine sadece kazanılmış zaferle-
rin hazzıdır umurunda olunan. Peki ya İslâmcılar, 
cemaatler, hakkın ve adaletin savunucuları olma-
sı gereken kesimlere ne demeli? Onlar da ken-
dilerine özgü haksızlıklar giderildikçe girecek-

lerdir gücün kontrolüne, hele ki bu gücü bir 
ucundan da olsa kendileri de kontrol edebili-
yorlarsa, iktidarda olmanın keyfini yaşayabili-
yorlarsa! Durun bakalım! Her şey bu kadar ucuz 
mu? Böyle mi okumuştuk kaynaklarımızdan? 
Öğrendiklerimiz bunlar mıydı? Yoksa o hayali bir 
dünya mıydı? Ayaklarımızı yeni mi basmıştık yer-
yüzüne? Toprağın mı kulları olmuştuk? 

Suyun suya benzediği gibi, geleceğin de geç-
mişe benzediği bir dünyada yaşadığından söz 
eden İbn Haldun da söz eder benzeri aşamalar-
dan: “Yüceliği şahıslarda toplamak devletin bir 
tabiatıdır. Yücelik ve şeref, devleti kuran kuv-
vetlerden ibaret olan asabiyetler arasında ortak 
olduğu ve devleti kurmak ve korunmak için hep 
birlikte çalıştıkları çağlarda, başkalarını kuvvet-
le yenerek memleketler ele geçirmek ve mülkü 
korumak için son derecede çalışarak devlet sahi-
bi olmanın ve onu kuvvetlendirmenin bir örneği-
ni teşkil ederler… Fakat aralarında biri hüküm-
ranlığı kendi şahsına tahsis ettikten sonra asa-
biyetlerin kudretini kırar ve onları boyunduru-
ğu altına alır; mal ve serveti kendi şahsı için ayı-
rıp onları bundan mahrum eder, bunun bir sonu-
cu olarak onlar düşmanlarıyla savaşmak husu-
sunda tembelleşir. Bunun üzerlerine kudretleri 
zaafa uğrar… Nimetler ve servet çoğalmakla bir-
takım alışkanlıklar da artar, bunların artmasıyla 
masraflar çoğalır… Gelirler masrafları karşılaya-
maz olur. Yoksullar mahvolur, zenginler lezzet ve 
nimetlere dalarlar. Gelirlerini bu yolda sarf edip, 
tüketirler… Nimetlere ve lezzetlere dalma kalp 
ve nefislerde her çeşit kötülük, zayıflık ve kor-
kuları yarattığı için ahlak ve karakterler de bozu-
lur… Bundan sonrası ise çöküştür.” (İbn Haldun, 
Mukaddime, MEB Y. cilt: 1, s. 426, 427, 428, 
429; kısmi değişikliklerle) 

AK Parti iktidarını bu altı küsur asır önceki 
uyarılardan masun kılan sosyolojik bir gerçek-
lik olmadığına göre AK Parti ileri gelenleri bu 
“yazgısal” sonuçtan kurtulmak için ne gibi ted-
birler almaktalar? “Türk tipi Başkanlık” modeli 
hangi toplumsal akıldan yararlanılarak hazır-
landı? İslâm’ın ilk dönem uygulamaları kadar, 
çağdaş dünyanın gelişmiş modelleri de umursan-
mıyorsa, hangi bilgeliğin veya gizemin ürünü-
dür? Sözgelimi ABD Başkanlık modelinde oldu-
ğu gibi hesap verilebilirlik kriterlerinden neden 
kaçınılmıştır? Kuvvetler ayrılığı niçin günümüz 
demokrasilerinden ziyade Kemalist Cumhuriyet 

Temel Karamollaoğlu
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koşullarına uyarlıdır? Mesela hiç değilse ABD 
Başkanlığı gibi, “saray”daki kişisel harcamalar 
neden Başkan tarafından karşılanmamaktadır? Ve 
bu ölçüt devletin diğer kademelerinde de niçin 
uygulanmamaktadır? İsrafa karşı oluş edebiyatı 
sadece bir retorik midir? Mesela Avrupa demokra-
si standartlarında olduğu gibi neden yöneticilerin 
yakınları politikadan ve politik güçten yararlanan 
güç ve servet kazanımlarından uzak tutulmamak-
tadır da, bizde niçin bu prensibin esamisi bile 
okunmamaktadır? Ömer’in mumu ya da hırkası 
misalleri birer “masal” mıdır? Neden devlet yöne-
timine getirilen kişilerde belli standartlara riayet 
edilmemekte, objektif seçim kuralları uygulan-
mamaktadır? Neden devlet ihaleleri kapitalist 
tekelleri aratmayacak bir biçimde belli çevrelere 
hasredilmiş bulunmaktadır? Rüşvet almak ya 
da yolsuzluk caiz midir? Değilse neden oldukça 
sıradan siyasal meselelerde fetva ve bildiri yayın-
layan ulemamız veya cemaatlerimiz bu konularda 
suskundurlar? İktidar, nasıl olursa olsun elde 
tutulması gereken bir değer midir? Bu yollarla 
elde tutulan bir iktidarın, miadını doldurmuş boş 
bir heves tatmininden başka bir şey olmadığını, 
kitabi ilkeleri bir yana koyun, tarihsel gerçeklikler 
yeterince öğretmedi mi?

Ne Yapmalı?

AK Parti, 16 yıllık süreç içerisinde, farklı ikti-
dar varyasyonlarını deneyerek, sonuçta kendisini 
klasik ve geleneksel sağ kulvara yerleştiren bir 
istikrara ulaştı. Bu haliyle Menderes, Demirel, 
Özal çizgisini yenileyen ve derinleştiren (MHP’yi 
de sürece dâhil eden) bir stratejiye yönelmiş 
durumda. Bu stratejik çizgi, kendi tarihsel evrimi 
içerisinde zaten görece olarak dindarlaşmaktaydı. 
MSP’nin oluşturduğu dış basınç, giderek bu çiz-
giyle uzlaşan bir “yeni muhafazakârlaşma”ya yol 
açtı. Bu haliyle de olsa Türkiye toplumunun ancak 
yarısına ulaşılabilmiş durumda. Bu kitleyi konso-
lide etme çabasındaki söylemsel şiddet ise, ister 
istemez karşısında yer alan eğilimleri de birbirine 
yakınlaştırarak orada da yeni bir sabitlenme çer-
çevesi oluşturmaya başladı. Gerçi geride bıraktı-
ğımız seçimde bu yakınlaşma henüz belli bir kav-
ramsal bütünlüğe ulaşamasa da, en azından buna 
dair bir girişime yol açtı. Amaç iki partili demok-
rasi mi yoksa ortasından bölünen bir ülke mi?

Tayyip Erdoğan’ın başarısı, kendine ait “yüzde 
elli”yi sabitleme ve harekete geçirme becerisi-
ni gösterebilmekte yatıyor. Ama bu durum gide-
rek bir lider fetişizmine de yol açmakta. Kitlenin 
neredeyse hiçe sayıldığı ve başarı grafiğinin bütü-
nüyle lidere endekslendiği stratejinin kusuru, 
Erdoğan sonrasına dair hiçbir kaygı taşımama-
sında. Dolayısıyla klasik sağcı siyasetlerin yaz-
gısı gibi, bu iktidar da kurumsallaşmak gibi bir 
endişe taşımayan, macerası liderin siyasi haya-
tıyla sınırlı bir siyasal körlük içerisinde. Tuhaf 
bir “sosyal Darwinizm”le kendisini ancak “baba 
katli”yle ispatlayacak kahramanlık öykülerini 
daha önce izlemiştik. Menderes, Demirel, Özal 
ve Erdoğan’ın, sağ siyasetlerin liderliğe endeks-
li öyküleri ise, bir türlü öldürülemeyen asli baba 
figürü olan Kemalizm’in öyküsünün filigranı ola-
rak cumhuriyet tarihine eklenmiş durumda.

Ama mesele salt bundan ibaret de değil. 
Erdoğan’ın başarısı, aynı zamanda zaaflarını da 
ele vermekte. Sağ siyaset geleneğinde olduğu gibi 
büyük ölçüde inşai faaliyetlere dayalı bir başa-
rı grafiği, aynı zamanda tüm toplumsal sermaye-
sini sadece siyasete ve inşaata yatıran eşitsiz bir 
gelişmeyi de ortaya koymakta. Buradan elde edi-
len ve çok da emeğe dayanmayan (imar imtiya-
zı veya benzeri imtiyazlara ya da ihsanlara daya-
nan) kazanımlar ise, ardında emeğe dayanma-
yan bir geçmiş olduğu için kapitalize bir mantı-
ğa bile sahip değildir ve bu nedenle de bir yatı-
rımdan ziyade kendini tatminin ve bir üst sınıfa 
angajmanın yollarını arayacaktır. Böylelikle orta-
ya çıkan türedi bir jenerasyon ise muhafazakâr 
geçmişine söylemsel olarak tutunsa da, fiilî ola-
rak elitist bir tüketime dayanan başka bir kültü-
rün içerisindedir ve orada sadece pasif bir alım-
layıcı pozisyonundadır. Çok da sahibi olmadığı 
kendi değerlerini buraya taşıyamadığı gibi, bura-
nın değerleri tarafından da ezilmektedir. Ve böy-
lece ortaya ucube şehirler kadar, ucube bir kuşak 
da çıkmaktadır. Dolayısıyla da bu, kültürel ikti-
darın hâlâ solda olduğu bir kader (entelektüel 
emeğe dayanan bir üretimden yoksunluk) çizgisi-
ne yol açmakta. Ve hatta ortaya bu tür bir emeğe 
karşı da bariz bir küçümseme (öz-savunma) duy-
gusu yayılmakta. 

Ama her ne yapılırsa yapılsın, salt inşai çaba-
larla ortaya konulan başarma duygusu kemaline 
ermemekte ve geride eksik kalan bir şeyler oldu-
ğu duygusunu örtbas edememekte. Üstelik de bu, 

Muharrem İnce
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salt oyuna sonradan girmişlikle ilgili bir geç kal-
mışlık duygusundan da ibaret değil. Temel eksik-
liğe nüfuz bile edemeyen ve sürekli üretilen bir 
şeylerle bunun üstünün örtülmeye çalışılmasına 
rağmen o temel nakısanın bir türlü bastırılama-
dığı travmatik bir durum bu. Çünkü sorun basit 
bir kalkınma meselesi olmayıp, varlığa, mevcuda, 
İslâm dünyasının ve dünyanın genel anlamında 
sorgulanmasını gerektiren bir esasa dairdir. Bu ise 
ısrarla görmezlikten gelinen ve Abdülhamid’den 
beri yapılmaya çalışıldığı gibi kalkınmacı bir 
modernleşmeyle ve askeri bir güç kazanımıyla 
savuşturulmaya çalışılan bir yüzeysellikte ele 
alınmaktadır. Zaten sorunun özü, mevzunun bu 
tür bir biçimcilikle kavranmasındadır. Açıkçası 
Türkiye, bir kalkınma ve güç açmazı içerisindedir 
ve bu ise onun, sorunlarını serinkanlılıkla düşün-
mesini engellemektedir. En kestirmeden söyleye-
cek olursak Türkiye askeri yatırımlarını kısarak 
ve buna ilişkin iddialarından vazgeçerek veya 
ciddi bir biçimde azaltarak, buradan sağlanacak 
tasarrufunu daha asli alanlara (araştırma, eğitim, 
bilim, sanat…) harcamalıdır. (Askeri alanda dün-
yada ilk onda iken, insani gelişmişlikte 60-70. 
sıralardayız; yani, eşitsiz gelişme.) İkinci olarak da 
zorunlu eğitimden vazgeçilerek (yaygın eğitimin 
verilmesi sürdürülmelidir elbette), buradan sağla-
nacak tasarruf ile de daha nitelikli bir eğitim veril-
melidir. Ama pahalı değil, sadece nitelikli eğitim; 
yani daha ilk eğitimden itibaren fikrini söylemeye 
cesaretlendirilmiş, eleştirel ufku zenginleştirilmiş, 
düşünsel özgürlüğü güvencelenmiş şahsiyetler 
yetiştirebilmek. N. Topçu’nun deyimiyle, yüreğin-
deki itaatin değil de isyanın teşvik edildiği ahlaki 
şahsiyetler. Ahlak ise elbette biçimci bir kuralcı-
lıktan ziyade içselleştirilmiş bir özgüven, hakikate 
sadakat ve sarsılmaz bir dürüstlüktür. Çünkü 
hızlı modernleşme sürecinde en fazla eksilen ve 
eksikliğini hissettiğimiz, irfan ehli şahsiyetlerdir. 

Türkiye’nin yaşadığı derin bir bölünmüşlük 
duygusu da, üzerinde ciddi analizlerin yapılması 
gereken ve asla hafifsenemez bir travmatik sorun. 
AK Partinin defalarca tekrarlanan sandık başarı-
sına rağmen hâlâ nüfuz edilemeyen yüzde elli-
lik bir toplumsal kesim var ve bu kitle de, özel-
likle Erdoğan’ın kendi kitlesini manipüle etmek 
için kullandığı söylemsel şiddetin etkisiyle, gide-
rek bütünleşmekte. Bu ise sadece siyasetle sınır-
lanmayan bir bölünmeye ve kutuplaşmaya yol 
açmakta. AK Parti (Erdoğan)’nin stratejisinin kör-
lüğü ise, toplumsal varlığı sadece siyasal varlıktan 
ibaret görmesinde. Çünkü siyasetin nüfuz alanı 
toplumsal varlığın ancak belli bir alanıyla sınırlı 
ki, bu alan toplumsal varlığın yüzde ellisine bile 
ulaşabilir değil. Dolayısıyla AK Parti iktidarının 
toplumun diğer -iktidar dışı veya karşıtı- tarafları-
na ulaşmasını önleyen ve büyük ölçüde söylemsel 
şiddetinden kaynaklanan kendi sınırları üzerinde 
ciddi çözümlemelere ihtiyacı bulunmakta. Zira 
demokratik siyasetin yegâne aracı da, yine AK 
Parti ileri gelenlerinin sık sık hatırlatmaktan zevk 
aldıkları gibi sadece sandık değil. Üstüne üstlük, 
demokratik mücadelenin kapsam alanı, sandıkla 
belirlenen siyasal mücadelenin kapsam alanından 
çok daha geniş ve etkin. 

Bu nedenle AK Parti seçkinlerinin, bir diğer 
deyişle iktidar seçkinlerinin artık güdük bir oyuna 
dönüştürdükleri ve bu yüzden de belli bir siyasal 
konformizme gömüldükleri bu sandık siyaseti 
oyunundan bir an önce başlarını kaldırarak, siya-
setin demokratik ve hegemonik işlevleri üzerinde 
kafa yormaları gerekmekte. Zira sandık siyaseti 
oldukça marjlara sıkışmış durumda. Bu durumu 
aşabilmek içinse, karşı tarafı sıkıştırmaya yönelik 
kitlesel manipülasyon araçlarına dönüştürdük-
leri ötekileştirme gayretlerinden vazgeçip, ülke-
nin bütünlüğünden sorumlu olmaları hasebiyle, 
özellikle Alevilerin, Kürtlerin ve sair unsurların 
kültürel hakları kadar, gelir dağılımı adaletsizliği-
nin ve betonlaştırılmış şehirlerin ezdiği kent yok-
sullarının nefes almaları için de hareketlenmeleri 
gerekmekte. Söz gelimi bir nefes bile alamayan 
hale gelmiş beton yığınlarından ibaret olan şeh-
rin ücralarında yeşil alanlar açılması, artık bir 
hayat memat meselesi haline gelmiş bulunmakta. 
Hatta bunu sağlayabilmek için, gerekirse Yeşilköy 
Havaalanının boşalacak arazisi beton-yoğunluklu 
olmayacak bir biçimde konut alanlarına tahsis edi-
lerek, buradan sağlanan gelir, şehrin ücralarına bir 
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yeşil alan desteğine dönüştürülebilir. Zira beton 
bloklarıyla tıkış tıkış bir hale getirilmiş büyük-
şehirlerin sahici ihtiyaçları, ulaşılabilir işyerleri 
kadar, ulaşılabilir yeşil alanlar ve oyun alanlarıdır. 
Bu gidişle, otoparkları olmayan ve daracık yolları 
çocukların oyun alanı veya otopark olarak kul-
lanılan büyükşehirlerin bir otomobil çöplüğüne 
dönüşmesi, çok da uzak bir ihtimal değil. Bu 
durumda ise Erdoğan’ın sağ seçmeni ikna eden 
politik edası, yahut da CHP korkusuna dair mahut 
bilinçaltı, yüzde birlere sıkışan dengeyi sağa bük-
mekte daha ne kadar işe yarar, bilinemez. 

Sonuçta görülen o ki, AK Parti seçmeni-
nin Erdoğan sonrası hakkında bir kaygısı ve 
fikri olmadığı gibi, muhalif seçmen de umudu-
nu büyük ölçüde Erdoğan sonrasına saklamak-
ta. Bunun ise -en azından şimdilik- bir dip dalga 
yaratma kabiliyetinden yoksunluğu açıkça ortada. 
Muhafazakârlar içinse her nasıl olursa olsun ikti-
darda kalmak, muhalefete galebe çalmak, yeter-
li bir başarı çizgisi. Yıllardır maruz kalınan mağ-
duriyet ve madunlaştırma politikaları hatırlandık-
ça, bunu anlayışla karşılamak mümkün. Ancak 
özellikle İslâmî hareketin amacı sadece muhale-
fete galebeyle sınırlı olamaz. İlkesel amaçlar olan 
adalet, ehliyet, liyakat, istişare, düşünsel inkişaf, 
batıyı anlama ve aşma çabası, yaşanabilir şehir-
ler, yerel ve küresel dayanışma gibi kavramlar 
çevresinde tartışma ve mücadelenin kesintisiz 
bir biçimde sürdürülmesi gerekiyor. Oysa on altı 
yılın sonunda yapılan ilk kapsamlı anayasa deği-
şikliği sadece otoriteyi güçlendirmeyi ve tek elde 

toparlamayı amaçladı. Yasaların sadece zayıfla-
ra uygulandığı, güçlüler için de bir silah olarak 
kullanıldığı; trafikten imara, bürokrasiden medya 
dünyasına değin hayatın her alanında ise keyfili-
ğin egemen olduğu şartlarda yasa yapmak, sade-
ce “oy’un”u yenilemekten ve hususileştirmekten 
başka hangi sahici anlamı ifade etmektedir ki? 
Hukukun elbette istisnai yargıları olabilir; ama 
istisnaların hukuk haline geldiği yerde, bırakın 
medeni bir toplumun inşasını, en basit iktisadi bir 
işleyiş bile sürdürülemez. 

Oysa İslâm dünyası yüzlerce yıl sürdürülen ve 
elan da devam eden tam da bu tip koşulların yol 
açtığı zihinsel ve toplumsal tıkanmalarla bu nok-
taya geldi. Yani her şeyin “saray” (sultan)’a ema-
net edildiği, egemenlik ve güvenlik bahaneleriyle 
siyasal katılımın ve düşünsel özgürlüğün yasak-
landığı bir anlayış, İslâm dünyasını zihinsel ola-
rak meflûç hale getirdi. Dolayısıyla İslâm dünya-
sının ihtiyaç duyduğu, salt rakamsal endeksler-
le ölçülebilen bu tip bir kalkınmacılık da değil. 
Aklın, Kur’ân’ın, tecrübenin ve bilimin öngö-
rüsü doğrultusunda tüm toplumun aktifleştiril-
diği bir seferberlik. Ama bu seferberliğin amacı 
yitirilmiş toprakları yeniden zaptetmek değil, 
aklı ve düşünceyi yeniden fethetmek. O neden-
le şayet mümkünse yeniden dirilişimiz kılıçların 
değil, ancak kalemlerin ucunda gerçekleştirilebi-
lir. Dolayısıyla yapılması gereken tüm toplumun 
itaatkârlaştırılması değil, düşünsel olarak seferber 
kılınması ve siyasal katılımın toplumun tüm kat-
manlarına yaygınlaştırılması. Nesnel bir bilimin, 
dilin, adaletin, devletin ve diyanetin toplumun 
her kesimini kucaklaması. Olması gereken ise, 
toplumsal aklı uyandıracak bir hesap verilebilir-
lik, yönetenleri uyaracak bir eleştirel düşünce ve 
tüm toplumun aktifleşmesini sağlayacak bir ortak 
sorumluluk. Ama bu sorumluluk ve katılımın 
sağlanması, sadece seçimlerle veya 15 Temmuz 
gibi olağanüstü hallerle sınırlanırsa veya belli 
bir nomenklatura’nın ellerine bırakılırsa, akıbe-
tin uzun vadede Osmanlı Devleti’nin veya Sovyet 
Cumhuriyeti’nin sonuna dönmesi de kaçınılmaz 
bir “kader” olur. Bu tip bir “kader”den kurtulu-
şun yolları Kur’ân tarafından vazedilmektedir. O 
ise her türlü fetişizmden kendisini arındırmış bir 
akıl, akla dayanan bir irade, emaneti ehline veren 
kurumsal bir nesnellik, istişareyi kurumsallaştı-
ran bir siyaset ve adalete kendi aleyhine de olsa 
riayet eden bir hukuk anlayışıdır.

AK Parti, 16 yıllık süreç içerisinde, fark-
lı iktidar varyasyonlarını deneyerek, 
sonuçta kendisini klasik ve geleneksel 
sağ kulvara yerleştiren bir istikrara 
ulaştı. Bu haliyle Menderes, Demirel, 
Özal çizgisini yenileyen ve derinleştiren 
(MHP’yi de sürece dâhil eden) bir stra-
tejiye yönelmiş durumda. Bu strate-
jik çizgi, kendi tarihsel evrimi içerisin-
de zaten görece olarak dindarlaşmak-
taydı. MSP’nin oluşturduğu dış basınç, 
giderek bu çizgiyle uzlaşan bir “yeni 
muhafazakârlaşma”ya yol açtı.
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AK Parti ve
Geleceği İnşa Edebilmenin Kodları

Bahadır KURBANOĞLU

AK Parti toplumun tüm kesimlerini kucaklamaya çalışarak, toplumsal talepleri 
dikkate alarak ve vesayet yapılarını gerileterek bu günlere ulaşmıştır. Yolsuzluk, 
yoksulluk ve yasaklarla mücadele konusu etkili olmuş; bu politikalarda önemli 
mesafeler kat edilmiştir. Başka bir deyişle toplum “yapmak istiyoruz ama 
yaptırmıyorlar” mesajını yıllarca önemsemiş, samimiyeti, gayreti, çabayı doğru 
okumuş ve partiye olan desteğini bu ahlaki meşruiyet üzerinden vermiştir.

24 Haziran seçimlerinde 
oyların bir kısmının 

“kerhen” verildiği gerçe-
ğiyle birlikte; Recep Tayyip 
Erdoğan sosyolojisi gerçe-
ği ve bu sosyolojinin (yani 
hangi yanlışlar yapılırsa 
yapılsın Erdoğan’a desteği 
sürdüren kesimler) kararlılığı 
göz ardı edilemez. Muhalefetin seçimlere birkaç gün 
kala yaptığı hatalar özellikle İzmir vb. bölgelerdeki 
olumsuz görüntülerin medyaya yansıması, Türk 
siyasi hayatı bakımından Millet İttifakını bir seçenek 
olmaktan çıkardı. Bunun yanında muhalefetin nere-
deyse tümünün Suriyeliler meselesinde kullandığı 
aşırı nefret ve aşağılama dili endişe verici boyutlara 
ulaşmış vaziyetteydi.

Ayrıca ekonomide yaşanabilecek kargaşa, piya-
saların dengesinin bozulması endişesi ve muhale-
fetin bu konularda herhangi somut bir önerisinin 
bulunmaması da halk tarafından görüldü. Kararsız 
seçmenler açısından da muhalefetin hiçbir kanadı-
nın ümit vadetmemesi Cumhur İttifakını dolayısıyla 
Recep Tayyip Erdoğan’ı öne çıkardı. Halktaki ümme-
tin düşmanlarını sevindirmeme tavrındaki olum-
lu keskinlik de belirleyici faktörlerdendi. Fas’tan 
Endonezya’ya kadar ümmetin Türkiye’ye bakan 
yüzü; Filistin-Kudüs meselesi; ümmetin birikimini 
temsil eden çevre ve coğrafyalarla ilişkilerin Millet 
İttifakının kazanması halinde uğrayacakları zarar-
ların halkın önemli bir kesimi tarafından görülmesi 
önemliydi. Başka bir ifadeyle haklı korkular/endişe-
ler diye tabir edebileceğimiz bir refleksin 24 Haziran 

seçimlerinde de halk tara-
fından gösterilmesi seçim-
leri doğrudan etkiledi. 
Sürecin uzaması halinde 
yaşanan sosyo-ekonomik 
sıkıntılarla birlikte karam-
sarlığa sevk olabilecek ve 
tercih farklılaştırabilecek 
kesimleri frenleyen seçim 

tarihinin erkene alınması AK Parti’nin ve Erdoğan’ın 
sonuca ulaşmasını kolaylaştırdı. 

Öte yandan seçim sonuçlarında ortaya çıkan 
meclis aritmetiği açısından zor gözükse de, MHP’ye 
mecbur kalmayacak yeni bir siyaset tasarımına 
ihtiyaç olduğu izahtan varestedir. Bu hem gençlik 
tabanındaki olumsuz milliyetçi eğilimleri törpüle-
mek hem de toplumun tüm kesimleriyle buluşan 
2000’li yılların ilk on yılındaki AK Parti vizyo-
nuna geri dönmek için gereklidir. Unutmamak 
gerekir ki MHP’liler “Biz bakanlık beklemiyoruz” 
deseler de aslında İçişleri, Emniyet ve İstihbarat 
bürokrasisine yerleşmekte son derece heveslidir-
ler. Bu bakımdan 18 Ağustos’ta kongreye gidecek 
olan AK Parti’nin gerek ideolojik gerekse örgüt-
sel krizlerini ve bunlardan bağımsız olmayan 
uygulamalarını gözden geçirmesi gerekmektedir. 

İdeolojik Kriz ve Uygulamalar

Daha gerilere de götürmenin mümkün olduğu 
ama özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin yarat-
tığı sarsıntıyla birlikte; AK Parti’nin kurulduğu 
günlerden bu yana iç içe geçmiş evreler olarak tabir 
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edebileceğimiz ve içinde muhafazakâr demokrat-
lık, medeniyet perspektifi ve hatta İslâmcılığı da 
katabileceğimiz ideolojik yönelimlerinde gerileme 
ve sapmaların olduğu bir vakıa. Yaşanan sarsıntı 
ve korkularla birlikte üretilen güvenlik siyaseti-
nin, seküler-ulusalcı ve Türkçü-milliyetçi kesimlerle 
doğal olduğu ifade edilen yeni bir retoriğin neşvüne-
ma bulmasına sebebiyet verdi: “Yerlilik ve millilik”. 

Mezkûr söylemin AK Parti’nin elde ettiği seçim 
sonuçlarına olumlu ya da olumsuz etkileri hususu 
meseleye nereden baktığımıza bağlı olarak değiş-
kenlik gösterir. Seçim sonuçları baz alındığında bu 
terkibin MHP ile girişilen ittifak sayesinde mate-
matiksel bir kazanım sağladığı ifade edilebilir. Bu 
durumda hem partinin hem de cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın bu 
söylem ve ittifak söz konu-
su olmadığında kaybedeceği 
kabullenilmiş olur. Bu da bize 
ve topluma bundan sonraki 
gidişatla ilgili önemi bir ipucu 
da vermiş olur. Başka bir ifa-
deyle yeni dönemde değişen 
kayda değer bir şey olma-
yacak ve aksine bu tutum 
ve retorik her alanda daha 
da ivme kazanacak. Lakin 
bunu tek başına bir etmen 
olarak ele aldığımızda, parti 
oylarındaki düşüş ve parti 
çalışmalarındaki isteksizliğin 
açıklaması ya diğer etmenlere 
bağlanacak ya da bu etmenin 
uzantısı olarak bu söylemin, 
ittifak ve zihniyetin getirdiği 
yozlaşmalara, zaaf ve yanlışlara odaklanmak kaçınıl-
maz olacaktır. Dolayısıyla etmeni pek çok değişke-
nin sebebi/kaynağı olarak görmekle, ilgisiz görmek 
arasında bir seçim yapmak ve tedbirleri ona göre 
değerlendirmek gerekecektir.

“Yerlilik ve millilik” odaklı ideolojik dilin üre-
tilmesi, çeşitli endişelerin ve korkuların neticesiydi 
fakat bu dilin olur olmaz her yerde bonkörce kul-
lanılması yozlaşmaya sebebiyet veren menfaat ikli-
mini pekiştirmiştir. Bu söylemi hevesle kullananlar, 
kimlerin “hain, kripto, içten pazarlıklı” olduklarının 
terazisini ellerinde tuttukları vehmiyle hareket etmiş-
ler; ekonomi, siyaset, hukuk alanlarında ve bunlarla 
ilintili eski sistemi andıran bürokratik uygulama-
larda tüm eleştirileri bu motto ile bastırmışlardır. 
Dolayısıyla seçim sonuçlarına da bağlı değerlendir-
melerde “yerli ve milli” söyleminin ahlaki açıdan ne 
getirip götürdüğü hesaplanmak durumundadır. Öte 

yandan yeni Terörle Mücadele Kanun Tasarısı’nın 
içeriğinin tartışıldığı bir ortamda medyadaki bazı 
kanaat teknisyenleri “yerlilik” konusu üzerinden 
tüm toplum kesimlerini hizaya çekici bir tehdit 
dilini devreye sokmuş görünmektedirler. Umulur ki, 
yeni dönemin mimarları bunlar gibi düşünmesinler. 
Nitekim hak-hukuk konularının sorunlu işlediği 
bir vasatta bir de çıkıp toplumu ne olduğu belirsiz 
bir “ideolojiye bağlanmaya” zorlamak, adeta önceki 
yıllarda sıklıkla karşımıza çıkan laikliğin bekçiliğine 
soyunan kalemşörleri hatırlatmaktadır. Eski vesa-
yet yapıları senelerce halkın tepesinde “pozitivist 
laiklik”i demoklesin kılıcı gibi sallamışken, şimdi de 
yeni akıl tutulmasının müntesipleri olan birilerinin 
çıkıp, içinde adalet, hukuk, insan hakları kelimele-

rinin geçmediği bir retorikle, 
mezkûr ideolojik tutum ve 
duruşu özellikle öz-eleştirel 
tavrı ve iyiliği emr kötülüğü 
nehy misyonunu üstlenmiş 
kesimlere dayatması, totaliter 
eğilimlerden beka bahane-
siyle vazgeçmeye yanaşılma-
yacağının medyaya yansıyan 
boyutunu oluşturmuştur. 

Üstelik Adnan Oktar ve 
suç çetesine yönelik operas-
yon bahane edilerek, devlet 
tarafından üzerine gidilecek 
tarikat ve cemaatlerin sıraya 
konduğu, düğmeye basıldığı 
intibaı da yine bu “yerlilik 
ve millilik” söylemine atıf-
la dillendirilir olmuştur. Ne 
hazindir ki bir suç çetesine 

cemaat(!) muamelesi yapmaktan yola çıkarak, dev-
letin her türlü tasarrufunu “yerli ve milli” olmayan 
yapılar üzerinde de kullanacağı kurgusu ve bilgi-
vehim karışımı “analizler”le toplum sürece uyumlu 
hale getirilmektedir. Çerçevesi son derece muğlak 
olan bu teklif de yine sınırları belirsiz “yerlilik ve 
millilik” retoriğine sarılarak yapılmaktadır ki, ortada 
ne suç ve suçlu tanımı vardır ne de devletin böylesi 
bir hakka sahip olup olmadığı tartışmasını yapacak 
bir vasat bırakılmamaktadır. Tıpkı her yöne eğip 
bükülebilen “laiklik” konusunda olduğu gibi adeta 
yaklaşımı ve eleştirisi beğenilmeyen yapıların der-
dest edilmesinin normal görüldüğü/görüleceği bir 
ortam oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

Yine hesaba katılması gerekir ki, mafyatik isim-
lerin Cumhurbaşkanına hakaret ve tehditler içeren 
bir mektup yayınlayabileceği münbit ortam da MHP 
ile girilen ittifakın getirdiği milliyetçi söylemler ve 

AK Parti açısından üst kademe-
ler başta olmak üzere öz-eleştirel 
tavrın yerini üstenci- buyur-
gan yönelimin alıyor olması 
son derece ciddi bir sorundur. 
Hataların işaretlenmesi ve 
yanlışlardan dönülmesi adına 
eleştiri yapmaya gayret sarf 
eden kişilerin derhal “hain”, 
“kripto”, “satılmış”, “düşman” 
gibi sıfatlarla mahkûm edilme-
si kamusal tartışma/istişare 
imkânını engellemektedir.
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eski devlet reflekslerini hatırlatır uygulamaların 
artmasıyla söz konusu olmuştur. Sanıldığı gibi 
sorun, AK Parti’nin MHP ile ittifak kurması değil, 
MHP’lileşmesi olarak görülebilecek birtakım uygu-
lamalara girişilmesidir. İşkence iddialarının ayyu-
ka çıkması, mescitlerin postallarla basılıp suçsuz 
Müslümanların IŞİD mensubu yaftasıyla tutuklanıp 
yargılanması vb. örneklerin “eski Türkiye” tablosu 
olarak nitelenmesine sebebiyet veren gelişmeler de, 
MHP’li kadroların bürokrasiyi ele geçirmesi şek-
linde yorumlanmış; hatta mağdurlar üreten yargı 
süreçlerinde bu vasıftaki hâkim-savcıların görev 
aldığı intibaları oluşmuştur. Ayrıca bunlara “Acaba 
Perinçekçiler de mi hukuk alanını kuşattılar?” şüp-
heleri eklenmiş; haksız yargılamalarla ceza alan 
ailelerde bu şüpheler ayyuka çıkmıştır. Üstelik yazılı 
ve görsel medyada yer alan trol gruplarının hem bu 
yargılamalara koşulsuz destek verip eleştirilmesini 
engellemeleri hem de Perinçek grubuna destek 
sunucu yazılar yazıp fotoğraflar vermeleri halkın bir 
kesiminde tepkilere neden olmuştur.

OHAL Yönetimi, KHK’lardaki Çarpıklık ve Aksaklıklar

15 Temmuz darbe girişimi akabindeki siyasi 
ve hukuki süreçlerde yapılan bariz hatalar olduk-
ça önemlidir. FETÖ ile mücadeleye tüm toplum 
kesimleri destek vermişken, özellikle yargı alanında 
yapılan hatalar ciddi bir küskünler, kırgınlar ve kız-
gınlar sosyolojisi oluşturmuştur. Unutulmamalıdır 
ki bu kesimin yüzde doksanı AK Parti sosyoloji-
sine dâhil muhafazakâr ve dindar kesimlerden-
dir. Bunlara kısaca haksız ihraçlar ve bylock mağ-
duriyetleri örnek verilebilir. Yine de bahsettiğimiz 
kesimin başkanlıkta Erdoğan’a ama parti tercihin-
de özellikle MHP’ye yöneldiği tahmin edilmektedir. 
Seçmenler bir nevi “cezalandırayım ama meşruiyet 
içerisinde kalayım” tavrı sergilemiş, yapılan yanlış-
lardan dönüleceği, mağduriyetlerin giderileceği ve 
tazmin edileceği ümidiyle hareket etmiştir.

Kırgınlar ve kızgınlarla ilgili “bindiğimiz dalı 
kesiyoruz” uyarıları çokça yapılmış ama maale-
sef ancak son dönemeçte “Mor Beyin” gibi uygu-
lamaların ortaya konmasıyla kısmen de olsa ger-
çekler görülmüştür. Bundan evvel devletin tepesi-
nin, yaklaşık bir buçuk yıl boyunca sürekli olarak 
“mağdur yok” açıklamalarında da görüldüğü üzere 
inkâr yoluna gidilmiştir. Dahası Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın “At izi iti izine karıştı; kurunun yanın-
da yaş da yanmakta” serzenişleri bastırılmış; medya 
ve siyasiler nezdinde adeta bu konu “FETÖ ile 
mücadeleye zarar gelmemeli” bahanesiyle hasıral-
tı edilmiş ve aileleri ve çevreleriyle birlikte yüzbin-
lerle ifade olunabilecek bir küskünler ve mağdur-

lar kitlesi oluşturulmuştur. Şayet yeni bir gelecek-
ten söz edilecekse öncelikle 28 Şubat mağdurlarını 
da içine katacak şekilde ivedilikle mağduriyetlerin 
giderilmesi gerekir. Bunun için maalesef komisyon-
ların sayısı ve gücü yeterli gelmemektedir. Konulan 
kıstasların da değiştirilmesi ve hukukun önünün 
evrensel ilkelerin hayata geçirilmesi sadedinde açıl-
ması gerekmektedir.

Menfaat Şebekeleri ve Yolsuzluklar

 AK Parti açısından üst kademeler başta olmak 
üzere öz-eleştirel tavrın yerini üstenci buyurgan 
yönelimin alması son derece ciddi bir sorundur. 
Hataların işaretlenmesi ve yanlışlardan dönülmesi 
adına eleştiri yapmaya gayret sarf eden kişilerin der-
hal “hain”, “kripto”, “satılmış”, “düşman” gibi sıfat-
larla mahkûm edilmesi kamusal tartışma imkânını 
engellemektedir. Genel tutum bu olmakla birlik-
te daha özelde “trol” denilen ve gerek yazılı-görsel, 
gerekse sosyal medyada partiye, politikalarına, top-
lum psikolojisi ve ahlakına zarar veren kalem-
ler, gruplar, “analistler” öne çıkmaktadır. Örneğin 
Pelikan namıyla bilinen menfaat şebekelerini de 
bunlara ekleyebiliriz. Otoriter ve hamasi bir dil kul-
lanan,  önemli bir kısmının geçmişte FETÖ ile ilişki-
leri olduğu halde sürekli gücün yanında yer almala-
rıyla meşhur kesimlerin partiye, tabanına, medyaya 
ve siyasete verdikleri zarar görülememiş ya da görül-
mek istenmemiştir. Ne yazık ki sadece kendi çıkar-
larını düşünen, bu yolda Fetullahçı yöntemlere baş-
vurmaktan çekinmeyen, iftira, itham, karalama, aşa-
ğılama, eleştiriyi tıkama, itibarsızlaştırma gibi taktik-
lerle aslında partinin, hareketin, liderin ve ümmetin 
değil sadece kendi çıkarlarının ve hangi yolla olursa 
olsun gücü tahkim etmenin peşinde oldukları görü-
lememiştir.

Daha da önemlisi siyaset ve medyada sergilenen 
üstenci, çatışmacı, yargılayıcı, tehdit edici dilin 
sadece “karşı cenahta” değil; AK Parti’ye yakın 
kesimlerde de olumsuz etkilerinin görülememesi 
söz konusudur. Bahsettiğimiz konularla ilgili uya-
rılar yapan gerek parti içinden gerekse dışarıdan 
emin, güvenilir, siyasi çıkar peşinde koşmayan, 
Allah rızası dışında beklentisi olmayan basiretli 
yazar-çizer ve STK’ların uyarılarının dikkate alın-
maması önemli bir sorundur. Uyarıları yapanlar 
hakkında yukarıda belirtilen “hain” vb. sıfatlarla 
linçe kadar varan ithamlar bir yana; şimdi de -ve 
ancak duvara tosladıktan sonra- “birileri” yine ön 
alarak, sanki bu konularda hiç söz söylenmemiş ve 
uyarı yapılmamış gibi hareket etme işgüzarlığını ser-
gilemekten kaçınmamışlardır. Bunlar yeni döneme 
ilişkin “AK Partili değil Reisçiyiz!” görüntüsü veren 
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“özeleştiri maskeleriyle” konumlarını korumanın/
pekiştirmenin peşine düşmüşlerdir. Aslında onların 
bu eleştirel süreci kendi aralarındaki hesaplaşmanın 
ve kafa koparmanın bir dayanağı kılacakları gün gibi 
aşikârdır. Buradan ve bu tartışmalardan sorunların 
özüne dönük bir şey çıkmayacağı gibi, yeni ahlaki-
siyasi sorunların doğacağı görülmelidir. Bu menfaat 
şebekeleri ivedilikle görsel ve yazılı medyadan tecrit 
edilip uzaklaştırılmalı; bunların ördüğü “totaliter-
hamasi dil” terk edilip yerine adil, akılcı, kuşatıcı, 
özgürlükçü, güven veren ve merhamet içre bir siyasi 
dili inşa edecek, içlerinde Allah korkusu taşıyan 
feraset, basiret ve hikmet sahibi medya mensupları-
nın önü açılıp ikame edilmelidir. 

Bürokraside ve teşkilatlarda halktan kopukluk 
ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca 
buraya teşkilatların çalışmalarındaki isteksizlikler, 
menfaatlere dayalı iç çekişme, klikleşmeler vb. ekle-
nebilir. Siyasal literatürde nepotizm olarak da adlan-
dırılan eş-dost-akraba kayırmacılık had safhadadır. 
Artık bunlara yönetimin çeşitli kademelerinde liya-
kat ve ehliyet hilafına yer verilmesinin hiçbir izahı 
yoktur. Ankara’nın belirlediği adayların halkın ve 
teşkilat tercihlerinin önüne geçmesi; bazı bölgeler-
de halkın temsilcisi konumunda olmayan ya da kötü 
şöhretli adaylarda ısrar edilmesi AK Parti’nin bir 
türlü aşamadığı sorunların başındadır. Her ne kadar 
bu madde teşkilatlara güven meselesini de içerecek 
tarzda itirazlara açıksa da, bu sorun anayasa yapımı-
nın mimarlarından Burhan Kuzu gibi isimlerin de 
itiraflarına yansıdığı üzere Cumhurbaşkanlığı mode-
linin aksak kaldığı yönlerle ilgilidir. Özellikle siyasi 
partiler yasası ve dar bölge seçim sistemi uygulama-
larının uyum yasalarına dâhil edilmemesi konusuy-
la. Bunun çözümü aslında çok açıktır. Tıpkı MHP 
lideri Devlet Bahçeli’nin 24 Haziran gecesi “MHP 
artık denge-denetleme görevini ifa edecektir” mea-
lindeki haddi aşan vurgusunda olduğu gibi. 

Aslında bir devrim niteliğinde görülmesi gere-
ken ve 16 Nisan referandumunun akabinde uygu-
lamaya geçirilen askeri yargıtay ve askeri mahke-
melerin lağvı, Genelkurmay Başkanlığı’nın Milli 
Savunma Bakanlığı’na bağlanıp tüm kuvvet komu-
tanlarını bizzat Cumhurbaşkanının ataması gibi son 
derece olağanüstü düzenlemeler 15 Temmuz’dan bu 
yana yaşanan olumsuz gidişatın gölgesinde kalmış-
tır; çok da fark edilememiştir! Asker-sivil ilişkileri 
açısından doksan yıllık dilimin paranteze alınmasına 
ve normalde bahar havasının tüm toplum kesimleri 
tarafından hissedilmesine sebebiyet vermesi gereken 
gelişmeler sanki teknik-bürokratik rutin bir işle-
yiş gibi algılanmıştır. Nitekim askeri yapının sivil-
ler lehine hızlı dönüşümündeki atmosfer maalesef 

OHAL ve KHK’ların gölgesinde kalmıştır. Meselenin 
ideolojik tercihler ve sürecin yönetilmesindeki hata-
lar boyutu bir yana, bu düzenlemeyle/dönüşümle 
birlikte sistemde bir dizi yenilikler yapılmadıkça bu 
sivilleşmenin kadük kalma riskleri söz konusudur. 

Özellikle siyasi partiler ve seçim yasası değiş-
medikçe, denge-denetleme mekanizmalarının yeni 
sistemin temel direklerinden olmak kaydıyla mec-
lis bünyesinde gereğince ve güçlü biçimde kurum-
sallaşması tercih edilmeyince sorunlar artmakta-
dır. Şeffaflık yasası, liyakat ve ehliyet konusundaki 
kararlılık ve en nihayetinde bütün bunların bileş-
kesi bir kurumsallaşma sağlanamadıkça; yani siyasi-
ahlaki ve hukuk devleti normlarına uygun irade 
ortaya konmadıkça vesayetin geriletilmesinin sağ-
layacağı moral üstünlük yara almaya devam edece-
ği gibi yukarıda sıraladığımız sorunların çözümü de 
mümkün görünmemektedir.

Dil Yarası ve Sert Uygulamalar

Özellikle genç ve yeni seçmenleri kazanma-
yı engelleyici tarzda kullanılan “ötekileştirici dil”in 
olumsuz etkileri yabana atılmamalıdır. AK Parti’ye 
muhalif olanların ya da Millet İttifakında yer alanla-
rın “vatan haini” gibi sıfatlarla nitelenmesi, yukarıda 
belirtilen rant politikaları, yolsuzluk ve hukuksuz-
luklarla birleştiğinde özellikle genç seçmende olum-
suz etkiler yaratmıştır. Çatışmacı, kavgacı, ayrıştı-
rıcı dil bugüne dek hep vesayet yapıları ve onların 
halktaki uzantılarınca AK Parti’ye ve destekçilerine 
dönük işlemiş, bunun siyasi bedellerini de hep bir-
likte ödemişlerdir. Son yıllarda ise maalesef iktidar 
cenahı ve medya-sosyal medyadaki uzantıları aynı 
yöntemi taklit etmektedirler. Oysa muhalefet bun-
dan gördüğü zararı tespit etmiş, hatta -tüm kari-
katürizasyonlara rağmen- Muharrem İnce örneğin-
de görüldüğü üzere muhafazakâr kesimlerle buluş-
ma adına 2000’li yıllardaki AK Parti’yi taklit eden 
bir muhalefet tarzına kapı aralanmıştır. Bu eleştirile-
cek ve sadece ikiyüzlülükle açıklanacak bir gelişme 
olarak görülmemeli, aksine desteklenmelidir. Ahlaki 
öncelik bir yana siyaseten de farklı toplum kesimle-
rini kucaklayacak, asgari müşterekler vasatı oluştu-
racak bir siyaset tarzına ihtiyaç vardır. Nitekim bun-
dan sonra tıpkı 2000’lerde olduğu gibi, kim kavgacı, 
çatışmacı, ötekileştirici dili sürdürmeye devam eder-
se kaybeden o olacaktır.

Kuzey Irak referandumu sırasında Mesut Barzani 
politikasında kastı aşan söylemlerle yapılan hatala-
rın Kürt halkı üzerindeki olumsuz etkileri göz ardı 
edilemez. Bu hatalar yapılmasaydı Kürt illerinden 
daha fazla oy almak mümkündü. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi konuşma-
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larında -belki siyaseten- yer almayan, ancak terör 
sorunundan bağımsız olarak ele alınması elzem olan 
Kürt halkının haklı talepleri konusu yeni bir açılım 
sürecine dâhil edilerek hızlandırılmalı; MHP’nin bu 
konudaki muhtemel ayak sürçmeleri halka ve sivil 
topluma güvenip dayanarak aşılmalıdır.

Muhalif medya mensuplarına yönelik hazırla-
nan iddianamelerdeki maddi hatalar, gereksiz, haddi 
aşan yargılamalar (Celalettin Can, Ahmet Şık örnek-
lerinde görüldüğü üzere) hukuk, siyaset ve eleştiri 
bakımından ciddi sorunların varlığına işaret etmek-
tedir. “FETÖ üyesi olmamakla birlikte...” diyerek 
Batı ile ilişkilerde de devletin elini zayıflatan, onla-
rın yumuşak güç unsurları olarak gördükleri basının 
üzerine gereksiz sertlikte giderek elimizin zayıflatıl-
ması ve aynı zamanda yaşatılan insan hakları ihlal-
lerinin verdiği zarar görülememiştir.

Eleştiriler ve Çözümler

Bütün bunlarla birlikte yapılması gerekenler 
yapılmadığı takdirde 2019’daki yerel seçimlere 
olumsuzluk olarak yansıyabilecek etmenler üzerinde 
durulmalı. Bu konularda özellikle Yeni Akit gazete-
si yazarları Ali Osman Aydın, Abdurrahman Dilipak 
ve Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman’ın “dost acı 
söyler” kıvamındaki uyarılarını mihenk taşı olarak 
almakta fayda var. Bu yazılardan hareketle gerek par-
tinin yapısı ve görünümü üzerine, gerekse bu tablo-
nun ne türden önlemlerle değiştirilebileceğine dair 
görüşlerimizi/önerilerimizi serdetmeye çalışalım.

 “Dip dalga” terkibi özellikle genç yeni seçmen-
ler ve AK Parti dışındaki kitleler için kullanılmak-
ta. Oysa diğer seçimlerde de olduğu gibi bu seçimde 
de gördük ki, AK Parti’nin muhalefeti yine AK Parti 
içinden çıkmaya namzettir. Gerçek dip dalga bizati-
hi AK Parti’nin kendi içerisinden çıkacak gibi görün-
mektedir. Tabii eğer yukarıda özellikle altını çizdiği-
miz uyarılara kulak verilmediği takdirde!

Tarihi tecrübeler de bize göstermiştir ki AK Parti 
toplumun tüm kesimlerini kucaklamaya çalışarak, 
toplumsal talepleri dikkate alarak ve vesayet yapı-
larını gerileterek bu günlere ulaşmıştır. Bu vasat-
ta 3Y formülü yani yolsuzluk, yoksulluk ve yasak-
larla mücadele konusu etkili olmuş; bu politika-
larda önemli mesafeler kat edilmiş, zaaflı görünen 
yönler ise kısa zamanda elde edilen ahlaki meşrui-
yet sayesinde müsamaha edilir olmuştur. Başka bir 
deyişle toplum “yapmak istiyoruz ama yaptırmıyor-
lar” mesajını yıllarca önemsemiş, samimiyeti, gay-
reti, çabayı doğru okumuş ve partiye olan desteği-
ni bu ahlaki meşruiyet üzerinden vermiştir. Bu çer-
çevede Kürt sorunundan Alevi çalıştaylarına, gay-
rimüslimlerin taleplerinin karşılanmasından başör-

tüsü ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına; JİTEM 
gibi yapıların silinip işkenceye sıfır tolerans siyaset-
lerine hep bu vasatta ulaşılmıştır. Hem de bu vasat, 
AK Parti’nin en zayıf dönemlerinde, Cumhuriyet 
mitinglerinin yapıldığı, darbe-muhtıra denemele-
rinin sürgit devam ettiği, medya ve iş dünyasın-
da daha zayıf olunduğu dönemlerde gerçekleştiril-
miştir. Unutulmamalıdır ki bu dönemin yegâne ser-
mayesi ahlaki meşruiyet yanında doğru kadrolarla 
çalışma, ortak akıl, ehliyet ve liyakate azami dikkat, 
mümkün mertebe şeffaflık, toplumsal taleplerin kar-
şılanması ve toplumsal sorunların çözümünde -eleş-
tirilere açık- ve gücü nispetinde doğru analizlerdir.   

Son birkaç yıldır ortaya konan tablo ise gerek 
küresel yapılarla gerekse onların içerideki uzantıları 
olarak kabul edilen yapılarla mücadelede bazı hata-
ları getirmiş; gerek uluslararası planda gerekse yerel-
de bu hatalar birikmiş; eski devlet reflekslerini andı-
rıcı güvenlik politikalarına hukuk ve özgürlükler 
aleyhine rahatsız edici biçimde geri   dönüş yaşan-
mıştır. Partiye destek veren halk kitleleri de ya “reis” 
ve ümmetin yaşadığı zorlukların hatırına bu süreçte-
ki yanlışlara katlanır olmuşlar ya da medya ve siya-
set dili/zihniyetindeki yönlendirmelerle “sorunla-
rın düşmanlar tarafından dillendirildiği zehabına” 
kapılmışlardır. Bu durum iki şeyi beraberinde geti-
rir/getirdi:

1) Konsolidasyon sağlar: Kıl payıyla da olsa 
seçim kazandırır ama mezkûr tabloda da görüldüğü 
üzere o kazancı kursaklarda bırakıcı şekilde kayıp-
ları da beraberinde getirir.

2) Toplumsal sosyolojide itikadi yaralar açar. Her 
ne pahasına olursa olsun kaybetmemek üzere sürek-
li ahlaki olanın kaybedildiği resme kör kalan bir sos-
yoloji oluşturur ki, hiçbirimiz yeni nesillerin (ve 
dahi kendi evlatlarımızın da) bu şekilde büyüyüp 
serpilmesini istemeyiz, istememeliyiz. Unutmamak 
gerekir ki bizler toplumun itikadının doğru yöne 
sevk olunmasından da sorumluyuz. Bu yüzden adil 
şahitler olmakla mükellefiz. Bazen bu ahlaki duruş 
bize kısa vadede kaybettirebilir ama uzun vadede 
sadece dünyayı değil ahireti de kazandırıcı bir fonk-
siyon içerir.

Hiç şüphesiz bu tespitlerimiz “ama...”lı “fakat...”lı 
bahaneleri ortaya koyan karşı delillerle itiraz bula-
caktır. Oysa meselemiz dünün bahaneleri ya da 
haklılık içeren tabloları değil, bugünkü halimiz ve 
geleceğe matuf yapmamız gerekenlerdir. Örneğin 
Kur’ân-ı Mübin’de “bekâ meselesi”ne atıfta bulunur 
ama bu korkuyu/endişeyi terbiye etmek üzere “ken-
dimiz, ana-babamız, aile ve akrabalarımız aleyhine 
dahi olsa adil şahitliğin” öneminin altını çizer. Hatta 
bunu emreder. İçimizden “iyiliği emreden kötülüğü 
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nehy eden bir topluluk” bulunmasını salık verir/
emreder. Esas bekâ, bu ahlaki ve ilkesel tavırla koru-
nur. Demek ki bekâ, her ne pahasına olursa olsun, 
birtakım yanlışlar, zaaflar, hukuksuzluklar ve günah-
ların örtülmesi ve savunulmasıyla değil, tam tersine 
eleştirilmesi ve düzeltilmesi çabasıyla korunabilir.

İşte siyaset ve medyaya hâkim olan kibirli, 
üstenci, ben bilirimci, eleştiriyi öteleyen ve hainlik-
le yaftalayan, yanlışları örten tutum ve zihniyetten 
tutun; hukuksuzlukları, delilsiz yargılamaları, sırf 
bizden olmayanların başına geldiği için normalleş-
tiren anlayışa ve bu anlayışın makes bulması saye-
sinde mevzi kazanan samimiyetsiz menfaatperest-
lerin suistimallerine kadar tüm bu tablo sorgulana-
bilip önlemler alındığında bekâ konusu da emniye-
te kavuşmuş olur.

Sonuç Yerine

AK Parti çerçevesinde yapageldiğimiz tespitle-
rin soru haline getirilip önce AK Parti teşkilatların-
da, bilahare partiye oy vermiş kesimlerde anket-
ler yaptırarak, genel yargılara varılmasının sağ-
lanması gerekir. Tabii bunun için de öncelikle, bu 
konuları gündeme taşıma cesaretini gerek seçimler-
den önce gerekse sonra göstermiş olan akil insan-
lar ve çevrelerle toplu istişareler gerçekleştirilme-
li; Sivil toplumun ve siyasetin içinde onurlu, ahlak-
lı, ikbal endişesi taşımayan kesimlerinin eleşti-
rilerine kulak verilmeli, raporlar hazırlanmalıdır.

Anket sorularında AK Parti dışındaki toplum-
sal kesimlerin endişeleri hakkında da tabana soru-
lar sorulması toplumsal anlamda ortak kaygıların 
tespitinde fayda sağlayacaktır. Birkaç örnek vermek 
gerekirse; toplumsal ayrışmalara sebebiyet veren 
dilin sürdürülebilir olup olmadığı, buradan ortaya 
çıkan fayda ve zararlar soru konusu edilebilir. FETÖ 
ile mücadelede ortaya konan kıstaslar ve hukuki 
sorunlar; Aday profilleri (en azından yerel seçimle-
re dönük önlemler almak amacıyla); Belediyelerdeki 
hizmet kalitesi yanında yaşanan suistimaller ve özel-
likle toplumsal konulardaki taleplerle ilgili toplu-
mun farklı kesimlerine yönelik anketler etkili ola-
caktır. 

Toplumun gerek AK Partili gerekse dışında kalan 
kesimlerinin (propagandalara maruz kalmış olmala-
rına da bakmaksızın) beklenti ve taleplerinin ölçül-
mesi önemlidir. Tabii toplumun göremediği ya da 
görmek istemediği ya da belli mahfillerce görme-
sinin engellendiği hususlar da (özellikle akil insan-
ların eleştirileri) sadece anketlerin değil, doğrudan 
uygulamaların da konusu olmalıdır. Toplumun bun-
ları da kabullenmeye meyilli olduğu unutulmamalı-
dır. Zira 2000’li yıllar bunun örnekleriyle doludur.

Genel önerilerimizi toparlayıp somutlaştırırsak 
şunları söyleyebiliriz:

• 15 Temmuzdan sonra mecburiyetlere sığınarak 
girişilen ama kifayetsiz kadrolar eliyle içselleştirilme 
temayülü gösteren sığ hamasi dil terk edilmelidir. Bu 
dil hem farklı sosyolojik katmanlarda, hem hukuk-
sal arenada hem de “yerli ve milli” söylemleriyle sos-
yo-politik ve ekonomik sahada irrasyonel ve geriye 
götürücü siyasetleri olumsuz anlamda etkilemiştir.

• Haksız ihraçlar, 28 Şubat mağduriyetleri, 
muhalif gazetecilerin gereksiz yargılanmaları, bylock 
vb. mağduriyetler konusunda evrensel hukuk norm-
larına uygun adımlar atılıp hatalardan geri dönül-
meli. Böylelikle hem farklı toplum kesimlerinde 
hem de yandaş tabanda gönül alıcı bir rahatlama 
sağlanacaktır.

• Farklı toplum kesimleriyle asgari müşterekler-
de buluşucu bir siyaset dili ve hatta fiili uygulamalar 
ortaya konmalı. Yani sadece “mış gibi” yapmamalı, 
bilakis ortak aklı işletmeye meyyal bir tutum takı-
nılmalıdır. Cumhurbaşkanlığı makamının -MHP’nin 
aksi yöndeki açıklamalarına rağmen- buna müsait 
hale geldiği ve hiçbir çevreye diyet borcu olmadan 
ve engellerle karşılaşmadan bu politikaları hayata 
geçirebileceği yetkilerle donandığı hesaba katıl-
malıdır. Daha da önemlisi din-i mübin-i İslâm’ın 
bizlere tıpkı %15 müslüman, %85 gayrimüslim 
nüfusun olduğu Medine toplumundaki gibi asgari 
bir arada yaşama şartlarının, toplumun geniş kesim-
lerini kuşatıcı bir siyaset tarzı ve diliyle oluşturulma-
sı gerektiği gözlerden uzak tutulmamalı.

• FETÖ ile mücadelede cürmü meşhut olanlar 
dışında toplumun yatay kesimlerine yönelik kıstas-
lar değiştirilip hukukun buna göre yeniden dizay-
nı sağlanmalıdır. (banka, dershane, sendika vs...) 
Bu çerçevede delilsiz yargılamalar, evrensel hukuk 
normları dışına taşmalar davaları takip eden müfet-
tişlerce tespit edilip yanlışlarla bezeli yargı süreç-
lerini suistimal eden ve ideolojik davranan hukuk 
adamları müeyyideye tabi tutulmalıdır. Böylelikle 
cesaretle hukuku uygulamaya çalışan dürüst hukuk-
çuların da önü açılmış olacaktır.

•  Yepyeni bir heyecan ve kadroyla yola çıkıl-
dığı intibaı (daha doğrusu niyeti) ortaya konma-
lı. Toplumun farklı kesimlerinin temsilcilerinden 
hatta farklı partilerden sürpriz isimlere yer vererek, 
beraber yönetmenin niyeti ve izharı topluma mesaj 
olarak aktarılmalıdır.

•  Buzdolabına konan toplumsal talep konuları 
güvenlik ikliminden taviz vermeden yeniden sahaya 
sürülmelidir. Mesela yenilenmiş özgürlükçü bir ana-
yasa yapımı topluma müjdelenmelidir. Aslında 15 
Temmuzdan bu yana bunun vasatı hem moral-ahla-
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ki hem de fiziki açıdan mümkündü ama ertelenmiş 
oldu. Bu konularda hiçbir kınayıcının kınamasından 
çekinilmemeli, sadece toplumun talepkâr ve duyarlı 
kesimlerinin sesine kulak verilmeli; süreci sindire-
meyen toplum kesimleri sivil toplum, medya ve akil 
insanlar üzerinden bilgilendirilip eğitilmelidir.

• Medyadaki muktedir/ben bilirimci/karşı 
cenahları susturucu dili kullananlar ya birifinglen-
dirilip ıslah edilmeli ya da tasfiye edilmelidir. Farklı 
ve muhalif ya da öz-eleştirel medya mahfillerine 
hayat hakkı tanınmalıdır. Bunların söylemlerinin 
yargı mekanizmaları değil, halk tarafından takdir 
edilip ödüllendirilmesi ya da cezalandırılmasının 
önü açılmalıdır. Yani medya ve ifade özgürlüğüne 
azami riayet edilmeli. Her şeyin ak-kara olmadığı-
nın, gri alanların da var olduğunun görülebilmesi 
açısından bu hem hukuki hem de insani olan hak 
korunmalıdır. Bu bizi hem uluslararası arenada hem 
de içeride rahatlatacak, zarar değil fayda getirecek-
tir. Pek çok müfessirin de vurguladığı gibi İslâm 
da zaten makâsıduşşeriayı ve içinde yer alan ifade 
özgürlüğünü ikame etmek için gelmiştir. Bunun 
engellenmesi hem insani, hem ahlaki, hem de siyasi 
açıdan yanlıştır. Bu yanlışlar ve verdikleri zararlar 
son süreçte ziyadesiyle tecrübe edilmiştir.

• Ekonomi alanında imtiyazlı kesimler/firmala-
rın imtiyazları, eşitlik ve serbest piyasada yarışma 
ilkesi gereğince kesilmeli, tüm kesimlerin önü açıl-
malı, ihalelerin dağıtımı vb. hususlarda şeffaflık ilke-
lerine riayet edilmelidir. Ülkemizin herkes tarafından 
samimiyetle görülmesini istediğimiz güven verici 
ortamının hem hukuk hem de ekonomi alanındaki 
bu özgürlükler sayesinde oluşacağı unutulmamalıdır.

• Dış politikada özellikle ahlaki-insani sınavımı-
zı azami düzeyde ve onurla verdiğimiz Suriye politi-
kasından taviz verilmemeli, bunun yanında küresel 
dengeleri gözetici, gerilimleri azaltıcı bir dış politika 
ihtiyacının olduğu da gözlerden ırak tutulmamalı-
dır. Gerek AB ile gerekse bölgesel aktörlerle ilişki-
lerde hamasi değil, Türkiye’nin gücünü ve onurunu 
birlikte dengeleyici politik tutumlara ihtiyaç olduğu 
görülmelidir. Zaman zaman özellikle AB ile ilişkiler-
de siyaseten bizi yalnız bırakıcı, elimizi Rusya-ABD 
gibi güçlere karşı zayıf kılıcı gerekli-gereksiz pole-
mikler ve gerilimlerin yeni dönemde terk edilmesine 
gayret sarf edilmelidir.

• Tek başına iktidar olma her zaman mukte-
dirlik getirmeyebilir ve ilanihaye sürdürülebilirliği 
uzun vadede zordur. O yüzden esas en güçlü oldu-
ğumuz zamanda birlikte yönetme arzumuzu ortaya 
koymaya çalışmalıyız. Kendimize olmayan güçleri 
vehmetmemeli, Türkiye’nin genelinin geniş masla-
hatının gözetildiği bir siyaset yeniden üretilmelidir. 
Buna karşı çıkacak olanlar sadece kısa vadeli iktidar 
nimetlerinde azami derecede ve makamlarını kul-

lanarak faydalanmak isteyenler olacaktır. Bunlara 
kulak verilmemelidir.

• Doğu’dan Batı’ya STK’larla ilişkiler yeniden 
düzenlenmeli; STK’ların devlet bağımlılığı ortadan 
kaldırılmalı, özgür düşünceye yapacakları katkıların 
önü açılmalı, istişare mekanizmaları canlı tutulmalı-
dır. Tabii burada STK’lara da sorumluluk düşmekte, 
devlet imkân arama kapısı olmaktan çıkmalı; STK’lar 
STK gibi davranıp gerçek misyonlarını yerine geti-
rebilmelidir. Özellikle son yıllarda STK’lar maalesef 
hükümete ideolojik bağlamda kronik muhalif olan-
larla göbeğinden bağlı olanlar diye ikiye ayrılmıştır. 
Oysa ne muhalif olmak hükümete yaptığı doğrularda 
da karşı olmakla açıklanabilir ne de STK hükümetin 
imkânlarından yatay ve dikey anlamda faydalanabil-
mek için oluşmuş kurumlardır. Buradaki denge Sivil 
toplumun kumaşının niteliğinin artmasıyla doğru 
orantılı olarak değişecektir. Bu bir süreçtir, lakin her 
iki tarafın da üzerine düşen sorumluluklar vakidir. 
Bu sorumlulukların başında da her iki kesimin de 
özgürlüklerin önünü açıcı politikaların gelişimi için 
çaba göstermeleri yatmaktadır.

• Bütün bu saydıklarımıza ek olarak kitlelerin 
konsolidasyonu meselesinin maalesef hem iktidarca 
hem de muhalefet tarafından gayrı ahlaki söylem ve 
tavırları artırıcı, toplumu ayrıştırıcı, ileride onulmaz 
yaralar açıcı, usandırıcı, toplumun enerjisini tüketici 
ve sürdürülemez olduğu anlaşılmıştır kanaatindeyiz. 
Yukarıda verdiğimiz örnekler ışığında liderlerin ve 
toplumsal anlayışların karikatürize edilmediği, bunu 
yapmanın en hafif tabirle ayıplandığı, alay-hakaret-
aşağılama-karikatürizasyon-trol operasyonlarına 
meydan vermeyen bir siyaset dilinin inşası toplum 
sağlığı açısından da elzemdir.

Yeniden bir sinerji yakalama adına, gücü yeniden 
pekiştirme adına, gücü pekiştirirken ahlaki-hukuki 
olandan taviz vermeme adına “adalet mülkün teme-
lidir” anlayışı şiar edinildiği takdirde düşmana 
karşı da kuvveti ve ahlaki meşruiyeti pekiştirmiş 
olacağımız unutulmamalıdır. Adaleti sadece hukuk 
alanını ilgilendiren değil, felsefi, ahlaki, toplumsal 
bir terim olarak, her şeyin yerli yerine konulması, 
vasat/itidalli olan politikaların hayata geçirilmesi 
anlamında kullanmaktayız. Dolayısıyla eğitimden 
diyanet alanına, açılım politikalarından özgürlükle-
rin genişletildiği yeni anayasaya, yargısal prosedür-
lerden medyadaki değişim ihtiyacına kadar geçmişte 
bolca örneklerini serdettiğimiz siyasal, ekonomik ve 
toplumsal ihtiyaçların toplumun tüm kesimlerinin 
temsilcileriyle istişare bağlamında mekanizmalar 
üreterek genişletilmesinde fayda var. 
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24 Haziran’da yakın dönem Türk tarihinin en büyük dönüşümlerinden birisi 
gerçekleşmiştir. ‘Üçüncü Cumhuriyet’ olarak nitelendirilen yeni yönetim modelinde 
yasama-yürütme fonksiyonları arasındaki ayrımın zamanla belirginleşeceği ve parti 
genel başkanlığı-cumhurbaşkanlığı kimlikleri arasındaki geçişkenlik azalacağı 
değerlendirildiğinden, seçmen isteklerine birebir muhatap olan parti teşkilatının, 
ekonomi yönetimini politik ve toplumsal kurallar ile desteklenmiş olan bütünsel bir 
sistemin önemli bir unsuru olarak kavrayıp daha stratejik alanlara odaklanarak güven, 
rekabet, kanaat ve itidal anlayışı çerçevesinde yeni bir retorik inşa etmesi beklenmektedir.

Görünmez Elin Kıskacında:
AK Parti’nin Ekonomi Paradigması

24 Haziran seçim-
leri ile birlikte 

uzun yıllardır par-
lamenter rejimle 
idare edilen Türkiye 
C u m h u r i y e t i ’ n i n 
yönetim sisteminde 
kapsamlı bir deği-
şikliğe gidilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi olarak isimlendirilen yeni yapı siyasal 
rejim tipolojisi itibarıyla Başkanlık sistemine daha 
yakın durmaktadır. Ancak yasama-yürütme ilişik-
lerinin -en azından teorik düzeyde- bilinen baş-
kanlık modellerinden farklı şekilde kurgulanmış 
olması, parti-idare ilişkilerinin pratikte nasıl işle-
tileceğine dair soru işaretlerine neden olmaktadır. 
Daha açık ifade edilecek olursa, neredeyse her 
zeminde devlet-millet bütünleşmesini sağlamak 
suretiyle 15 yılı aşkın bir süreden bu yana defa-
atle Türk milletinin teveccühüne mazhar olan AK 
Parti’nin benimsediği ilke ve değerler ile politika 
bütününün hükümet etme fonksiyonunu icra 
eden ve teknokrat yönü ağır basan kabineye hangi 
araç ve metotlarla aktarılacağı sorunsalı ortada 
durmaktadır. İlk bakışta partinin genel başkan-
lığı ile cumhurbaşkanlığı vazifesini aynı kişinin 
deruhte etmesi dolayısıyla bahsedilen riskin ber-
taraf edileceği düşünülse de, sisteminin doğası 
gereği yasama-yürütme fonksiyonları arasındaki 
ayrım zamanla belirginleşecek ve parti genel baş-
kanlığı-cumhurbaşkanlığı kimlikleri arasındaki 

geçişkenlik azalacak-
tır. Bu durumda seç-
men isteklerine bire-
bir muhatap olan parti 
teşkilatının daha stra-
tejik alanlara odakla-
narak siyasal sistemin 
devamlılığı, hukuki 

nizamın güvenilirliği, ekonomik istikrarın sürdü-
rülebilirliğine yönelik makro politika alternatifle-
rini tespit ederek yürütmenin yoluna ışık tutması 
makul görünmektedir.

Algılar ve Gerçekler

AK Parti kurulduğu günden itibaren siyasal 
kimliğini muhafazakâr demokrat olarak tanım-
lamış ve seçim beyannamelerinden parti prog-
ramlarına kadar birçok strateji ve politika metin-
de de bu veya bağlantılı kavramlara atıf yap-
mıştır. Muhafazakâr olması dolayısıyla geleneğe 
ve değerlere yaslanan muhafazakâr demokrasi 
kavramı, demokrat olma yönüyle de “evrensel” 
standartları yakalama iddiasını taşımış ve bizzat 
Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle, “kendi düşün-
ce geleneğimizden hareketle, yerli ve köklü değer-
ler sistemimizi evrensel standarttaki muhafazakâr 
siyaset çizgisiyle yeniden üretmek amacındadır.” 
şeklinde siyasal parti kimliğine tahvil edilmiştir.

Bu doğrultuda siyasal, toplumsal ve ekonomik 
yaşama dair bazı genel geçer kurallar vazedebilme 

Emre SAYGIN & Tahsin YAMAK
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kabiliyeti bulunsa da, esasen hem tarihi tecrübe 
ve köklerden hem de modern Batı paradigma-
sından beslen muhafazakâr demokrasi düşün-
cesi kendi içinde diğerkâmlık-şahsi menfaat, 
inanç-rasyonalite, aile-birey, kanaat-tüketim gibi 
alanlarda bir takım ikilemleri barındırmaktadır. 
Siyasal ve toplumsal alana dair tercih zorluklarını/
çıkmazlarını şimdilik bir kenara koyacak olursak, 
konumuz özelinde yani ekonomi politikaları cep-
hesinde, muhafazakâr düşünce temelinde gelişti-
rilmiş/saptanmış bir bütünsel model bulunmadı-
ğından cari serbest piyasa ekonomisi sisteminin 
dayattığı koşullar ağır basmıştır. Bu gerçeklik AK 
Parti kimliği ve kitlesel tabanın beklentileri ile 
hükümetlerin politika tercihleri arasında belir-
gin farklılıklar doğurmuş ve 
-milli beka mücadelesi bilin-
ciyle sandığa kısmen yansı-
mış olsa dahi- seçmen nez-
dinde eleştirel reaksiyonlar 
gelişmesine neden olmuştur. 
Keza bu husus 24 Haziran 
seçimlerinde parti oylarına 
yansımış ve Cumhurbaşkanı 
tarafından da “Milletimizin 
sandıkta partimize verdiği 
mesajı da aldık.” şeklindeki 
beyanıyla da doğrulanmıştır. 
İşte 18 Ağustos’ta yapılacak 
AK Parti 6. Olağan Büyük 
Kongresi  parti kadroları-
nın yenilenerek tazelenmesi 
ve bu doğrultuda zamanla 
geri plana düşmüş bulunan 
muhafazakâr demokrasi düşüncesinin tekrar par-
tinin entelektüel zihin dünyasına ağırlığını koy-
ması bakımından önem taşımaktadır.

Riskler ve Retoriğin İnşası

Toplumsal talep ve beklentiler ile siyasal yöne-
tim erki arasında adeta katalizör rolü üstlenmesi 
beklenen AK Parti’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
içerisinde bulunduğu varoluş mücadelesinin 
doğurduğu çok yönlü risk ve tehditlerini de 
algılayıp en doğru şekilde tanımlayarak, özellik-
le ekonomi alanında etkili bir politika bütünü 
geliştirmesi beklenmektedir. Öyle ki bir yandan 
küresel ekonomideki gelişmeler yayılma etkisiyle 

özellikle Türkiye’nin de içerisinde tasnif edildiği 
gelişmekte olan ülkelerde derin etkiler ortaya 
çıkarmakta, diğer yandan ise son on yılda vuku 
bulan gelişmeler nedeniyle siyasi, hukuki, idari 
ve sosyal alandaki iç riskler -15 Temmuz darbe 
girişimi sonrasında yoğun bir restorasyon süreci-
ne girildiyse de- potansiyel tehdit unsurları olarak 
gündemdeki sıcaklığını korumaktadır.

Bu bağlamda AK Parti kadrolarının 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilme-
siyle birlikte hız ve etkinlik kazanması beklenen 
yeni yönetim mimarisinin şekillenmesinden dış 
dünya ile yürütülen politik ve ekonomik ilişki-
lere, hukuk güvenliğinden sosyal normalleşmeye 
kadar seçmen nezdinde güven algısını kuvvetlen-

direcek kapsamlı bir politika 
tabanı ve yeni bir retorik inşa 
edilmesine ön ayak olması 
beklenmektedir.

Şimdiye kadar geri plan-
da kalan ya da ihmal edilen 
toplumsal değerlerin önce-
lenmesi ve politikalar içeri-
sindeki ağırlıklarının hissetti-
rilmesi, sosyo-politik aktörler 
arasındaki ilişki formlarının 
çatışma zemininden iletişim 
zeminine kanalize edilme-
si, yasal altyapının yeni bir 
bakış açısı ve kavram örgü-
sü dâhilinde dönüştürülerek 
tahkim edilmesi gibi prensip-
ler bu kapsamda gereken en 
kritik hususlar olarak akılda 
tutulmalıdır.

Yeni dönemde reform siyaseti karşılıklı anla-
yış, sağlam irade ve sürdürülebilir kurumlar ekse-
ninde şekillenmeli ve yeni dönemin kodlarının 
“eski” Türkiye’nin dili ile benzeşmemesine azami 
özen gösterilmelidir. Aksi durumda çürük bir 
temel üzerine bina edilmiş gösterişli bir yapının 
akıbeti ile karşılaşmak işten bile olmayacak, son 
dönemde hissedilen büyük dış baskı ve yoğun 
ekonomik saldırılar karşısında ülkesi ve milletiyle 
topyekûn büyük bir yıkımın eşiğine sürüklenmek 
kaçınılmaz bir hal alacaktır.

Tehdit unsurlarının çok yönlü olması geliştiri-
lecek savunma mekanizmalarının da kapsamlı ve 
dirayetli olmasını gerekli kılmaktadır. Bu bağlam-
da ekonomi yönetiminin karşı karşıya bulundu-

Yeni dönemde reform siya-
seti karşılıklı anlayış, sağ-
lam irade ve sürdürülebilir 
kurumlar ekseninde şekillen-
meli ve yeni dönemin kodla-
rının “eski” Türkiye’nin dili 
ile benzeşmemesine azami 
özen gösterilmelidir. Aksi 
durumda çürük bir temel 
üzerine bina edilmiş göste-
rişli bir yapının akıbeti ile 
karşılaşmak işten bile olma-
yacaktır.
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ğu risk faktörlerinin olası etkilerinin bertarafına 
yönelik stratejik önceliklerin tayini ve önlemlerin 
tertibinde de AK Parti’nin belirleyeceği prensiple-
rin gerçekçi, etkili, tutarlı ve birbirlerini destekler 
özellikte olması önem arz etmektedir.

Kurumlar ve ‘Güven’

Üreticiden tüketiciye, tasarruf sahiplerinden 
yatırımcılara kadar iktisadi aktörler nezdinde 
güven tesis etmek günümüz ekonomisinin işle-
yişi açısından olmazsa olmaz bir koşuldur. Karar 
verme ve/veya kararlarını hayata geçirme aşama-
sında ani ve beklenmedik bir siyasal türbülans, 
sosyal travma veya ekonomik istikrarsızlık yaşan-
mayacağı hususunda mutmain olabilen yani en 
azından kısa ve orta vadeli perspektifi net olan 
iktisadi aktörlerin davranışları pozitif yönde teş-
vik edilmiş olacaktır. Peki, bu nasıl mümkün ola-
bilecektir?

Bu noktada kurullar ve kurumların hâkim 
olduğu bir yönetim modeli elzemdir. Kuşkusuz 
bu, toplumsal alışkanlıkların da değişmesi zaru-
retini beraberinde getirmektedir. Zira bireylerin 
davranış kalıpları/özellikleri, bireylerden müte-
şekkil sivil ya da resmi her türlü organizasyonun 
adeta ruhunda mündemiçtir. Toplumsal yaşamın 
her katmanını düzenleyen kurumları benimseyen 
ve kurallara saygı gösteren bir toplumda siyasetçi-
sinden ticaret erbabına kadar bütün aktörler de bu 
tavrı ve tarzı benimsemek durumunda olacaklar-
dır. Kişisel inisiyatiflerden ziyade prensiplerin öne 
çıktığı, problem-odaklı değil sistematik bir yakla-
şımın benimsendiği güvenilir bir yönetim mima-
risinde güven algısı daha da pekişmiş olacak; gri/
muğlâk alanlar seyreldiğinden kısır prosedürlerin 
hızlandığı ve işlem maliyetlerinin azaldığı teşvik 
edici/ön açıcı kurumlar çalışmaya başlayacaktır.

Örneklendirecek olursak, temel kamu geliri 
olan ve aynı zamanda da hem bireysel düzeyde 
vatandaşların hem de kurumsal organizasyonla-
rı en önemli yükümlülüğü olarak vergi sisteminin 
işleyişi kritik yapısal problemlerin başında gel-
mekte ve bu yönüyle iç ve dış ekonomik aktör-
lerin kararlarına negatif yönde tesir etmektedir. 
Bu durum, vergi yapısı ya da bağlantılı hususların 
kamu otoritesi tarafından salt bir kamu geliri aracı 
olarak görülmesi, mükellefler açısından ise kaçı-
nılacak bir yükümlülük olarak algılanmasından 
ötürü ikili taraflı bir açmaza dönüşmüştür. Vergi 

mevzuatının sadeliğinden vergi uygulamalarının 
adaletine, bilinçli ya da bilinçsiz şekilde süregelen 
sektörel vergi bağışıklıklarından etkin bir vergi 
denetim ve gözetim mekanizması bulunmaması-
na kadar birçok problematik sorun iktisadi aktör-
lerin güven algısını azaltmakta ve davranış biçim-
lerini vergiden kaçınma, hatta çoğunlukla vergi 
kaçırma şeklinde dönüşmesine sebebiyet vermek-
tedir. Böylece hem sürdürülebilir ve adil bir kamu 
gelirleri politikası yürütülememekte hem de ver-
giden kaçınan ya da vergi kaçıranların tespiti ve 
sair işlemler için kamu kaynağının verimsiz şekil-
de kullanılması söz konusu olabilmektedir.

Düzenlemeler ve ‘Rekabet’

Muhafazakâr demokrasi düşüncesinin dev-
letin ekonomi içerisindeki dengeleyici ve regü-
le edici rolüne de vurgu yapılmak suretiyle öneri-
lecek ikinci husus gerek yönetsel gerekse operas-
yonel anlamda düzenleme, gözetleme ve denetim 
yoluyla rekabet ortamını oluşturması ve böylece 
kaynakların en etkin şekilde dağıtılmasına olanak 
sağlamasıdır. Aslında ne bürokrasisi ne de ekono-
mik aktörler regülasyon kavramına ya da düzen-
leyici ve denetleyici kurumlara/kurullara yaban-
cı değillerdir. Fakat bahse konu öneri, mevcut 
düzenleyici kurum veya kurulların bürokratik 
oligarşiyi besleyen bazen etkisiz, bazen kısıtlayı-
cı, bazen ise ahenksiz/koordinasyonsuz bir görü-
nüm arz eden uygulamalarından ziyade makro 
planda (özlü ve uygulanabilir hukuki metinler 
üreten) yasama, (muhtelif piyasaların ihtiyacı-
na göre esnek politikalar geliştirebilen) yürütme 
ve (piyasa aksaklıkları ile ihtilafları hızlı ve adil 
şekilde çözüme kavuşturabilen) yargı kurumla-
rı ile mikro ölçekte (uygulamadan kaynaklanan 
sorunları politika yapıcılara aktarabilme kapasi-
tesi bulunan) sivil piyasa aktörlerinin etkili bir 
yönetişim modeli çerçevesinde buluştuğu bütün-
sel bir arayışı ifade etmektedir.

2001 krizi sonrasında özellikle bankacılık 
ve finans sektöründe Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası 
Kurulu (SPK) vasıtasıyla etkili bir regülasyon sağ-
lanmış ve nispeten iyi işleyen bir rekabet orta-
mının tesis edilmesi mümkün olmuştur. Ancak 
radyo ve televizyon sektörü, bilgi teknolojileri 
sahası, enerji piyasası gibi alanlarda hâlihazırda 
yeterli nitelikte düzenleme yapılabildiğini ve 
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gerekli rekabet ortamının oluşturulabildiğini 
iddia etmek oldukça güçtür. Keza kamu kaynak-
larının etkin kullanımını sağlamak üzere kamu 
idarelerince yürütülen ihale iş ve işlemlerinin de 
yeterli düzeydeki bir rekabet ortamında gerçek-
leştiğini söylemek mümkün değildir!

Bu durum bir yönüyle mevzuat zemininin 
geniş ve karmaşık olmasıyla ilgili iken, öte yandan 
da bürokrasinin keyfi uygulamalarında ve regüla-
tör kurumların tutarsız kararlarından kaynaklan-
maktadır. Bu nedenle düzenlemelerin en temel 
amacı olan rekabet ortamının oluşturulması sure-
tiyle kaynak kullanımının etkin hale getirilmesi 
hedefine ulaşılamamaktadır.

Birçok alanda düzenleme ve dolayısıyla da 
rekabet eksikliği bulunduğu cihetle farklı örnek-
leri zikretmek mümkünse de konunun esasına 
temas etmek bakımından doğrudan vatandaşların 
algısına hitap ettiğinden özellikle yönetsel suis-
timallere rastlanabilen sağlık sektörü (hastane, 
klinik ve eczane) ile mevzuata aykırı şekilde ve 
çoğunlukla da bila kural işleyen ulaşım sektörü-
ne (taksi, minibüs ve dolmuş) yönelik düzenleme 
ve gözetim mekanizmalarının rekabetçiliği teşvik 
edecek şekilde çalıştırılmasının önemine vurgu 
yapmak yerinde olacaktır. 

Keza güncel bir mesele olarak canlı hayvan 
ve et piyasasındaki aksaklıkları ya da tarım sek-
töründeki etkinlik problemlerini de bu bağlam-
da zikretmek mümkündür. Canlı hayvan yetiş-
tiriciliğine yönelik planlı bir alan tahsisi, finans-
man metodu ve yönetim modeli öngörülemediği 
gibi sektörün devamlılığını sağlayacak alt ünitele-
ri teşvik edecek mekanizmalar da şahsi inisiyatif-
ler ve kayıtdışı yöntemler dâhilinde yürütülmek-
tedir. Benzer şekilde oldukça yüksek bir tarım-
sal üretim kapasitesi bulunmasına rağmen, tarım-
sal üretimde arazi ve tarım ekipmanı yönetimi-
ne ilişkin kaynak etkinliğini sağlayacak yerel giri-
şim metotları oluşturulabilmiş değildir. Bu sebep-
ten ötürü kötü niyetli spekülatif girişimler ya da 
ani şoklar sebebiyle doğrudan vatandaşın refah 
düzeyini olumsuz yönde etkileyen sonuçlar orta-
ya çıkabilmekte, siyasi yönetim sorumluluk altına 
girebilmektedir.

Birikim ve ‘Kanaat’

Güven ve rekabet ortamı ile birlikte önemli bir 
diğer unsur da ‘sınırsız’ tüketim kültürünün diz-

ginlenmesi hususudur. Tüketimin kontrol altına 
alınarak kanaat bilincinin geliştirilmesinin kişile-
rin bedensel ve psikolojik sağlıklarından toplum-
sal ve ekonomik işleyişin sıhhatine kadar birçok 
faydası bulunmaktadır. Dar çerçevede bireysel ve 
ailevi düzeyde maddi dengenin sağlanması, geniş 
perspektifte ise bütün bir sosyo-ekonomik yaşa-
ma ait kaynakların olabilecek en faydalı şekilde 
yönlendirilebilmesi/dağıtılabilmesi kanaat kültü-
rü ile mümkündür.

İktisat teorisi penceresinden daha da basit-
leştirip somutlaştıracak olursak, veri gelirin ne 
kadarlık bir kısmının tüketilip/harcanıp ne kada-
rının tasarruf edilerek yatırımlara kanalize edile-
ceği önem taşımaktadır. Kişi başına düşen ortala-
ma gelir seviyesi düşük olan ülkelerde harcanabi-
lir gelirlerinin büyük bir kısmını temel ihtiyaçla-
rı için sarf etmekte olduklarından tasarruf eğili-
minin düşük olması belki kabul edilebilir. Ancak 
ortalama 10.000 dolar kişisel gelir düzeyini aşan 
Türkiye’de tasarruf eğiliminin (özellikle de toplu-
mun önemli bir bölümünün inanç eksenli hassa-
siyetlerine de referans verilip uygun enstrüman-
lar oluşturularak) yükseltilmesine yönelik teşvik 
kurumlarının çalıştırılması zaruri hale gelmiştir. 
İlk bakışta azalan tüketimin piyasalarda daraltı-
cı etki doğuracağı düşünülse de, kısa vadeli bu 
sonucun orta ve uzun vadede düzenli bir şekilde 
artan tasarruf oranlarının sürükleyici etkisi altın-
da yatırım, üretim, istihdam ve ücretler üzerinde 
pozitif tesir göstereceği gibi sosyal dayanışma ve 
yardımlaşmayı geliştirecek kurum ve organizas-
yonların da önünü açacağı tahmin edilmektedir.

Türkiye, 2017 yılı itibarıyla milli gelirinin yak-
laşık %60’ını tüketime ve %15’ini kamu harca-
malarına yönlendirip %25’ini tasarruf etmekte-
dir. Yatırımların milli gelire oranı %30’lara yak-
laştığı cihetle yatırım-tasarruf dengesi -5 düzey-
lerine ulaşmakta ve bu negatif görünüm nede-
niyle dış finansal kaynaklara bağımlılık oluşmak-
tadır. Daha evvel bahsettiğimiz güven eksiklik-
leri ve rekabetçiliği kısıtlayan piyasa aksaklıkları 
nedeniyle potansiyelinin gerisinde doğrudan yatı-
rım çekebilen Türkiye, anılan açığın finansmanı-
na ilişkin makro riskler dolayısıyla küresel likidi-
te daralmalarından olumsuz etkilenmek suretiyle 
döviz kuru-faiz-enflasyon fasit dairesine mahkûm 
kalmaktadır.

Açık pozisyonun finans piyasalarında ortaya 
çıkardığı daraltıcı etkinin hafifletilmesi için faiz-
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lerin arttırılması durumunda reel sektör olum-
suz etkilenmekte ve dolaylı kanallardan işsizlik 
ve tüketici enflasyon yükselmekte; faizlerin piya-
sa beklentilerinin altında tutulması halinde ise 
yüksek miktarda yabancı para çıkışları ile bağlan-
tılı olarak döviz kuru ve üretim maliyeti artışları 
marifetiyle benzer bir stagflasyonist ortamın fitili 
ateşlenebilmektedir.

Bu noktada Türkiye’nin en önemli avanta-
jı, uzun bir süreden bu yana kamu kesimi açığı-
nın dizginlenmiş olmasının reel ve finansal piya-
salar üzerindeki mali ve psikolojik baskıyı hafif-
letmesi gerçeğidir. Bu önemli avantaj, özel kesi-
min yurtiçi tasarruf eğiliminin yükseltilmesi bakı-
mından maliye politikası tedbirlerinin de aktif 
şekilde devreye konulmasına fırsat vermektedir. 
Bankacılık sektörü itibarıyla tüketici kredileri-
nin kısılması yanında, yatırım malları dışındaki 
ithalata konu her türlü tüketim malları hakkın-
da kısıtlayıcı maliye politikası ve dış ticaret ted-
birlerinin yürürlüğe konulması bir yandan cari 
açık problemiyle baş ederek ödemeler dengesini 
sürdürülebilir kılmak, diğer yandan ise iç tüke-
ticinin tasarruf isteğini dönüştürmek bakımın-
dan kritik bir hamle olabilecektir. Tabi bu uygu-
lamanın, tasarrufların kanalize edilebileceği, top-
lumsal değerlerle uyumlu çalışabilecek finansal 
müşevvikler (hızlı ve ulaşılabilir altyapı ve yatı-
rım aracı çeşitliliği) ile desteklenmesi de önem 
taşımaktadır.

Kanaat kültürü ve tasarruf alışkanlığı, hem 
bireysel düzeyde hem de kurumsal planda maddi 
ve finansal dengenin sağlanması ve borçlanma 
alışkanlığı olabildiğince törpülenmesini sağlaya-
rak psiko-sosyal yaşam ve toplumsal ilişkiler üze-
rinde de olumlu yönde etki de bulunacaktır.

Refah ve ‘İtidal’

Nihayet en önemli paradigma değişiklikle-
rinden birisi de ekonomik büyüme politikaların-
da yaşanmalıdır. Salt siyasi beklentilere yaslanan 
ya da istatistiklere oynayan bir ekonomik perfor-
mans artışı uzun vadede güven aşınması, piyasa 
bozuklukları, sektörel dengesizlikler gibi olumsuz 
sonuçlar doğurabilmektedir. Dolayısıyla yüksek 
ve hızlı ancak dengesiz ve belirli bir alana abanan 
ekonomik büyüme yerine dengeli, planlı, önce-
likleri ve odak noktaları tayin edilmiş bir itidal-

li ekonomik performans artışı daha tercih edilebi-
lir görünmektedir.

Esasen itidalli büyüme seçeneği Türkiye’nin 
karşı karşıya olduğu jeo-politik ve jeo-ekonomik 
risklerin ortaya çıkardığı kırılgan ve istikrar-
sız ortamın daha sağlıklı ve konsantre şekil-
de yönetilebilmesine de yardımcı olabilecektir. 
Hinterlandında meydana gelen savaş ve sair iç 
karışıklıklar nedeniyle karşı karşıya kalınan göç 
ve askeri müdahale kaynaklı maliyetler vadeye 
yayılabilecek; özellikle finansal piyasalar aracılı-
ğıyla vuku bulan ve ekonomik yapı üzerinde kalı-
cı etkiler bırakma potansiyeli bulunan yoğun eko-
nomik saldırılar izole edilebilecektir.

Uzun soluklu olan ve salt gelir artışından ziya-
de topyekûn sosyal refah artışı öngören bir büyü-
me politikasının en önemli etkilerinden birisi de 
gelir dağılımı üzerindeki düzeltici etkisinde aran-
malıdır. Öyle ki itidalli ekonomik büyüme saye-
sinde öncelikle güvenli bir kalkınma patikası 
yakalanacak, aynı zamanda da toplumsal refahı 
aşındıran fiyat istikrarsızlıkları ve piyasa aksaklık-
ları ile de etkin mücadele edilmiş olacaktır. 

***

24 Haziran’da yakın dönem Türk tarihinin 
en büyük dönüşümlerinden birisi gerçekleşti ve 
içinde bulunduğumuz evre siyaset çevrelerin-
de ‘Üçüncü Cumhuriyet’ olarak nitelendirildi 
Adı her ne olursa olsun yazı boyunca zikrettiği-
miz bir kısım prensiplerin yanında, yeni ufukla-
ra yol alınan şu süreç için en kritik önceliğimiz, 
Cumhurbaşkanının ifadesiyle “bu ülke münevver-
lerinin vicdanı” olan Alev Alatlı’nın, “Sistemler 
onları kuvveden fiile çıkartan ve idame ettiren 
insanların niteliğiyle kaimdirler. Ehil bir atan-
mışın vezir edebildiği bir halkı, işinin ehli olma-
yan bir seçilmişin rezil edebildiği de sır değil. 
İster monarşi, ister meşrutiyet, ister parlamen-
ter, isterse bizim şimdi denediğimiz başkanlık sis-
temi olsun, toplumların bir avuç iyi niyetli ve 
ehil insanın yüzsuyu hürmetine ayakta kaldığını 
kadim tarih teyit ediyor. Sistem kendi başına bir 
değer değil, değerini sistemi çalıştıranların liya-
kati belirliyor.” şeklindeki tespiti doğrultusunda 
ekonomi yönetimini politik ve toplumsal kurallar 
ile desteklenmiş olan bütünsel bir sistemin önem-
li bir unsuru olarak kavrayıp ehli insanların ada-
letli ellerine bırakmak olacaktır.
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Küresel Kent Vizyonerliğinin Yereldeki Uygulama Alanı                       
Kentsel Dönüşüm

“Toplumsal bir gerçek-
likle uğraşıyoruz. İstemek 
yetmiyor, şimdi kent için 
de böyle olduğunu görmek 
zorundayız. Kentin bir ruhu 
olduğunu söylemek istemiyo-
rum; ama onun yüzlerce yıl 
içinde adım adım oluşmakta 
olan veya sürekli oluşan, sürekli dönüşen, kendi 
trendleri var. Şimdi o trendleri gözlemlemeyerek, 
sanki onlar hiç yokmuş gibi, orası bir haritaymış 
gibi kenti düşünmenin yanlış olduğunu anlatmaya 
çalışıyorum”(Tanyeli, 2010: 32).

Son yıllarda Şanlıurfa’dan Konya’ya, Rize’den 
Mardin’e, Ankara’dan Erzurum’a, Şırnak’tan 
İstanbul’a kadar Türkiye’nin birçok kentinde 
farklı ölçeklerdeki kentsel dönüşüm/yenileme 
projeleri önemli bir “kentleşme” alanı oldu ve 
olmaya da devam ediyor. Gündeme gelen her 
kentsel dönüşüm projesi; afet riski alanlarının 
dönüştürülmesi, konut sorunun çözümü, gece-
kondu ve diğer çarpık yapılaşmaların giderilmesi, 
tarihi alanların korunması, kamu yararı, yerinde 
dönüşüm, kentsel müdahale, yıkım, hafriyat, 
asbest1, yerinden edilme, kentsel ayrışma, katılım, 
direniş, çöküntü alanları, yoksulluk ve emeğin 
dönüşümü, eşitsizlik, merkezi ve yerel yönetim-
lerin rolü, (acele) kamulaştırma, sosyal adalet 
ve kent hakkı, adil kent, kentsel bellek, özel 
mülkiyet, kentsel rant, arsa düzenlemeleri gibi 

hukuki, ekonomik, sosyal, 
kültürel, sınıfsal ve mekânsal 
bir dizi konuya dikkat çeken 
birçok araştırmada mesel 
edildi2. Bu yazıda da yekten 
kentsel dönüşüm projeleri 
değil, bu projelerin (yerel ve 
küresel) dayanak noktaları 

ile mekânsal ve sosyal etkileri hakkında kısa bir 
değerlendirme yapmaya çalışacağım. 

1990’lı yıllardan itibaren dünyada, kent düz-
leminde küreselleşme ilişkileri mekân metaforla-
rına (coğrafya, harita, ağlar, örgü vb.) başvurula-
rak anlatılmaya başlandı. Bu dönemde küresel-
leşmenin etkisi İstanbul’a yansırken, aynı zaman-
da da kentin dönüşümünü biçimlendiren ulusa-
şırı sermaye, insan ve bilgi akışı da yoğunlaşma-
ya başladı. Tüm disiplinlerde ortak temanın küre-
selleşmenin akışkanlığı ve dolaşımının hızlan-
ması olarak kabul edilmesi; bu süreçte mekânı 
-ve dolayısı ile kenti- anahtar sözcük konumu-
na getirdi. Bu anahtar etki dolayımında dünya 
çapında dalga dalga yayılan yeni politikaların 
dayattığı ekonomik ve sosyal koşullar, zaman ve 
mekân farkı tanımaksızın tüm metropolleri top-
lumsal ve kültürel “kutuplaşmaya” götüren bir 
eğilimi de beraberinde getirdi. Dolayısıyla küre-
sel ve yerel eksende büyük metropollerin yeni-
den şekillendiği bu “kutuplaşmacı” dönemde; 
İstanbul’da 2000’li yıllardan itibaren kentsel rant, 
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Son 15 yıllık kentsel dönüşüm/yenileme sürecinde, uygulama alanı ve çevresinde 
kira ve satış değerlerinin yükseldiği görülürken, kentin düşük gelirli ve 
dezavantajlı toplumsal grupları da bu rekabetçi gayrimenkul piyasası nedeniyle 
proje alanlarından dışlanmaktadır; çoğunlukla kentin daha ucuz konut 
alanlarının bulunduğu çeperlere doğru. Beyoğlu/Tarlabaşı, Fatih/Sulukule, 
Maltepe/Başıbüyük, Küçükçekmece/Ayazma-Tepeüstü, Kadıköy/Fikirtepe 
kentsel dönüşüm projeleri bu durumun en dikkat çekici örnekleri arasındadır. 



  KÜRESEL KENT VİZYONERLİĞİNİN YERELDEKİ UYGULAMA ALANI KENTSEL DÖNÜŞÜM 
N

AS
IL

 B
İR

 G
EL

EC
EK

?

62

 Umran • Ağustos 2018

D O S Y A
D

O
S

YA kentsel değişme, kentsel yenileme, kentsel dönü-
şüm, kentsel iyileştirme, küreselleşme, özelleştir-
me ve dışa açılma gibi ölçeği ve niteliği çeşitlenen 
etkenlerle yeni kentleşme dinamiklerinin etkisi 
altına girdi (Aksoy, 2014; Erder, 2015; Öncü ve 
Weyland, 2005).

1980’li yıllardan itibaren Türkiye’nin kent-
sel, sosyal, kültürel, iktisadi ve devlet yapısını 
dönüştüren temel dinamiklerden birisinin küre-
selleşme olduğu kabul edilir. Küreselleşmenin bu 
dönüştürücü etkisi İstanbul için, dünya kenti/
küresel kent söylemiyle olumlu bir anlam yük-
lenerek ilk olarak 1990’ların başında kullanıl-
dı (Ercan, 1996; Kaya, 2010). Üretim ve tüke-
timin dünya ölçeğinde yeniden şekillendiği bu 
küreselleşme sürecine, İstanbul’da küresel kent 
söylemiyle dâhil oldu. Dolayısıyla metropolle-
rin ve gelişmekte olan büyük şehirlerin son yıl-
lardaki değişiminde ve yeni kentleşme atağın-
da demografik ve ekonomik faktörlerin yanısıra 
küreselleşme sürecinin etkisi de göz ardı edilme-
melidir. Bu yeni kentleşme dinamiklerinin etki-
siyle 21. yüzyılın ilk çeyreğinde kentleşme ham-
leleri İstanbul’da -ve Türkiye’nin birçok kentin-
de- hız kazanmış; kentin küresel rekabetçiliğini 
ve ekonomik büyümesini geliştirmek amaçlı mer-
kezi ve yerel yönetimlerce plan ve projeler (mega 
projeler, kentsel dönüşüm/yenileme projeleri vd.) 
üretildi. Böylelikle bir taraftan kent merkezle-
ri yeniden düzenlenmiş ve buralarda yeni eğlen-
ce ve kültür mekânları yaratılırken (Haliç kıyıla-
rı ve Beyoğlu bölgesi), diğer taraftan da İstanbul 
yüksek ofis binaları, lüks konut siteleri ve kule-
leri, alışveriş merkezleri ile küresel rekabet piya-
sasının sahnesine çıktı. Birçok araştırmacı kente 
yönelik tüm bu uygulamaları; İstanbul’un küresel 
yatırım, kazanç ve kültür alanlarındaki konumu-
nu güçlendirmek üzere tasarlanmış plan ve proje-
ler olarak değerlendiriyor (Aksoy, 2014; Keyder, 
2011; Soysal, 2011; Yardımcı, 2005).

Kentsel dönüşüm, birçok Amerikan ve Batı 
Avrupa kentinde 1980-1990’lı yıllara kadar 
çoğunlukla fiziksel yenileme odaklı bir uygula-
ma olmuştur. 1990 sonrasında ise ekonomik kal-
kınma, toplumsal adalet ve çevrenin korunması 
hedeflerini esas alan “sürdürülebilir kentsel dönü-
şüm” kavramına yasal ve politik dayanak kazan-
dırmıştır (Balaban, 2015). Zaman içinde yeni 
anlamlar ve yönelimler kazanan kentsel dönüşüm 
kavramı; günümüzde neoliberal şehircilik anlayı-

şının bir parçası olarak ekonomik hedeflerle iliş-
kilendiriliyor3. Asef Bayat (2016: 30) neoliberal 
şehri şu şekilde tanımlar; “neoliberal şehir, piya-
sa üzerinden işleyen bir kentleşmedir; sakinleri-
nin ihtiyaçlarından ziyade, piyasanın mantığıy-
la şekillenen, kamusal meselelerden çok bireysel 
ya da tüzel çıkarlara yanıt veren bir şehirdir”. Bu 
durum, devlet ve kamu görevlilerinin kenti yapı-
landırma ve şekillendirme süreçlerinde öncekin-
den daha az role sahip olduğunu veya kent sakin-
lerinin çıkarları yerine sermaye birikiminin lehi-
ne hareket edildiği göstermektedir.

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları:                           
Merkezi ve Yerel Yönetimler Ekseninde TOKİ

1980’li yıllarda kurulan ve bu dönemde 
çoğunlukla konut yapı kooperatiflerine kredi sağ-
layan bir kurum olarak faaliyet gösteren TOKİ, 
1990’ların ikinci yarısından itibaren bir dizi yasal 
değişiklik ve düzenlemeyle kökten dönüşüm 
sürecine girdi ve günümüzde konut piyasasının 
ve kentsel dönüşüm/yenileme uygulamalarının en 
belirleyici aktörlerinden. TOKİ, son 15-20 yılda 
onlarca yasa değişikliği aracılığıyla; özel sektörle 
iş birliği yapma, arsa değerinin saptanması, mül-
kiyeti kendisine ait ve toplu konut iskân sahası 
olarak belirlenen alanlarda plan yapma, yaptırma 
ve değiştirme, yurt içi ve yurt dışında doğrudan 
veya iştirakleri aracılığıyla proje geliştirme, konut 
kredisi verme, köy mimarisinin geliştirilmesine, 
gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku 
ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine 
yönelik projeleri kredilendirme gibi yetki alanla-
rını genişletmiştir (Pérouse, 2015; TOKİ, 2018). 

2000’lerin ilk çeyreğinde hem kent sorun-
larına çözüm getirme hem de kentsel dönü-
şüm uygulamalarına zemin hazırlayan pek çok 
yasal düzenleme gerçekleştirildi4. Bu yeni yasal 
düzenlemelerle TOKİ ve yerel yönetimler kent-
sel dönüşümün en güçlü aktörleri oldu. Yapılan 
yasal değişikliklerle TOKİ’ye kendi mülkiyetin-
de olan arazilerde ve üzerinde yasadışı yapılaşma-
nın bulunduğu alanlarda her tür ve ölçekte imar 
planı yapma, yaptırma ve tadil etme, yerel yöne-
timlere de dönüşüm/yenileme alanlarının belir-
lenmesi, projelerin hazırlanması ve uygulanma-
sı yetkileri verildi. Yerel yönetimler ayrıca proje 
uygulamaları için TOKİ ve her türlü kamu veya 
özel sektör kuruluşuyla ortaklıklar oluşturabili-
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yor. Bu kurumların kentsel dönüşümün dayandı-
ğı yasal düzenlemelerle sürecin en güçlü aktörleri 
olmasındaki temel etken, uygulamaların tek elde 
toplanarak kolaylaştırılması söylemidir.

Yeni çıkan yasalarla dönüşümün/yenileme-
nin uygulanabileceği kentsel coğrafya genişletil-
di ve yerel yönetim kurumlarına da “işletmeci-
girişimci” niteliği kazandıran dönüşümlerin önü 
açıldı. Bu durumun en somut göstergeleri ara-
sında proje uygulayıcılarının profilleri yer alıyor. 
İstanbul’da uygulanan veya uygulanması planla-
nan kentsel dönüşüm projelerini incelediğimizde 
tarafları şu altı kombinasyonla sınıflandırabiliriz:
	TOKİ + İBB + İlçe Belediyesi + Yüklenici 

Firma
	İBB + İlçe Belediyesi + Yüklenici Firma
	İBB + Yüklenici Firma
	İBB + Çevre ve Şehircilik Bakanlığı + 

Müellifler
	TOKİ + İBB + İlçe Belediyesi
	İlçe Belediyesi + Yüklenici Firma
Ülke genelindeki kentsel dönüşüm projeleri 

de İstanbul’daki örneklerine benzer şekilde mer-
kezi ve yerel yönetim ile özel sektör ortalığı, diğer 
bir ifade ile çoğunlukla kamu –özel sektör iş bir-
liğinde yürütülüyor. 

Yerel yönetimlerin TOKİ’ye başvurmasıyla baş-
layan kentsel dönüşüm süreci, yüklenici firma ve 
diğer paydaşlar arasında gerçekleşiyor. TOKİ’nin 
resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre; 
hâlihazırda Türkiye genelinde TOKİ ve özel sektör 
(yüklenici firma) ortaklığında yürütülen “Kentsel 
Dönüşüm ve Gelişim Projesi”nin sayısı 206’dır. 
Ülke genelinde 85’i tamamlanan projelerin 7’si de 
“Gecekondu Dönüşümü” kapsamında tamamlan-
mış. Diğer projeler ise tamamlanmak üzere veya 
başlangıç aşamasındayken, Temmuz 2018 iti-
bariyle ülke genelindeki “Kentsel Dönüşüm ve 
Gelişim Projesi” kapsamındaki konut sayısı da 
101.345 adettir. En eski proje 2003, en son proje 
tarihi ise 18 Temmuz 2018’dir. 

206 adet kentsel dönüşüm projesinin 18’i 
Üsküdar, Fatih/Sulukule, Küçükçekmece, Tuzla, 
Başakşehir, Esenler, Güngören, Gaziosmanpaşa, 
Kâğıthane, Maltepe ve Kayabaşı gibi İstanbul’un 
çeşitli ilçelerindeki mahallelerde yer alıyor. Ayrıca, 
zaman zaman TOKİ’nin de yer aldığı büyük şehir 
ve ilçe belediyeleri ile özel sektör ortalığında 
geliştirilen çeşitli projeler de mevcut: Beyoğlu/
Okmeydanı, Kadıköy/Fikirtepe, Kartal, Sarıyer, 

Ayazağa/Cendere Vadisi ve Küçükçekmece/
Tepeüstü ilçelerinde planlanan kentsel dönüşüm 
projeleri bu ortaklığın örnekleri arasındadır. Tüm 
bu projelere ek olarak, birçok ilçe belediyesinin 
yüklenici firma veya iştirakleri ortaklığıyla yürüt-
tüğü irili ufaklı projelerin de uygulandığını belirt-
mekte fayda var.

Bu projeler, kent ölçeğinde kamu iradesiyle 
gerçekleştirilen büyük çaplı bir kentsel müdaha-
ledir. Dolayısıyla etkileri de hem mekânsal hem 
de sosyal açıdan toplumsal sınıflar açısından fark-
lı olmaktadır. 

Kentsel Dönüşümün Mekânsal ve Sosyal Etkileri

Küreselleşmenin mevcut toplumsal eşitsiz-
likleri derinleştiren yapısı bu tarz uygulamalar-
la yerelde de kendisini gösteriyor. Yüzlerce veya 
onlarca konut ve iş yeri inşasıyla gerçekleşen irili 
ufaklı kentsel dönüşüm uygulamaları ve mega 
projelerle İstanbul, son 10-15 yıldır dev bir şanti-
ye görünümünde ve bu inşaat atılımlarını küresel-
leşme etkisinden bağımsız değerlendirmek müm-
kün değil. 

Son 15 yıllık kentsel dönüşüm/yenileme 
uygulamaları kamu ve özel sektör yararı dikkate 
alınarak değerlendirildiğinde, uygulama alanı ve 
çevresinde kira ve satış değerlerinin yükseldiği 
görülürken, kentin düşük gelirli ve dezavantajlı 
toplumsal grupları da bu rekabetçi gayrimenkul 
piyasası nedeniyle proje alanlarından dışlanmak-
tadır (çoğunlukla kentin daha ucuz konut alan-
larının bulunduğu çeperlere doğru). Beyoğlu/
Tarlabaşı, Fatih/Sulukule, Maltepe/Başıbüyük, 
Küçükçekmece/Ayazma-Tepeüstü ve Kadıköy/
Fikirtepe kentsel dönüşüm projeleri bu durumun 
en dikkat çekici örnekleri arasındadır. Bu mahal-
leler, kent merkezinde ve tarihi değeri olan veya 
kentin çeperinde yer alan gecekondu alanlarıdır. 
Buralarda uygulanan projeler, birçok hak ihlalleri-
nin yaşanmasına, mahalle sakinlerinin ekonomik, 
kültürel ve sosyal yaşantılarına uygun olmayan 
sitelerde yaşamalarına neden olmuştur (Erman, 
2016; Erdoğan, 2009; İslam, 2009; Kuyucu ve 
Ünsal, 2006). Ayrıca projelerin özel sektöre yaptı-
rılabilir olması, kamunun sorumluluğunda olması 
beklenen planlama sürecini de piyasaya devret-
tiği yönünde bir pratik ortaya çıkarabilmekte. 
Deprem5, gecekondu alanlarının iyileştirilmesi, 
tarihi alanların korunması, çöküntü-köhne böl-
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gelerin sıhhileştirilmesi gibi söylemlerle gerek-
çelendirilen dönüşüm projelerinin önemli bir 
bölümünün; rantı yükselmiş alanlara yakın yer-
lerdeki gecekondu ve tarihi alanlarda planlandığı 
ise bir diğer dikkat çekici noktadır. Uygulamalar 
sırasında yaşanan bu ve diğer birçok gelişme, ülke 
genelinde uygulanan irili ufaklı kentsel dönü-
şüm projelerinin kent sakinlerinin ihtiyaçlarından 
ziyade piyasanın çıkarları -rant- doğrultusunda 
hareket edildiğini göstermektedir. 

Bazı araştırmacılar, dünya ölçeğinde son yıl-
lardaki kentsel canlandırma hareketlerinin (kent-
sel dönüşüm/soylulaştırma vb.), mevcut ayrışma 
ve eşitsizlikleri gidermediği, aksine derinleştirdi-
ği ve yeni bir kentsel krize neden olduğuna/ola-
bileceğine vurgu yapıyor (Bayat, 2016; Florida, 
2018; Smith, 2006; Wacquant, 2011). Her ne 
kadar Türkiye’de kentsel dönüşüm uygulamala-
rı çoğunlukla “konut geliştirme” ve “afet riskini 
azaltma” olarak ele alınsa da (Çolak, 2014), proje-
lerin “hak sahibi” olmayan tarafları (kiracılar, göç-
menler vd.) ve dezavantajlı gruplar ile diğer kent 
sakinleri arasındaki mekânsal ve sosyal ayrışmayı 
derinleştirdiği muhakkak (Erkilet, 2015; Erman, 
2016; Aksoy, 2014). Farklı iktisadi, kültürel, poli-
tik ve sosyal yapıya sahip ülke kentlerini kıyas-
lamak hem doğru hem yanlış değerlendirmele-
re imkân sağlar. Ancak, küreselleşme ölçütleri-
nin yereldeki “aynılaştırıcı” etkisi dikkate alındı-
ğında; büyük şehirlerde her geçen yıl artan nüfus, 
beraberinde sağlıklı ve yaşanabilir kentsel alanlar 
yaratmak için, önceki dönemlerde yaşanan “kent-
leşme” sürecinin yapısal sorunlarıyla baş etme ve 
afet riskini azaltma yöntemi olarak da kabul gören 
kentsel dönüşüm uygulamalarını kaçınılmaz kıla-
biliyor. Ancak, uygulama sürecinde ilerisi için 
yapısal sorunlar miras bırakabileceği de göz ardı 
edilmemelidir. 
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Dipnotlar
1 Yıkımlar sırasında ortaya çıkan asbest, kanserojen etkisi olan bir 

mineral. Uzmanlar kentsel dönüşümle yıkılan yapıların atıklarıyla 
asbest liflerinin çevreye dağılarak önemli bir sağlık ve çevren sorunu 
riski taşıdığını belirtiyor. 

2 Türkiye’deki kentsel dönüşümle ilgili saha araştırmasına dayanan 
veya teorik birçok tez çalışması, makale ve kitap yayını bulunuyor. 

3 Bazı kent-coğrafya araştırmacıları, kentsel dönüşümle birlikte soy-
lulaştırma (gentrification) sürecini de neoliberal şehircilik anlayışı-
nın küresel stratejisi olarak kabul ediyor. Son yıllarda İstanbul’un 
birçok mahallesi de soylulaşma deneyimi yaşıyor. Merkezi ve yerel 
yönetim yoluyla gerçekleştirilen kentsel yenileme/dönüşüm projele-
ri de kimi zaman doğrudan bir soylulaştırma olarak kabul edilebili-
yor. Ancak, bir yerin tamamen yıkılıp yerine yeni yapıların inşa edil-
mesi ya da bir alanda kentsel dönüşümün gerçekleşmiş olması soylu-
laştırma demek değildir. 

4 Kentsel dönüşüm/yenilemenin yasal dayanakları: 1) 5216 sayı-
lı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/e maddesi 2) 5393 sayı-
lı Belediye  Kanununun 73. Maddesi 3) 2985 sayılı Toplu Konut 
Kanununun 4. ve ek 7. Maddeleri 4) 775 sayılı Gecekondu 
Kanunu 5) 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz 
Varlıkların  Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması 
Hakkında Kanun 6) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 7) 6306 sayı-
lı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 
ve Yönetmelik 8) 6262 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 
Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan 
Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı 
Hakkında Kanun http://www.toki.gov.tr/yasal-dayanak (Erişim tari-
hi 17.07.2018).

5 Kentsel dönüşüm ve deprem söylemi ilişkisi hakkında detaylı 
okuma için bkz: Safiye A., “Kentsel Dönüşüm Sürecinde İktidarın 
Meşrulaştırıcı Söylemi; Depremin Hegemonik Şiddeti”. Uluslararası 
Katılımlı Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumunda sunulan çalış-
manın genişletilmiş hali, Birikim-Güncel, 22 Aralık 2012. 
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İktidarın Elden Gitmemesi İçin…

24 Haziran seçimi sonrasında 
ortaya çıkan tablo, Müslü-

man bir milletin Müslüman yö-
neticilerini ve kanaat önderlerini 
İslâmî bir yönetimin ana ilkeleri 
üzerinde bir kez daha ciddiyetle 
düşünerek, bu ilkeler ışığında, 
yapıp-ettiklerimizin ve yapma-
yıp-etmediklerimizin sağlaması-
nı yapmaya icbar ediyor.

Aşağıdaki ayet-i kerimeler 
müslümanca bir yönetimin ana 
ilkelerinden bazılarını bir arada veriyor:

“Onlar (o müminler) ki, eğer kendilerine yer-
yüzünde iktidar verirsek namazı kılar, zekâtı ve-
rirler, iyiliği emreder ve kötülükten nehyederler. 
İşlerin sonu Allah’a varır.” (Hacc 22/41)

“Onlar, büyük günahlardan ve hayâsızlıktan 
kaçınırlar; kızdıkları zaman kusurları bağışlarlar. 
Onlar, Rablerinin davetine icabet ederler ve na-
mazı kılarlar. İşleri, aralarında şûra iledir. Ken-
dilerine verdiğimiz rızıktan da infak ederler. Bir 
haksızlığa uğradıklarında yardımlaşırlar.” (Şûrâ 
42/37-39)

“Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline verme-
nizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle 
hükmetmenizi emreder. Allah, size ne güzel öğüt ve-
riyor! Doğrusu Allah işiten, görendir.” (Nisâ 4/58)

“Şüphesiz Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara ver-
meyi emreder; hayâsızlıklardan, kötülüklerden ve 
zorbalıklardan sakındırır; böylece size öğüt verir, 
umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz.” (Nahl 16/90)

Demek ki; Allah’ın yeryüzünde kendilerine 
iktidar nasip ettiği müminlerin belli başlı ve ol-
mazsa olmaz görevleri arasında namazın ikâmesi, 

zekâtın tam verilmesi (alınması 
ve dağıtılması), büyük günahlar-
dan/haramlardan kaçınma, emr-i 
bi’l-ma‘rûf nehy-i ani’l-münker, 
adaletle hükmetmek, şûrâ/isti-
şare (danışma), emaneti ehline 
vermek (ehliyet ve liyakat), yar-
dımlaşma geliyor.

Bunların en başında da adalet 
ve onun gereği olarak da ehliyet 
ve liyakat ilkeleri geliyor.

Adalet-Ehliyet-Liyakat İlkelerini Ayakta Tutmak

Peygamberlerin ve onlarla vahyi gerçekliğin 
gönderiliş amacı da adaletin ayakta tutulmasıdır:

“De ki: Rabbim adaleti emretti…” (A‘râf 7/29)
“De ki: Allah’ın indirdiği kitaba inandım. Ara-

nızda adaletli olmakla emrolundum…” (Şura 
42/15)

“Andolsun, Biz elçilerimizi apaçık belgeler-
le gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar 
diye, onlarla birlikte kitabı ve mizanı indirdik. Ve 
kendisine çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşit-
li) yararlar bulunan demiri de indirdik…” (Hadid 
57/25)

Bu ayet-i kerimede “demir” ile simgelenen güç 
yani iktidar, eğer kitap ve mizana uygun kullanı-
lırsa adalet; kitap ve mizanın ilkelerine ters ola-
rak kullanılırsa, işte o zaman zulüm ve kaos or-
taya çıkar. 

“Adl” (adalet); her şeyi mertebesine ve hakkı 
yerine koymaktır. “Bağy”in -başka bir deyişle cev-
rü zulmün- zıddıdır. “Adl”; insaf, hak kaniyet ve 
istikamet mefhumları nı tazammun eden bir denk-
leştirmedir ki terazinin dili gibi ifrat ve tefrit ara-

Abdullah YILDIZ

“Müslüman bir iktidarın ya da herhangi bir İslâmî kurumun, kuruluşun, 
hareketin, hizmet grubunun en fazla hassas ve dikkatli davranması gereken 
hususların başında, yakınlar konusunda adaletli olabilmektir. Emaneti yani 
kamu görevlerini ehil ve layık olanlara vermek yerine yakınlara (akrabalara, 
hemşerilere, yandaşlara) vermek suretiyle adalet ve hakkaniyetten sapmak, 
tarihte ve günümüzde en çok karşılaşılan zulüm ve haksızlık türüdür.”
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YA sında bir tevhid noktası ve istikameti olarak iki ta-
rafında da muadele (denge) denilen bir muvaze-
net/eşitlik ifa de eder.

Allah’a verilen mîsâk/söz; insanlara adaletle 
davranmayı da içerir: dengesi, sevgi veya düşman-
lık sebebiyle bozulmayan; hısımlık, çıkar veya 
şahsi arzular gibi herhangi bir olgunun etkisinde 
kalmayan bir adalet anlayışıdır bu. Diğer tüm se-
beplerden öte, yalnızca Allah için ayakta tutulan, 
Allah’ın gözetimi ve kalplerin gizlediklerini bildiği-
nin şuuruna varılmasından kaynaklanan adalet...  

İktidarı adaletten sapmaya zorlayan etkenler 
ise tarih boyu değişmemiştir: bir şahsa veya top-
luluğa duyulan kin, akrabalık bağları, çıkar ilişki-
leri, nefsani arzu ve istekler vb. 

“Ey iman edenler, adil şahidler olarak, Allah 
için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kini-
niz, sizi adaletten alıkoyma-
sın. Adalet yapın. O, takva-
ya daha yakındır. Allah’tan 
korkup-sakının. Şüphesiz Al-
lah, yapmakta olduklarınız-
dan haberi olandır.” (Mâide 
5/8)

 “Ey iman edenler, kendi-
niz, anne-babanız ve yakın-
larınız aleyhine bile olsa, Al-
lah için şahidler olarak ada-
leti ayakta tutun. (Onlar) is-
ter zengin olsun, ister fakir 
olsun; çünkü Allah onlara 
daha yakındır. Öyleyse ada-
letten dönüp heva(tutkuları)
nıza uymayın. Eğer dilinizi 
eğip büker (sözü geveler) ya 
da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah, yaptıklarınız-
dan haberi olandır.” (Nisâ 4/135)

 “…Söylediğiniz zaman -yakınınız dahi olsa- 
adil olun. Allah’ın ahdine vefa gösterin. İşte bun-
larla size tavsiye (emr) etti; umulur ki öğüt alıp-
düşünürsünüz.” (En‘âm 6/152)

Demek ki, birilerine yakın/akraba olmak ya da 
tam tersine birilerine uzak ya da düşman olmak, 
adaletten sapmanın veya uzaklaşmanın en belir-
gin etkenlerinden biri olmalı ki, Rabbimiz bu teh-
likeye ısrarla dikkatlerimizi çekmiştir. İşte Müslü-
manların, özellikle de Müslüman bir iktidarın ya 
da herhangi bir İslâmî kurumun, kuruluşun, hare-
ketin, hizmet grubunun en fazla hassas ve dikkat-
li davranması gereken hususların başında yakın-
lar konusunda adaletli olabilmektir. Emaneti yani 
kamu görevlerini ehil ve layık olanlara vermek ye-

rine yakınlara (akrabalara, hemşerilere, yandaşla-
ra) vermek suretiyle adalet ve hakkaniyetten sap-
mak, tarihte ve günümüzde en çok karşılaşılan 
zulüm ve haksızlık türüdür. Öyleyse Müslüman 
yöneticiler -sadece siyasi iktidarı ellerinde tutan-
lar değil, millete ve ümmete hizmet amacıyla or-
taya çıkan bütün oluşumlar- öncelikle liyakat ve 
ehliyet konusunda âdil olmak zorundadırlar. Zira 
bu konudaki sapma, gömleğin ilk düğmesini yan-
lış iliklemeye benzer.

Bu ve benzeri temel sebepler ve hikmetlere bina-
en olmalı ki Allah Teâlâ Hz. Davud’a şöyle emretti: 

“Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. 
O halde insanlar arasında adaletle hükmet. Hevâ 
ve hevese uyma, sonra bu seni Allah’ın yolundan 
saptırır. Doğrusu Allah’ın yolundan sapanlara, he-
sap gününü unutmalarına karşılık çetin bir azap 

vardır.” (Sâd 38/26)
Elbette bütün peygamber-

ler adaletle emrolundular ve 
kavimlerine de adaletli olma-
yı emrettiler.

Hz. Şuayb (a.s.) kavmi-
ne adaleti emredenlerden biri 
idi: “Ve ey kavmim! Ölçüyü 
ve tartıyı adaletle yapın; in-
sanlara eşyalarını eksik ver-
meyin; yeryüzünde bozgun-
cular olarak dolaşmayın.” 
(Hûd 11/85)

Müminler, mümin kar-
deşleri arasındaki anlaşmaz-
lıkları adil bir şekilde çöz-
mekle emrolundular:

“Müminlerden iki toplu-
luk çarpışacak olursa, aralarını bulup-düzeltin. 
Şayet biri diğerine tecavüzde bulunacak olursa, ar-
tık tecavüzde bulunanla, Allah’ın emrine dönün-
ceye kadar savaşın; eğer sonunda (Allah’ın emrini 
kabul edip) dönerse, bu durumda adaletle arala-
rını bulun ve (her konuda) adil davranın. Şüphesiz 
Allah, adil olanları sever.” (Hucurât 49/9)

Dahası Müslümanlar, İslâm’la ve Müslüman-
larla savaşmayan inkârcılara bile âdil davranma-
lıdırlar:

“Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi 
yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan 
ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındır-
maz. Allah, adalet yapanları sever.” (Mümtehine 
60/8)

Hatta en genel anlamda küresel/kozmik ölçekte 
var kılınan adalet, mizan ve denge korunmalıdır:

24 Haziran seçimi sonrasında 
ortaya çıkan tablo, Müslüman 
bir milletin Müslüman yöne-
ticilerini ve kanaat önder-
lerini İslâmî bir yönetimin 
ana ilkeleri üzerinde bir kez 
daha ciddiyetle düşünerek, 
bu ilkeler ışığında, yapıp-
ettiklerimizin ve yapmayıp-
etmediklerimizin sağlama-
sını yapmaya icbar ediyor.
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“Göğü Allah yükseltti ve mîzanı (dengeyi) O 
koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Tartıyı adalet-
le tutup-doğrultun ve tartıyı noksan tutmayın.” 
(Rahmân 55/7-9)

Ma’rûfu (İyiliği) Emredip                                     
Münkeri (Kötülüğü) Engellemek

Müslümanların, sahip oldukları güç ve iktidar 
imkânları oranında insanları hayra davet etmeleri, 
insanlara iyiliği (ma’rûfu) emretmeleri yani sevdi-
rip benimsetmeleri ve yaygınlaştırmaları, kötülü-
ğü (münkeri) de bir biçimde engellemeye çalış-
maları, onların kaçınılmaz görevleri arasındadır:

“Sizden; hayra çağıran, iyiliği (marufu) em-
reden ve kötülükten (münkerden) sakındıran bir 
topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlar-
dır.” (Âl-i İmrân 3/104)

“Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış 
en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder; kötülük-
ten meneder ve Allah’a inanırsınız…” (Âl-i İmrân 
3/110)

“Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar; iyi-
liği emreder, kötülükten menederler; hayırlı işlere 
koşuşurlar. İşte bunlar iyi insanlardandır.” (Âl-i 
İmrân 3/114)

Bu görev, özellikle inkârcı müşriklerin ve mü-
nafıkların kötülükleri yaygınlaştırdıkları ve iyilik-
leri de engelledikleri (Tevbe 9/67-68) bir ortamda 
daha önemli ve öncelikli hale gelir: 

“Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbir-
lerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten 
sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı 
verirler ve Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederler. İşte 
Allah’ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır…” 
(Tevbe 9/71)

Peygamber Efendimiz de (s.a.v.), her bir Müs-
lümana, “bir münker (kötülük) gördüğünde onu 
eliyle (güç ve iktidar imkânlarını kullanarak) gi-
dermesini yani ortadan kaldırmasını, eğer buna 
gücü yetmiyorsa onu diliyle (söz, yazı, radyo-tv, 
internet vb. iletişim araçlarını kullanarak) ortadan 
kaldırmaya çalışmasını, buna da gücü yetmiyorsa 
kötülüğe kalben buğz etmesini (yani o münkeri 
asla onaylamayıp, onu meşrulaştırmayıp, onunla 
uzlaşmayıp günün birinde mutlaka ortadan kal-
dırma azim ve kararında olması gerektiğini)” be-
yan buyuruyor. 

Demek ki; emr-i bi’l-ma’rûf ve nehy-i ani’l-
münker sadece iktidarın değil her müminin gö-
revidir.

Yönetimde İstişare/Şûrâ İlkesi

Kur’ân-ı Kerim Müslümanca bir yönetimin ana 
ilkelerinden biri olarak istişareyi emreder. 

Yazımızın başında yer verdiğimiz ayetlerde be-
yan buyurulduğu üzere, müminler; “Rablerinin 
davetine icabet edenler ve namazlarını dosdoğru 
kılanlar”, aynı zamanda “İşleri aralarında şûra ile 
olanlardır” (Şûrâ 42/37-38).

İşler konusunda istişare etmek o kadar önem-
lidir ki, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Uhud Sava-
şı öncesinde ashabının gençlerinin çoğunlukta ol-
duğu bir grupla istişare etmiş, onların ısrarla şe-
hadet arzularını dile getirmeleri ve şehir dışında 
savaşmayı istemeleri üzerine zırhını giyip dışarı-
da savaşmaya karar vermiş, Uhud’da yapılan savaş 
sonunda acı bir mağlubiyet yaşanmasına rağmen, 
Yüce Rabbimiz, Efendimiz (s.a.v.)’e onları affetme-
sini ve yine de onlarla istişare etmesini emretmişti:

“Allah’tan bir rahmet dolayısıyla onlara yumu-
şak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın 
onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onla-
rı bağışla, onlar için bağışlanma dile ve iş konu-
sunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen ar-
tık Allah’a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül 
edenleri sever.” (Âl-i İmrân 3/159)

Kur’ân’da yer alan İslâmî yönetim ilkeleri el-
bette bunlardan ibaret değildir. Bu konuya dair 
kapsamlı çalışmalar yapılmış ve yayınlanmıştır. 
Bizim amacımız, bu yazıda belli başlı yönetim il-
kelerine dikkat çekmek ve 24 Haziran seçimi son-
rasında yapılacak düzenlemelerde ve alınacak ted-
birlerde öncelikle ve özellikle bu prensiplerin ıs-
kalanmamasına katkı sağlamaktır. 

“İktidarını Niçin Kaybettin?”

İmam Gazali’den yapılan bir aktarıma göre; 
hükümdarlığı elinden gitmiş olan birine sorulur:

“İktidarını/yönetimini nasıl kaybettin?”
Eski hükümdar bu soruya çok anlamlı bir ce-

vap verir:
“Devlet/iktidar ve kuvvetle gururlanmam (“güç 

zehirlenmesi”), istişareden uzaklaşmam, ehliyet-
siz kimseleri önemli işlere tayin etmem.”

İmdi, bu kıssa sadece siyasi iktidar sahiplerine 
hitap etmiyor; küçük ya da büyük ölçekli her tür-
lü güç ve iktidar imkânlarına sahip olan sorumlu-
luk makamındaki herkesi ilzam ediyor.

İbret alın ey akıl sahipleri!
Ders alın ey güç, iktidar, yetki ve otorite sa-

hipleri!
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Paradigma İçi Değişimin Kısa Hikâyesi

B aşlarken bir noktanın 
altını çizmekte fayda 

var. Muhafazakâr demok-
rasiden Türk-İslâm ülkü-
süne uzanan ideolo-
jik tutumlar birbirinden 
kesin çizgilerle ayrılan bir 
hususiyete sahip değil. 
Yer yer birbirlerini bütün-
leyen bir karaktere sahip oldukları bile söylene-
bilir. Türkçede “den“ ayrılma ekinin “e” yönel-
me ekiyle birleşerek oluşturduğu terkipler genel-
de bir yerden çıkarak/ayrılarak başka bir yere var-
mak anlamını havidir. Yani çıkılan yerle varılan 
yer farklıdır. Oysa ki bahsedilen ideolojik tutum-
lar, birinden diğerine geçişin bir ayrılma olarak 
değil en fazla aynı araç içinde koltuk değiştirme 
olarak adlandırılabileceği bir duruma işaret eder. 
Dolayısıyla biz bu yazıda 2000’li yılların başından 
itibaren siyasal alanın öznesi olan muhafazakâr 
demokrat tutumun -ki bu tutum kâfi miktar-
da milliyetçilik barındırmaktadır- neden ve nasıl 
Türk-İslâm ülküsüne geçiş yaptığını; söylemde 
ve- pek tabi ki- eylemde meydana gelen bu değişi-
min (Türk-İslâmcı perspektifin) bugünün ve gele-
ceğin Türkiye’sinde nasıl bir karşılığının olacağını 
irdelemeye çalışacağız. Bunu yaparken de evvela 
Türkiye’nin Osmanlı’dan miras kalan siyasi, ikti-
sadi, içtimai hayatına ilişkin efradını cami ağyarı-
nı mani bir değerlendirmeye ihtiyaç var. Çünkü 
Cumhuriyet her ne kadar kendisini Osmanlı’dan 
“kopuş” üzerine temellendirmek istese de onun 
devamı olduğu su götürmez bir gerçek. Hele 

ki, Ortadoğu’nun bugün 
içinde bulunduğu kaotik 
durumdan selamete çıkı-
şını temin edecek formü-
lün Osmanlı misyonunda 
gizli olduğunu iddia eden 
ana akım entelijansiya 
varken…

Küresel konjonk-
türün zorlamasıyla1 çok partili hayata geçen 
Türkiye’nin siyasal atmosferi, genel itibariyle, 
Osmanlı’dan miras kalan radikal modernleşme 
taraftarları ile muhafazakâr modernleşme taraftar-
ları arasında gelgit şeklinde olmuştur. II. Mahmut 
tarafından temsil edilen ve Cumhuriyetle bir-
likte kendisini milliyetçi-sol siyaset cenahı içeri-
sinde konumlandıranlar tarafından sürdürülen 
radikal modernleşme akımı, seküler/pozitivist/
aydınlanmacı ve jakoben karakteriyle tebarüz 
ederken; II. Abdülhamit tarafından temsil edilen 
ve Cumhuriyet döneminde sağ gelenek tara-
fından sürdürülen muhafazakar modernlik ise 
dini, kültürel, geleneksel değerlerle barışık bir 
modernleşmeden yanadır. Esasında hem sağ hem 
de sol siyasal tutum, Avrupa merkezli olarak (t)
üreyen aydınlanma düşüncesi ve onun kaynaklık 
ettiği modernliği “kaçınılmaz” görmekte ve fakat 
nasıl tecrübe edileceği noktasında ayrışmakta-
dır. Sol gelenek, besin kaynağı olan aydınlanma 
paradigmasının ilerlemeci tarih tasavvurundan 
ilham alarak dinin; rasyonel olmadığını, geri 
bıraktığını, insanlığın ergenlik öncesi dönemi-
nin ürünü olduğunu, Avrupa’nın sekülerleşerek 

Kamil ERGENÇ

Ulus devletin öteden beri yapmaya çalıştığı ve hatırı sayılır oranda 
mesafe aldığı “milli din” algısı, muhafazakâr demokrasi ile milliyetçiliğin 
ittifakı sayesinde Türk-İslâm ülküsü adı altında mevziini tahkim etti.
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“ilerlediğini” iddia ederek vazgeçilmesi gerektiği 
tezini işlerken; sağ gelenek (Cumhuriyet döne-
mi İslâmcılığı 1970’li yıllara kadar bu gelenek 
içinde var olurken, özellikle tercüme faaliyetleri 
sonrasında sağ/milliyetçi gelenekten ayrılacaktır.) 
İslâm’la Hıristiyanlığı eşitlemenin yanlış olduğu-
nu, Müslümanların tarihinde Hıristiyanlıkta oldu-
ğu gibi din-bilim çatışmasının yaşanmadığını, 
dolayısıyla dindar kalınarak ta modernleşmenin 
mümkün olduğu kanısındadır. Ancak aydın-
lanmanın “religion” dediği şeyle “ed-din” olan 
İslâm arasındaki farkın, modernliğin ithal edilme 
sürecinde nasıl bir reaksiyon 
göstereceğini öngörme husu-
sunda her iki siyasi kana-
dın da ciddi zaaflarla malul 
olduğunu söylemek sanırım 
abartı olmaz.

Osmanlıdan Cumhuriyete 
geçerken, imparatorlu-
ğu içine düştüğü buhran-
dan çıkarma azminde olan 
üç ideolojiden sadece biri 
“yeni” dönemde muteber-
dir. O da Türkçülüktür. 
Bilindiği üzere 19.yüzyı-
lın ikinci yarısında impara-
torluk bünyesinde yaşanan 
travmaların atlatılması için 
Osmanlıcılık, İslâmcılık ve 
Türkçülük akımları türemiş-
tir. Bunlardan Osmanlıcılık, 
daha çok, Balkanlarla başla-
yan sınır daralmasını engel-
lemek için bir “üst kimlik” 
iddiasıyla ortaya çıkarken 
(vatan kavramının da bu 
süreçte Osmanlı entelijansi-
yasının gündemine girdiğine bu vesileyle işaret 
etmiş olalım); İslâmcılık “öze dönüş” çağrısıyla 
doğrudan kaynağa gitmeyi ve gelenekte içkin 
tortulardan arınmayı, yani kısaca “asrın idrakine” 
hitap etmeyi gaye edinmiştir. Bu gayenin dili, 
19.yüzyılın ikinci yarısı boyunca genel anlamda 
apolojetik bir hususiyette tezahür etmiş, sonra-
ki yıllarda ise bir taraftan anti-kolonyal dilin ve 
tavrın mümessili olurken diğer taraftan aydınlan-
ma mutlakiyetçiliğiyle hesaplaşmayı yeğlemiştir. 
Türkçülük ise “yeni” dönemin en etkili ideolojisi 
olarak ulus devletleşme sürecinin temel itkisi-

dir. Osmanlıcılık, saltanatın kaldırılmasıyla tarih 
olurken; İslâmcılık, hilafetin ilgası ve yazının 
değiştirilmesiyle “ötekileştirilmiştir.” Cumhuriyet 
tarihi boyunca merkez ideoloji Türkçülük olur-
ken, İslâmcılık, her ne kadar İstiklal Marşı ile yeni 
devlete mührünü vurmuş olsa da, tehlikeli ilan 
edilerek kovuşturmalara, idamlara ve sürgünlere 
muhatap olmuştur. Zaten kimliğini “itikat” eksen-
li belirleyen ve “cihanşümul” perspektife sahip 
olan bir ideolojinin, ulus-devletle barışık olması 
mümkün değildir. Sadece Akif’in hayat hikâyesi 
bile bu dönemi özetlemek için kâfidir. Bir süre 

sağ gelenek içinde varlığı-
nı devam ettiren İslâmcılık, 
tercüme faaliyetleriyle kazan-
dığı cihanşümul perspektifle 
ulus-devlet tarafından icat 
edilen din dilinden teberri 
etmiştir. Ancak bu “teber-
ri” olma süreci fazla uzun 
sürmemiş, Kemalist oligar-
şinin ceberutluğundan emin 
olmak için muhafazakâr 
demokrat çizgiye verilen des-
tek aynı zamanda zihinsel 
evirilmeye sebep olmuştur. 
Muhafazakârlığın havi oldu-
ğu milliyetçilik İslâmcılıkla 
ünsiyet kurarak Türk-İslâm 
mefkûresine dönüşmüştür.

Erken Cumhuriyet Devrinden 
Çok Partili Hayata

Cumhuriyetin ilk yılla-
rında seküler Türkçülüğün 
hedefinde olan sadece 
İslâmcılık değildir. Ulus-

devletin homojenleştirici hususiyeti, doğal ola-
rak farklı etnik kimlikleri de “tedip ve tenkil 
stratejisiyle” bertaraf etmeye ve ehlileştirmeye 
çalışmıştır. İçeriği Avrupa merkezli Türkoloji ens-
titülerinde olgunlaştırılan Türkçülük, modern 
Türkiye’nin inşasında yegâne referans sistemi-
dir adeta. İttihat-Terakki kadroları elinde “cihan 
hâkimiyeti mefkûresi” olarak belirginleşen ve her 
nasılsa bir anda iki bin yıllık devlet geleneğini 
hatırlayan -ki bu hatırlama Türklüğü İslâm önce-
sinden başlatarak bir nevi kimliğini İslâm’a refe-
re etmeden tanımlama amacındadır- Türkçülük, 

Milli Görüş içinden çıkan 
yenilikçi hareketin ideolo-
jik kimlik olarak seçtiği ter-
kibin muhafazakâr demokrat 
olması tesadüf değildir. Bu 
terkipteki muhafazakârlık, 
işaret etmeye çalıştığımız 
üzere Abdülhamitçi gelene-
ğe yaslanmanın işareti iken, 
demokratlık Avrupa’yla 
barışık olmanın göstergesi-
dir. Muhafazakâr demok-
ratlık, geleneği reddetmeden 
modernliğin gerçekleşebile-
ceğine inanmanın yanında, 
aynı zamanda yerliliği dış-
lamayan bir evrenselliği de 
önemser.
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Cumhuriyetin etnik saflaşmasını temin etme nok-
tasında oldukça işlevseldir. Sonraları, özellikle 
ikinci dünya harbi sonrası, ulus-devletin “milli 
din” arzusunu yerine getirmek amacıyla (gerçi 
ulus-devlet henüz daha cumhuriyetin ilk yılların-
da “Milli Din” ihdası amacıyla başta Türkçe ibadet 
olmak üzere oldukça radikal adımlar atmıştır 
fakat aşının tutması için ikinci dünya harbi son-
rasını beklemek gerekecektir) seküler karakterin-
den yavaş yavaş sıyrılarak Türk-İslâm mefkûresi 
olarak tebarüz eden Türkçülük, hemen hemen 
bütün siyasi fraksiyonların ana omurgasında yer 
etmiştir. Yani ister sağ isterse sol olsun (seküler 
olan veya olmayan Kürtçülüğü “paradigmatik” 
anlamda Türkçülükle aynı olsa da söylem itiba-
riyle farklı olduğu için ayrı tutmak gerekir) bütün 
siyasal akımlar bünyelerinde Türkçü/milliyetçi 
argümanlar barındırmaktadırlar. İslâmcılık, sağ 
gelenekte içkin bu milliyetçi tortulardan arınmak 
için 1970’li yılları bekleyecektir.2

Bize özgü modernleşme tecrübesi İkinci 
Dünya Harbi sonrasında farklı bir ivme kaza-
nır. Tanzimat’ın ilanında zirveye çıkan “dışarının 
zorlaması” meselesi bu dönemde de caridir. Çok 
partili hayata geçişimiz, dönemin küresel baro-
nu olan ABD/NATO hattı tarafından temin edi-
lir. Çift kutuplu dünyanın temellerinin atıldığı 
ve yaklaşık kırk beş yıl sürecek olan soğuk savaş 
hikâyesinin yazıldığı bu dönemde Türkiye, II. 
Mahmut çizgisinin radikal modernleşmeci miras-
çılarını (darbeler dönemi istisna tutulursa) uzun 
süre iktidar yüzü göremeyecek şekilde bertaraf 
eder. NATO paktına dâhil olmanın fidyesi ola-
rak anti-komünist örgütlenmeler terviç edilir. 
Sağ ve sol (özellikle kendisini merkez sol olarak 
tanımlayan) gelenek bu süreçten ziyadesiyle isti-
fade eder. Abdülhamitçi sağ/muhafazakâr gelene-
ğin ilk kazanımı Menderes’in iktidara gelmesiyle 
olur. Bu gelenek bir yandan teknik-sınai ve bayın-
dırlık alanlarında gelişmeyi/ilerlemeyi ve NATO 
paktıyla uyumlu çalışmayı genel siyaset anlayışı-
nın merkezine yerleştirirken, diğer yandan milli-
manevi değerlerin özendirilmesini de önemser. 
Dinin modernleşmenin önünde engel olmadığı-
nı, Müslüman kalarak ta modern olunabileceği-
ni kanıtlama çabası içerisindedir. 1950’li yıllarda 
açılmaya başlayan İmam Hatip okulları ve Yüksek 
İslâm Enstitüleri/İlahiyat Fakülteleri, dinin doğru 
anlaşılmasını (esasında buradaki doğru anlaşıl-
ma meselesi modern değerler sistemiyle ve tabi 

bu arada ulus-devletin “mukaddesatlarıyla” uzlaş-
macı bir din dilinin inşasıyla ilgilidir) temin etme 
görevini yerine getirmenin yanında din-bilim, 
gelenek-modernite ilişkisini de sağlıklı bir zemin-
de inşa etmeyi amaç edinmiştir.3

1970’lerden Günümüze

Milli Görüş geleneğinin ilk nüveleri oluşun-
caya kadar, sol paradigmadan beslenen siyaset 
erbabına iktidar olma imkânı vermeyen döne-
min Türkiye’si, Milli Nizam Partisi’nin kuruluşuy-
la birlikte sağ gelenek içinde dini söylemi bariz 
bir çizgiyle tanışmıştır.4 Öncesinde Menderesle 
başlayan çizgiye en azından dine gadretmeme-
leri ve küçük te olsa dinin kamusal alandaki 
görünürlüğünü sağladığı için destek olan kitle-
ler, Milli Görüş çizgisiyle birlikte artık dini ola-
nın kamusal alanda temsilini doğrudan siyaseti-
nin merkezine alan bir duruşla karşılaşmışlardır. 
Bu duruşun Türkiye İslâmcılığının tarihsel gelişi-
mi bakımından önemli olduğunu ve 2000’li yılla-
rın “muhafazakâr demokrat” iktidarının bu tari-
hi arka plandan bağımsız düşünül/e/meyeceğini 
sanırım hatırlatmaya gerek yok.

Milli Görüş geleneği teknik-sınai ve bayın-
dırlık alanlarında ileri düzeyde hizmet üretme 
ameliyesiyle klasik sağ gelenekle aynı mecrada yer 
alırken; Türkiye’nin İslâmî kimliğinin önemini 
vurgulaması (Müslüman Türkiye), Ortadoğu hav-
zasında Türkiye’nin önemli rol oynaması gerek-
tiğini beyan etmesi (Bölgesel liderlik), Batı ile 
(özellikle AB ile) ilişkilerde çekimser kalması ve 
hatta alternatif bir İslâm Birliği idealini bayrak-
laştırması ve ayrıca halkçı bir ekonomik bölü-
şümden yana olması gibi özellikleriyle de sağ/
muhafazakâr gelenekten ayrılır. Devleti vatan-
daşına hizmet etmesi gereken (bir tür garson 
devlet) bir yapı olarak görür ve geleneksel devlet 
tapıncını yerer. Bu yönüyle milliyetçilikle arasına 
mesafe koyar. Merkez-çevre çatışmasında tercihi-
ni çevreden yana kullanır. Merkezi işgal eden bir 
avuç azınlığın-ki bunlar Müslüman Türkiye’nin 
bağımsızlaşmasını engellemektedirler-ceberutlu-
ğundan müştekidir. Sermayenin bu bir avuç azın-
lığın elinde dolaşmasını sorun eder ve devletten 
beslenmeyen bir ticari girişimciliğin taraftarıdır. 
Anadolu sermayesini bu yüzden oldukça önem-
ser. Anadolu Kaplanları yakıştırması bu geleneğin 
döneminde ortaya çıkmış, devlet kredileriyle 
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zengin olmayan (paradan para kazanmayan) din-
dar müteşebbisleri tanımlamak için kullanılmış-
tır. Doksanlı yıllar boyunca türlü engellemelere 
rağmen gelişen bu sermayenin, 2000’li yıllarda 
muhafazakâr demokrat iktidarın oluşmasında 
ve sonrasında “muhafaza” edilmesinde oynadığı 
rol hayatidir. “Muhafaza” etme işlevini yüklenen 
sadece sermaye değildir elbette. Kırdan kente 
göçü, ülke olarak en az hasarla atlatmamızı temin 
eden “cemaatlerin” de burada oynadığı rolü ikrar 
etmemiz gerekir. Çok partili hayata geçişle bir-
likte sol paradigmanın kaynaklık ettiği ideolojik 
tutumun iktidar olmaması için adeta seferber olan 
cemaatler, aynı saiklerle, muhafazakâr demokrasi-
nin iktidarını da sağlamlaştıracaklardır.

Bir farkla ki, Türk-İslâm sentezinin terviç edil-
diği 12 Eylül sonrasının gözde cemaati Nurculuk 
(özelde Gülen Hareketi), Türkiye’nin 21.yüzyı-
lın Ortadoğu’sunda kısmen “kendine özgü” bir 
strateji belirlemesini, “hizmetinde” olduğu ABD 
çıkarlarıyla örtüşük olmadığı için, yıllara baliğ 
yapılanması aracılığıyla en son 15 Temmuz’da 
darbeye kalkışarak sağ gelenek içinde ciddi bir 
kırılmaya sebep olmuştur.5 Bu hareket (resmi 
adıyla FETÖ), klasik sağcılığın hemen bütün 
hususiyetlerini bünyesinde barındırmanın yanın-
da, fazladan, Türk-İslâmcı bir kılığa da bürünerek 
devlet yapılanmasının her alanına nüfuz etmiştir. 
Türkçü/Milliyetçi karakteri bu yapının hem sağ 
hem de sol (özellikle milli sol) tarafından kabul 
görmesini sağlamıştır. 1990’lı yıllarda değişen 
NATO konseptinin de etkisiyle “ılımlı İslâm” 
projesinin en önemli temsilcileri olarak öne 
çıktıkları için, küresel sistem tarafından hima-
ye görmüşlerdir.1970’li yıllardan itibaren sağ/
muhafazakâr çizgiden ayrılarak kendi gündemini 
belirlemeye çalışan İslâmcı akımın kriminalize 
edilmesinde oynadıkları rolün hayati vasfı, çok 
sonraları anlaşılacaktır. Anti-komünist refleksleri-
ni yeterli bulmadıkları için Milli Görüş çizgisine 

1970’li yıllarda mesafe koyan bu yapının, Özal’ın 
liberal-muhafazakâr siyaset tarzına verdikleri des-
tek dikkat çekicidir. Milli Görüş çizgisine konulan 
mesafenin bir tür intikama dönüştüğü 28 Şubat 
süreci, 2000’li yılların Türkiye’sinde muhafazakâr 
demokrat söylemin bulduğu karşılığı anlamak 
için oldukça önemlidir. Gülen Hareketi sonraki 
iktidarlarla da yakın temasını korumuştur. Yurt-
dışı okullar açmaları ve Türkçe’nin yaygınlaşması 
uğruna gösterdikleri çabalarla verdikleri Türk-
İslâm ülküsünün sadık bir neferi görüntüsü, 
zaten Türkçülüğün tesiri altındaki siyasi atmosferi 
lehlerine çevirmelerini sağlamıştır. Eğitimli kad-
roları ve küresel sistemle olan yakın temasları da 
muhafazakâr demokrat iktidarın paydaşı olmala-
rını kolaylaştırmıştır.

Milli Görüş içinden çıkan yenilikçi hareketin 
ideolojik kimlik olarak seçtiği terkibin muhafazakâr 
demokrat olması tesadüf değildir. Bu terkipteki 
muhafazakârlık, yukarıda da işaret etmeye çalış-
tığımız üzere Abdülhamitçi geleneğe yaslanma-
nın işareti iken, demokratlık Avrupa’yla barışık 
olmanın göstergesidir. Muhafazakâr demokratlık, 
geleneği reddetmeden modernliğin gerçekleşebile-
ceğine inanmanın yanında, aynı zamanda yerliliği 
dışlamayan bir evrenselliği de önemser. Ancak 
köklü değişime mesafelidir. Muhafazakârlığın 
Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan bir koruma 
(conserve) tavrı olduğu hatırlandığında, köklü 
değişime duyulan tepki anlaşılabilirdir. Ancak 
her kavram içine doğduğu tarih/zaman kesitinin 
ve toplumsal muhayyilesinin ürünü olduğundan, 
muhafazakârlığın toplumumuzdaki karşılığı tam 
olarak net değildir. Genel olarak dindarların, 
Müslümanların hatta İslâmcıların bile içine dâhil 
edildiği bir şemsiye- ya da amorf mu demeliyiz-
kavram olarak literatürdeki yerini korumaktadır. 
Kabaca namaz kılan, oruç tutan, kamusal alanda 
tesettürü savunan, faizsiz bankalarla iş tutan, çocu-
ğunu imam hatip okullarına gönderen kitleler bu 
kavramın içine dâhil edilmektedirler. Bu yönüyle 
Cumhuriyet Türkiye’sinin sağ geleneğinde küme-
lenmiş kitlelerin reylerine talip olduğu söylenebi-
lir. Demokratlık ise bireysel haklar, sivil toplumun 
güçlendirilmesi, azınlık haklarının güvence altına 
alınması, düşünce ve inanç özgürlüğü gibi olguları 
havi olması münasebetiyle anti-demokratik uygu-
lamaların (asker-sivil ilişkileri, bürokratik oligarşi, 
yargı bağımsızlığı, üniversitelerin özerkliği gibi) 
çözümünü müjdeleyen bir hususiyete sahiptir.

Recep Tayyip Erdoğan  Necmettin Erbakan
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Nitekim Kasım 2002’de AK Parti’nin gördüğü 
teveccüh, hem sağ geleneğin önemli oranda tem-
silcisi olduğunu hem de muhafazakâr demokrat 
söylemin kitleler nezdinde bulduğu karşılığı ispat 
etmiştir. Bu seçimde sağ geleneğin merkezinde 
olduklarını her fırsatta dile getiren Özal-Demirel 
çizgisini sürdüren partilerin (ANAP-DYP) meclis 
dışında kalmaları ve bir daha da meclis yüzü 
görememeleri dikkate değerdir. Bu durum, mer-
kez sağ geleneğin tek bir partide “muhafazakâr 
demokrat” ideolojisi etrafında kümelendiğini gös-
termektedir. İslâmcı tabanın da bu süreçte verdiği 
destek hesaba katıldığında, AK Parti’nin oldukça 
heterojen bir tabana yaslandığı söylenebilir. Bu 
heterojen kitleyi bir arada tutmak için klasik sağ 
siyaset tarzının yeterli olmayacağı ise aşikârdır. 
Bu nedenle 2000’li yılların başında geniş ufuklu 
bir siyaset tarzından bahsedilebilir. Genel anlam-
da “sistemin” gadrine uğramış kitlelerin sığınağı 
olarak görülen AK Parti’nin, AB uyum sürecini 
sözünü ettiğimiz bu “gadr”den kurtulmak için 
fırsat görmesi de siyaset ufkunun genişlemesine 
etki etmiştir. Yani, yine bir “dışarının zorlaması” 
durumudur söz konusu olan.

İktidarının ilk yıllarında, Kemalist bürok-
rasinin barikatlarını aşmak için AB ile ilişkile-
rin sıkı tutulmasına ve 1990’lı yıllardan beri 
anti-Kemalist literatürün oluşmasına katkı sunan 
İslâmcı-liberal ve sol entelijansiya ile iyi geçinme-
ye gayret edildiği söylenebilir. Bu birliktelik saye-

sinde Kemalizm’in ordu-yargı ve üniversiteden 
müteşekkil oligarşisi geriletilmiş ve Özal’la baş-
layan küresel sisteme entegrasyon süreci hızlan-
mıştır.

Yeni Türkiye’nin İnşası ve Bozulan İttifak

1990’lı yıllarda Türkiye’nin gündemine giren 
post-modernitenin her türlü merkezi reddeden 
merkezsiz/öznesiz yapısı, tek bir hakikat olama-
yacağı iddiası ve ideolojilere/büyük anlatılara 
son veren perspektifi, modern paradigmadan 
beslenen Kemalizm’in otoriter, jakoben, buyurgan 
ve tekçi yapısında önemli bir gedik açtı. İslâmcı-
liberal-sol ittifakın bu süreçteki en önemli başa-
rısı olarak kayıtlara geçen Kemalist oligarşinin 
geriletilmesi, muhafazakâr demokrat söylemin 
egemenliğinde Yeni Türkiye’nin inşasına evirildi. 
Yeni Türkiye’nin inşa sürecinde de devam eden 
muhafazakâr-İslâmcı-liberal ve sol ittifak şunlar-
dan dolayı bozuldu:

1) “Politik ve Dini Popülizm”6 stratejisinin 
Türkiye toplumunda bulduğu niceliksel karşılığın 
başka müttefiklere ihtiyaç bırakmaması ve bun-
dan dolayı sağ/muhafazakâr/milliyetçi geleneğin 
“merkez ideoloji” olmanın verdiği gücü ve imkânı 
“başkalarıyla” paylaşmak istememesi.

2) Muhafazakâr/sağ/milliyetçi geleneğin ente-
lektüelliği tahfif eden hususiyeti.

3) Ultra-pragmatik, ultra-oportünist ve ult-
ra-Makyavelci yapısıyla Türkiye’deki liberal 
havzayı önemli ölçüde massetmiş olan Gülen 
Hareketi’yle yaşanan gerilim;

4) AB uyum yasalarının yarattığı “özgür-
lükçü” havanın, Mısır benzeri bir darbenin 
Türkiye’de gerçekleş/tiril/eceğine dair endişe. 

Bu bozulma kendisini en bariz olarak Gezi 
Parkı eylemlerinde gösterdi. “Yeni Merkezin” 
muhafazakâr/milliyetçi ideolojisi, Gezi Parkı 
eylemleri sırasında ve sonrasında bir zamanlar 
Kemalist oligarşiye karşı ittifak yaptığı sol ve 
liberal çevreleri “gayri milli” olarak tanım-
layarak, kendi meşruiyetini tahkim etti. 15 
Temmuz ihanet girişimini ve bu ihanete karşı 
gösterilen emsalsiz direnişi, Gülencilerin ulus-
lararası düşünce kuruluşlarıyla ittifak yaparak 
oluşturdukları “algı”ya göre değerlendirmeyi 
tercih eden Türkiye’deki sol/liberal havza, 
muhafazakâr/milliyetçi merkez ideolojinin 
tahkimatında önemli bir rol oynadı.

1990’lı yıllarda Türkiye’nin gündemine 
giren post-modernitenin her türlü merke-
zi reddeden merkezsiz/öznesiz yapısı, tek 
bir hakikat olamayacağı iddiası ve ideo-
lojilere/büyük anlatılara son veren pers-
pektifi, modern paradigmadan beslenen 
Kemalizm’in otoriter, jakoben, buyur-
gan ve tekçi yapısında önemli bir gedik 
açtı. İslâmcı-liberal-sol ittifakın bu süreç-
teki en önemli başarısı olarak kayıtla-
ra geçen Kemalist oligarşinin geriletilme-
si, muhafazakâr demokrat söylemin ege-
menliğinde Yeni Türkiye’nin inşasına evi-
rildi.
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28 Şubat sürecinde maruz kaldığı zulümleri 
bir daha yaşamamak için, 2000’li yılların başın-
da muhafazakâr demokrat siyaset tarzına destek 
veren İslâmcılık ise; bu tarzın teveccüh gördüğü 
toplumsal tabanın genişliğini karşısına almak ve 
muhalif olması durumunda sol ve liberal kesimle-
rin maruz kaldığı “gayr-ı milli” ve “kökü dışarıda” 
yaftasıyla itham edilmek istemediği için, 1990’lı 
yıllardaki özerkliğini ve özgünlüğünü, şimdilik, 
terk etti. Bu özerkliği ve özgünlüğü kazanma-
sına vesile olan “perspektife” de yabancılaştı. 
Yerlilik ve millilik klişesinin etkisi altında kalan 
İslâmcılık, ilmi/entelektüel besin kaynaklarını da 
değiştirme ihtiyacı hissetti. Mevdudi, Malik B. 
Nebi, Ali Şeriati, Seyyid Kutub, Aliya İzzetbegoviç 
gibi isimler yerine, Cemil Meriç, Nurettin Topçu, 
Necip Fazıl gibi isimler tercih edilmeye başlandı. 
Böylece ulus devletin öteden beri yapmaya çalıştı-
ğı ve hatırı sayılır oranda mesafe aldığı “milli din” 
algısı, muhafazakâr demokrasi ile milliyetçiliğin 
ittifakı sayesinde Türk-İslâm ülküsü adı altında 
mevziini tahkim etti.
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Dipnotlar
1 Esasında Türkiye’de ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu 

Ortadoğu havzasında küresel konjonktürün zorlamadığı bir 
dönemden bahsetmek neredeyse mümkün değildir. Bunun 
sebebi jeo-politik, jeo-stratejik ve jeo-kültürel konum oldu-
ğu kadar, küre ölçeğinde olup bitenlere ilişkin “bilinçli” ilgi-
sizlikte olabilir.

2 İslâmcılığın, ulus-devlet tarafından “icat” edilen milli din 
dayatmasından ve bu din dilinin taşıyıcısı olan Milliyetçi/
muhafazakâr/sağ gelenekten ayrılma süreci dikkatle incelen-
meyi hak ediyor. Bu süreçte ödenen ağır bedeller vardır hiç 
şüphesiz. Sedat Yenigün, Metin Yüksel, Erdoğan Tuna gibi 
İslâmcı gençlerin “faili meçhul” cinayetlere kurban gitmesi 
gibi mesela… Selçuk Küpçük, Yüzleşmenin Kişisel Tarihi’nde 
ülkücü kanat içinde 1980 ihtilali sonrası yaşanan kırılma-
yı oldukça güzel anlatır.12 Eylül vahşetinin hem ülkücü 
hem de sol cenahta meydana getirdiği travmalar, yakın tari-
hin en trajik hadiselerindendir muhakkak. Ülkücü havza bu 
süreçte bir iç hesaplaşma yaşar. Kutsadıkları devletin işken-
ce hanelerinde maruz kaldıkları insanlık dışı muamele, bu 
hesaplaşmayı hızlandırır. Birçoğu cezaevinde İslâmî kaynak-
larla tanışarak daha “sahih” bir çizgiye evrilir… Küpçük’ün 

dikkatimizi çektiği Bizim Dergâh dergisi bu yüzleşmenin/

hesaplaşmanın ana üslerinden biridir. Şu cümleler: Bizim 

Dergâh dergisindendir “Bizim(Müslümanların) savaşımız bir-

birimizle değildir. Bizim savaşımız, bizi özümüzden kopa-

rıp, ona buna peşkeş çeken küfür zihniyetinin, küfür sis-

temidir. Bizim savaşımız, Şeriat-ı Ahkâmiyye’nin karşısın-

da olan, bütün kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, küfür cep-

heleriyledir. (Bizim Dergâh sayı:33 Aralık 1990) ve şu cüm-

leler de “Allah(c.c.)’ın yeryüzü hâkimiyetine başkaldırarak 

O’nun hükümlerini eksik, yetersiz, geri ve çağdışı bulan ve 

bunun için O’na mukabil olmak üzere hükümler icat eden 

beşeri otoritelerin hüküm sürdüğü bir dünyada yaşıyoruz… 

Günümüzde hüküm süren siyasi yapılanmaların ve onların 

pratik yaşantımızı, cahili değerlerin tasallutundan kurtara-

mayız. Çünkü iman ve küfür, İslâm ve cahiliye birbirinin zıt-

tıdır.” (Bizim Dergâh, sayı: 23 Ocak 1990) Daha geniş bilgi 

için bkz. Selçuk Küpçük, Yüzleşmenin Kişisel Tarihi(Mito-

politik Söylemden Ağıdı Yakılmamış Çocuklara).

3 İmam Hatip Okulları ve İlahiyat Fakülteleri’nin amacı 

bugün, ilk açıldıkları güne göre, farklılaşmıştır kanaa-

tindeyim. Post-Modern paradigmanın amorf ve renksiz 

karakteri,19. yüzyıldan 20. yüzyıla miras kalan din-bilim 

ve gelenek-modernite arasındaki, varsayılan, çatışmaların 

anlamsızlığını izhar etmiştir. Yeni dönemde ne bilim ne de 

din bir “hakikat” vazedicisi olarak görülmemektedir. Ayrıca 

dönemin “öcüsü” komünizm–ki imam hatiplerin bu öcüyü 

engelleyeceği varsayılmıştır-1991 de Sovyetlerin dağılma-

sıyla moral motivasyonunu kaybetmiştir. Dolayısıyla bugün 

bu okulların amacı, kanaatimce, Yeni Türkiye’nin ideolojisi 

olan Türk-İslâm ülküsünün kamusallaşmasını temin etmek-

tir. Bunu yaparken de Osmanlı imgesine ve “sufi” (özellik-

le Halidi Nakşi gelenek)perspektife müracaat edilmektedir.

4 Gerçi Milli Nizama gelinceye kadar İslâmî referanslı birçok 

parti kurulmuştur. Tanıl Bora’nın Cereyanlar, isimli eserin-

de işaret ettiği bu partiler: 1946’da kurulan ve iki ay içinde 

kapatılan İslâm Koruma Partisi,1945 te kurulan ve dış poli-

tikada İslâm birliğini savunan Milli Kalkınma Partisi,1951 

de Cevat Rıfat Atilhan tarafından kurulan İslâm Demokrat 

Partisi ve 1948 te kurulan Millet Partisi.

5 Nurculuk, 1878 Bitlis-Hizan doğumlu Said Nursi tarafından 

kurulmuş bir harekettir. Said Nursi, Halidi Nakşiliğin önemli 

merkezlerinden Toğ ve Norşin medreselerinde eğitim almış-

tır. İstanbul ulemasına kendisini kısa sürede ispat eden Nursi, 

Abdülhamit karşıtı ittihatçılarla ilişkisinden dolayı takibata 

uğramıştır. II. Meşruiyet sonrasında dini gayelerden uzaklaş-

tıkları için ittihatçılarla arasına mesafe koyan Nursi, İttihadı 

Muhammediye Fırkasının kurucuları arasında yer almış, 

bu nedenle 31 Mart vakasıyla ilişkilendirilip tutuklanmış-

tır. Talebeleriyle oluşturduğu 3-4 bin civarında milis gücüy-

le kurtuluş savaşına katılan Nursi, Cumhuriyet Döneminde 

de takibattan kurtulamamıştır. Menderes Hükümetine des-

tek verdiği bilinmektedir. Yazdığı eserler Risale-i Nur ola-

rak adlandırılmaktadır. Hareketin genel stratejisine ilişkin 

öz bilgi için Mehmet Ali Büyükkara, Çağdaş İslâmî Akımlar, 

Klasik Yay. Tanıl Bora, Cereyanlar, İletişim Yay. Şerif Mardin, 

Türkiye’de Din ve Siyaset, İletişim Yay.

6 Kavramsallaştırma Atasoy Müftüoğlu’na aittir. Müftüoğlu, bu 

iki kavramın birer “uyuşturucu” olduğu kanısındadır. Her 

iki popülizm türü de oldukça geniş bir alıcı kitlesine sahip-

tir. Din dilinin “vulgarize” edilmesini de içkin olan bu popü-

list tavır/lar, denebilir ki, sağ/muhafazakâr/milliyetçi gelene-

ğin adeta can simidi olmuştur.
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Bir Sorun Olarak Eğitim ve
Kültür Politikaları

A K Parti’nin ilk sınanması 
olan 2007 genel seçim-

lerinden tam 11 yıl geçti. 
İktidara geldiğinden beş yıl 
sonra kendisine bu seçim-
de not verdiren yani ken-
disini oylatan AK Parti’nin 
% 47 oy alması şaşırtıcı bir 
sonuç olmuştu. Bu seçimin 
sonrasında 22 Temmuz 2007 
seçimlerini parti açısından 
merkeze yerleşmenin bir aşaması fakat AK Parti’nin 
toplum tarafından tam manasıyla kabulü anlamına 
gelmediğini ifade etmiştim. Ayrıca 3 Kasım 2002 
seçimlerine göre %13’lük bir oy oranının eklendiği-
ni, özgürlükler, toplumsal uzlaşma ve bütünleşme 
konusunda kararlı davranan seçmenin yapay soruna 
ve dayatmacı zihniyetin ürettiği vesayet içeren 367 
krizine karşı demokratik bir tepki göstererek Meclis’te 
vekilleri bulunan merkez sağ partilerini tasfiye ettiğini 
vurgulamıştım.

Merkeze Yerleşmek ve Eğitim Politikasızlığı

AK Parti açısından 2011 ve 2015 seçimleri partinin 
merkeze yerleştiği seçimler olmuştur. Son seçimlerde 
Yeni sistem değişikliğinden dolayı seçmen irade-
si de buna bağlı olarak sandığa farklı yansımıştır. 
Merkeze yerleşmiş olan AK Parti’nin kaybettiği oy 
oranı, aynı orandaki oyunu yeni kurulan İYİ Parti’ye 
kaptıran başka merkez sağ parti olan MHP’ye gitmiş-
tir. MHP’nin verdiği destek sayesinde Recep Tayyip 
Erdoğan’ın başkan seçilmesi tartışılmaz bir konudur. 
Neticede büyük bir cepheye karşı 2014 seçimlerinde-
ki oy oranına yakın bir oy alarak seçilen Erdoğan ve 
partisinin oy kaybı yaşadığı aşikârdır.

AK Parti’deki oy kayıplarının birçok nedeni var. 
Bunların en önemli nedenlerinden biri öğretmen, 

öğrenci (üniversite öğrencisi) 
ve veli ayağı bulunan eğitim-
de ve onunla doğrudan bağ-
lantılı olan kültürde yapılan 
yanlışlar veya ne yapılacağı-
nın bilinmediği ciddi bir ace-
miliğin süreklilik kazanma-
sıdır. Son 15 yıllık AK Parti 
iktidarında 7 bakan değiştiren 
MEB liselere girişte 5, üniver-
site girişlerinde 4 kere sistem 

değiştirdi. Önemli birimler olan MEB Yayınları, Süper 
Liseler ve Anadolu Öğretmen Liseleri kaldırıldı. Tüm 
genel liseler Anadolu liselerine aslında Anadolu liseleri 
tasfiye edilerek tümü genel liseye dönüştürüldü! Fen 
Liselerinin ve BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri)’nin 
sayısı artırılarak -keyfiyetleri kaybettirilerek- yalnızca 
kemiyet haline getirildi. 28 Şubat’ın despotik uygu-
laması 8 yıllık zorunlu eğitimin devamı olan 12 yıllık 
zorunlu eğitim uygulamasına geçildi. Lise 1. sınıfta 
ders sayısı 20’ye kadar çıkarılırken ders saati ise bazı 
lise ve ortaokullarda 40 saate kadar çıkarıldı. İşte bu 
süreçte, adeta bu zihinsel ve ruhsal öldürülüşün top-
lumsal görünümünü yaşıyoruz.

Öğrencinin kafasına “baba” diyebileceğimiz birçok 
bilimin malumatlarını doldurmayı marifet bilen bir 
maarif sitemi üretildi. Oysa döneminde 6-7 ders sayı-
sını fazla bulan ve manevi yapısı düzenlenmeyen insa-
nın teknik bilgisinin bir işe yaramayacağını söyleyen 
Nurettin Topçu çok sayıda ders türünün olmasının 
gençleri fikir hamalı haline getirdiğini söyler. Topçu, 
zekânın boşuna tekrarlar içinde körleştiğini, gençlere 
hoşlanmadığı dersleri vererek onların zihinlerinin 
felce uğratıldığını ve gençlerin ruhlarının en verimli 
döneminde zihinsel ve ruhsal olarak öldürüldüğü 
tespitini yapar.

Eğitim, yıllardır yap-boz mantığıyla, deneme-
yanılma refleksiyle ve kişisel gayrete (kişinin kafasın-

Ahmet DAĞ

AK Parti’deki oy kayıplarının birçok nedeni var. Bunların en önemli 
nedenlerinden biri öğretmen, öğrenci (üniversite öğrencisi) ve veli ayağı 
bulunan eğitimde ve onunla doğrudan bağlantılı olan kültürde yapılan yanlışlar 
veya ne yapılacağının bilinmediği ciddi bir acemiliğin süreklilik kazanmasıdır.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
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dan esenlere) göre hareket eden, eğitim politikası ve 
bir sistemi olmayan bir yaklaşımdan kendini kurta-
ramamıştır. Platonist bir uygulama olan okul yaşının 
düşürülmesi, okul öncesi eğitimin zorunlu hale geti-
rilmesi ve çocuğun aileden kopuşunu doğuracak tam 
gün eğitim uygulamaları sorunludur. Zira bunların 
tümü eğitimi bir “kod ve mod” işi zanneden metafi-
zikten/manadan yoksun matematik/mühendislik işleri 
inşa etme çabasıdır. Dolayısıyla insanın beşer yönünü 
ön plana çıkartan insan yönünü yok sayan ve yok eden 
yaklaşımlardır. İnsanlığı mekanikleştiren ve kabalaş-
tıran süreçleri ve savaşları doğuran matematik-fizik 
temelli bilimi bir çağın ruhu (zeitgeist) olarak ortaya 
koyan yaklaşımlardır. Sorun matematik-fizik eğitimi 
verilmesi değil matematik-fizik temelli eğitimin her 
şey ve yeterli olarak görülmesidir. Oysa matematik-
fizik (mühendis) gereklidir, yeterli değildir. 

Yeni kabinenin açıklanması daha öncekilere göre 
daha çok heyecan yarattı. Bunun bazı nedenleri şun-
lardır: Cumhurbaşkanı yardımcılarının kaç tane ve 
kimlerin olacağı, Meclis’ten kaç bakan çıkarılacağı ve 
Meclis dışından kimlerin bakan olacağı ve sayısının 16 
gibi bir rakama indirilmesinden itibaren önem dere-
celerinin ve buna bağlı olarak yetkilerinin ne kadar 
artacağı. Açıklanan bakanların oranları ve meşguliyet-
lerine bakıldığında “yarı devlet yarı özel” sektör profi-
line sahip bir kabine ortaya çıktığı görülmüştür. Bizde 
iş adamı veya bürokrasiden oluşan siyasi oluşumlara 
“teknokrat hükümet” adı verilir. Bilim insanları ve 
mühendislerden oluşan iktidar yapıları “teknokrat 
yönetim” şekli olarak adlandırılır. Bu adlandırmada 
yıllardır yanlış bilgimiz var. Türk siyaset tarihinde ağır-
lıklı bir “teknokrat hükümet” hiçbir zaman olmamıştır. 

Ülkemizin en sorunlu iki taifesi iş adamları ve 
bürokratlardır. İlki üretim artırmak yerine esas amaç 
olarak “kazancını” artırmayı diğeri devletin işlerini 
düzenli ve hızlı bir biçimde yapmak yerine “makamı-
nı” ön plana çıkarma amaç edilir. Yani yeni kabinenin 
en büyük zaafı kazanç ve makam odaklı olmasıdır. 

Özel Okullar ve Diğer Sorunlar

Kabinenin en çok dikkat çeken ve olumlu görülen 
bakanı, MEB’e atanan özel bir okulun sahibi de olan 
Prof. Dr. Ziya Selçuk oldu. Hem kendisinin özgeçmişi 
hem de şu ana kadar MEB’e atanan 7 bakanın nere-
deyse öğrencilik yılları dışında eğitimle hiçbir uzman-
lık ilişkisinin olmaması bir eğitim profesörü olan 
Selçuk’un olumlu tepkiler almasına yol açtı. MEB’e 
atanmasının en büyük nedeni, Cumhurbaşkanı’nın da 
ifade ettiği gibi özel okulunda olan uygulamaları. Bu 
özel okulda ne uygulandığını tam olarak bilmiyorum. 
Ama özel okulların eğitime yaklaşımını ve onun üret-
tiği öğrenci tipini olumlu görmüyorum. 

Tanzimat fermanıyla birlikte ülkenin bir gerçeği 
haline gelen özel okullar, azınlıkların açtığı özel okul-
lar olmuştur. Üst sınıfın çocuklarını gönderdiği özel 
okullar zamanla orta sınıf diyebileceğimiz ailelerin de 
çocuklarını gönderebildiği bir zemin haline gelmiş-
tir. 1985’te 300 olan okul sayısı 2002 yılında 1780 
olmuşken, 16 yıllık mevcut iktidar döneminde ise bu 
sayı 10.000 sayısına ulaşmış durumdadır. Bu rakam 
salt olarak milletin ekonomik durumunun iyileşmesi 
ile açıklanacak bir durum değildir. Özel okulların 
artış nedenleri; özel okul katkı payı verilmesi gibi 28 
Şubat sürecinde uygulanan 8 yıllık zorunlu eğitimin 
devamı olan 12 yıllık zorunlu eğitim uygulaması ve 
devlet okullarının kalitesinin düşmesi gibi nedenlerle 
de doğrudan bağlantılıdır. Eğer son yapılan sınav deği-
şikliği değiştirilemezse özel okul sayısı önlenemez bir 
biçimde artacaktır. Bu bir sorun mudur? Evet, ciddi 
bir sorundur. 

Yaklaşık 5 yıl Türkiye’nin en zeki çocuklarının 
eğitim gördüğü İstanbul BİLSEM’de eğitimcilik yap-
tım. Bu öğrenciler bu kurumu kazandıktan sonra ya 
özel okullar tarafından transfer ediliyor ya da veliler 
tarafından bu okullara gönderiliyordu. Çoğu özel 
okullu olan bu öğrencilerde gördüğüm bazı olumsuz 
özellikler şunlardı: faydacı, bilgiye/malumata değer 
verme fakat ilme karşı heyecansızlık, sınavları çok 
önemli görme fakat kitaba karşı ilgisizlik, matema-
tiği ya da doğal bilimleri her şeyden ibaret görmele-
ri, sosyal bilimleri gereksiz görmeleri, insan olmayı 
değil kariyer edinmeyi esas amaç olarak görmeleri, 
öğretmenle ilişkilerinde faydaya dayalı bir reel-politik 
tutum içerisinde olmaları, mili ve manevi değerlere 
karşı lakaytlık, vefa ve sadakat duygularının çok zayıf 
oluşu, devlet ve millet için çaba gösterme yerine kendi 
bekasını sağlama, iyi okullarda okumanın her şey 
olduğunu zannetme. Bugün bu çocukların çoğu “kali-
teli” üniversitelerde okumaktadırlar. Önemli günlerde 
(öğretmenler günü dâhil) kendilerine 5-6 yıl emek 
veren öğretmenlerini (1-2 tanesi hariç) arayıp, onların 
hatır sorma gibi vasıfları zerre kadar yok. Sosyal pay-
laşım ortamlarında takip ettiğim bu gençler arasında 
Londra’da ülkesinin devlet liderinin kaldırıma serilmiş 
resminin üzerine çıkandan, kendi insanını cahil, yobaz 
ve kültürsüz gören, ülkesinin değerlerini tahkir edene 
kadar her türden davranışlarda bulunanlar var. 

Bu konuda bir gözlem yapmadım ama gözlemle-
rim itibariyle bu okullarda yetişen nesillerin millet ve 
devletle bağının zayıf olduğu yönündedir. Kısaca özel 
okulların rol-model olması gibi bir hakikat yok. Ayrıca 
büyük medeniyetlerin ve devletlerin gelişmesi özel 
okullar veya üniversitelerle olmuş olan bir şey değil. 
Selçuklu’da Nizamiye, Osmanlı’da Enderun, Trinity 
kolejine sahip İngilizlerde Ox-Bridge, Gymnasium’lara 
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sahip Almanya’da Heidelberg ve Humboldt, Fransa’nın 
Sorbonne Üniversitesi bu durumun açık göstergesidir. 
Elbette Batı’da kurumlaşmış uzun ömürlü özel okullar 
var fakat bu tür nitelikli kurumlaşmaya sahip özel 
okula sahip olmamız şu an için söz konusu değildir. 
Üstelik özel okul üzerinden FETÖ’nün 40 yıldır ülke-
nin en genç ve dinamik zihinlerini devşirdiği gerçeği 
asla unutulmamalıdır. Özetle devlet eğitimde belirleyi-
ci ve etkin olma tutumunu terk etmemelidir. Eğitim ve 
öğretim eğer millet ve devletin bekası ve ilerlemesi için 
bir şartsa bu elzemdir. 

Belli başlı sorunlara bakarsak; anaokulunun 
“zorunlu” hale getirilmesi lüzumlu bir uygulama 
değildir. Çünkü çocuğun aileden erken koparılışı ciddi 
toplumsal sorunlar doğurabilir. İlkokul öğretmenleri-
nin yetiştirilmesinde, model alınan taklit örneklerden 
daha çok kök geleneklere bağlı bir öğretmen profilinin 
yetiştirilmesi esastır. 4+4+4 uygulaması sadece rakam 
olarak değişmiş fakat ortaokul müfredatı ve ders kitap-
ları bu model çerçevesinde tasarlanmış değil. Oysa 
bir mantık önermesi niteliğine sahip sürenin değişimi 
sürecin değişimini zorunlu kılar. Bu bağlamda 4+4+4 
modeline uygun düzenlemeler yapılması gerekir. 12 
yıllık zorunlu eğitim gözden geçirilmeli, en azından 
bu uygulama kaldırılamıyorsa bile öğrenciler mesleki 
eğitime veya açık öğretime yönlendirilmelidir. Eğer bu 
yapılmazsa okullarda sorunlar bitmez ve vasıfsız bir 
yığınla karşı karşıya kalınabilir ve sonuçta böylesi bir 
yükün altından kalkılamaz. Ders türlerinin sayısı ve 
ders saatleri düşürülmeli. Çünkü 20’ye yaklaşan ders 
türü ve 40 saat ders yükü insani bir uygulama değildir. 
Ciddi bilimlerin taze dimağlara bir yıl içinde vermek 
veya yedirmek doğru bir uygulama değil. 

Sabık bakanın “nitelikli-niteliksiz okul” beyanına 
dayalı son lise giriş sınavlarında değişikliğe gidilmeli-
dir. Niteliksizlerin değil niteliklilerin sayısının artırıl-
ması bağlamında yeni uygulamalar hayata geçirilmeli-
dir. Özendirilen ve sayısı artırılan imam-hatip ortaokul 
ve liselerinde ciddi nitelik sorunu bulunduğu gibi hem 
nicelik hem de nitelik açısından kadro sorunları var. 
Bu çerçevede İlahiyat Fakültesi, müfredatları gözden 
geçirilmeli müderris-teolog ayrımı yapılmalıdır. Etüt 
merkezleri haline gelen BİLSEM’ler asıl kuruluş ama-
cına döndürülüp bilim merkezleri haline getirilmeli. 
Mevcut görevli öğretmenlerin niteliği gözden geçi-
rilmeli ve öğretmen alım esasları akademik hüviyete 
kavuşturulmalıdır. Ayrıca FETÖ’den devralınan yurt 
dışı okullarına yönelik çalışmalar yapan Maarif Vakfı 
henüz kurumlaşmasını tamamlamamıştır. Ayrıca neler 
yapacağına ve bu okullarda görevlendirilecek kadro-
ları nasıl oluşturacağına, kimleri istihdam edeceğine 
dair net projeler ve girişimler ortaya konulamamıştır. 

28 Şubat sürecinde kalkması gerektiği söyle-
nen şimdilerde dokunulmaz hale gelen ve kutsanan 
YÖK’ün idari yapısı tartışılmalıdır. yani üniversitelerin 
daha büyük sorunları bulunmaktadır. Yeni kurulan 
üniversitelerle devlet ve vakıf üniversitelerinin sayısı 
200’ü bulmaktadır. Ve bu üniversitelerde okuyan 
öğrenci sayısı bazı devletlerin nüfusu olan yaklaşık 
8 milyon kadardır. Gerek yeni açılan üniversiteler 
gerekse FETÖ ve bildiri imzacıları ihraçları nedeniyle 
akademik kadro yetersizliği söz konusu. Akademik 
kadroya alımlardaki kriterlerin sorunları hem nicelik 
hem de nitelik sorununu doğurmaktadır. Rektörlerin 
yeni atanma usulü olağanüstü şartlardan dolayı düzen-
lenen bir usuldür. Dolayısıyla bu usul, yeniden gözden 
geçirilmeye muhtaçtır. Nitekim son atanan rektörlerin 
basına yansıyan uygulamalar takip edildiğinde bu 
usulle atanmanın doğru olmadığı görülebilir. Son ata-
nan rektörlerin çoğunun bilimle ilişkilerinin çok zayıf 
olduğu oldukça aşikâr... 

Özellikle yeni açılan üniversitelerin ekonomik 
harcamaları ve akademik performansları ciddi incele-
meye tâbi tutulmalıdır. Yine istihdam sorunu yaşayan 
bölümler gözden geçirilmelidir. Ayrıca “Bir ülkenin 
bu kadar sayıda üniversite öğrencisine ihtiyaç var 
mıdır?” ayrı bir tartışma konusu. Benim kanaatimce 
gerekli olmayan bir şey. Çünkü bu yığılma, ileride 
ciddi içtimai ve iktisadi sorunlar çıkaracaktır. Kısaca 
mevcut MEB bakanı devasa sorunlarla karşı karşıya, 
çünkü son 15 yıldır Cumhuriyet döneminin en kötü 
uygulamalarına şahit olunan bir bakanlığın başında 
bulunmaktadır. Sistemi kendi ve kadrosu ekseninde 
kurmak gibi bir hataya düşmemeli, ülkenin birikimini 
ve kişi potansiyelini gözden geçirerek sistem eksenli 
bir yapılanmaya gitmelidir.

 

Kültürel Alanının Sorunları

İktidarın son 15 yıldır diğer aksayan ayağı ise 
kültür ayağıdır. Milli Eğitim Bakanlığı gibi en çok 
bakan değiştiren diğer bir bakanlık Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’dır. Bu bakanlıkta 15 yılda tam 8 bakan 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy
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değiştirildi. Bu bakanlardan Atilla Koç dışındaki nere-
deyse tüm bakanlar kültür kısmından daha çok ayartıcı 
ve cezbedici olan maddiyat ve sermaye üreten turizm 
üzerinde odaklandılar. Bir bakıma turist gibi davran-
dılar. Ben bir felsefeci ve vatandaş olarak yıllardır hep 
kültür ile eğitim niye yan yana bulundurulmayıp da 
turizm ile ilişkilendirildiğini çok anlamış değilim. 
Oysa kültür, turizme yakın olmaktan daha çok eğitime 
yakın bir olgudur. Felsefi ve sosyolojik kavramlarla 
konuşursak kültür ve eğitim birer olguyken turizm ise 
olaydır. Olgunun olaya eklemlenmesinin yerine kültür 
olgusunun diğer bir olgu olan eğitimin yanına konul-
ması gerekilir. Burada ciddi bir paradigma hatası var 
kanaatimce. Başlangıçta bu hataya düşülmemeliydi. 
Bu bağlamda son atanan bakan profili bu hatalı para-
digmanın en önemli göstergesi olmuştur. 

 Kabinenin belirgin yönü olan “uygulamadan 
gelen” bakan profilinden olan ETS Tur’un sahibi 
Mehmet Ersoy, “Kültür ve Turizm Bakanı” yapıl-
dı. Kültürle ilişkisinin yalnızca bir insan olmasın-
dan ötürü olduğunu düşündüğüm yeni bakanın da 
kültürü ihmal edip turizme odaklanacağını düşün-
mekteyim. Belki tamamen kültür kısmını kültürün 
politik ve işlevsel yönüyle ilgili olabilecek nitelikli ve 
ehil bir iki bakan yardımcısına tevdi edilmesiyle bu 
sorun aşılabilir. Başta tarihi yapıların restorasyonu, 
il halk kütüphanelerinin durumu, Kültür Bakanlığı 
Yayınları’nın niteliği, toplumsal kültür havzasının nite-
lik kazanması ve toplumsal bilinç ve kültürün yük-
seltilmesi gibi ciddi sorunlar bulunmaktadır. Tarihi 
binaların restorasyonuna verilen önem niceliksel olup 
nitelikten uzak olmuştur. Restorasyonda ehil olma-
yanların işleri ve acelecilik restore edilen bir kısım 
tarihi yapıların dokusunun bozulmasına yol açmıştır. 
İl Kültür Müdürlerinin ilimden, kültürden ve irfandan 
yoksun oluşları ciddi bir sorundur. Şu an mevcut olan 
kültür müdürlerinin çoğunluğunun ilim, kültür ve 
irfanla ilişkilerinin olduğu söylenemez. Yine ilk halk 
kütüphane müdürleri ve görevlilerinin de birçoğu-
nun kitapla zerre ilişkisinin bulunduğu söylenemez. 
Kütüphanelerin gerek kitap sayısı ve niteliği gerekse 
fiziki yapısı dökülmektedir. Yine Kültür Bakanlığı 
Yayınları’nın niteliksiz oluşu ve vasıfsız yayınların 
bir kısım ahbap-çavuş ilişkisi üzerinde yayımlanması 
ciddi sorunlardandır. Millet Kıraathaneleri toplumun 
kültürel havzasını yükseltmede bir unsur olabilir. Bu 
tür mekanlar gereklidir fakat yeterli değildir. Gerek 
uygulanan, kadının çalışmasına dair politikalar gerek 
mahallenin fiziki yapısının yok edilişiyle Osmanlı’da 
bir mektep olan mahallenin gerek fiziksel gerekse 
mana olarak yeniden diriltilmesi gerekir.

Son olarak Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile 
Bakanlığı çıkaran KADEM’in Ankara temsilciliğini 

yapan Bakan’ın dişil merkezli açıklamaları tedirgin 
edici açıklamalardır. Bakanlığa KADEM’in anlayışı 
hâkim olursa ileride ciddi toplumsal sorunlar ortaya 
çıkar. Kadim siyaset bilim ve geleneğinde, ilim adam-
larının yaklaşımlarında devlet, aileye müdahale etmek-
ten daha çok onun inşa ettiği yapıyı muhafaza etme-
lidir. Ama özellikle son üç yıldır KADEM’in etkisiyle 
aile yapısına ciddi olumsuz müdahaleler yapılmıştır. 

Özetle geçmiş 15 yılda yapılanan hatalar nükse-
derse ve bu hatalar telafi edilmezse önümüzdeki asrı 
kaybedebiliriz. Nanoteknoloji, sibernetik, robotik, 
YZ, Endüstri 0.4 veya 0.5 gibi çalışmalar oldukça 
önemli. Bu çalışmaların içerisinde olmalıyız. Fakat 
bu çalışmalar her şeyi çözmüyor. Bilakis, insanlığın 
sorunlarını artırıyor. İnsanlık ve Türk-İslâm Dünyası 
bizden alternatif bir medeniyet inşası ve tasavvuru 
beklemektedir. Çünkü Baudrillard’ın ifade ettiği gibi 
mevcut Batı uygarlığı bir model olmaktan çıkmıştır. 
Mevcut iktidar 5 yıldır “medeniyet tasavvuru ve inşası” 
kavramlarını yalnızca zikrediyor. Bu tasavvur ve inşaya 
yönelik ciddi diyebileceğimiz bir uygulamanın olduğu 
da şu an için söylenemez. 

Bu tsavvur ve inşa, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan 
olmak üzere mevcut iktidarın, ülkenin düşünürleri-
ne, akademisyenlerine, sanatkârlarına itibar etmesiyle 
olacak iştir. Sanatçılardan kastım elbette Alişan ve 
Kibariye gibiler değildir. Onlara itibar etmek, törenlere 
davet etmek veya törenlerde onlara ödüller vermek 
hele hiç değildir. Bu itibar onların ciddi işlevsel kurum 
ve kurullarda görevlendirilmesiyle olacaktır. Büyük 
devletlerin büyük devlet adamları vardır. Büyük devlet 
olma iddiasında olan ve onunla da büyük devlet adamı 
olan liderlerin büyük düşünür ve filozofları vardır. 
Nitekim İskender’in Aristoteles, Melikşah’ın Gazali, 
Halife Memun’un Harezm’i ve Ben’i Musa, Fatih’in 
Akşemsettin’i, Büyük Friedrich’in Kant’ı, XIV Louis’in 
Descartes’i, hatta Putin’in danışmanı Aleksandr Dugin’i 
varken Erdoğan’ın Yiğit Bulut’u var diyemeyiz. Büyük 
liderlerin büyük âlimleri olur. 

Bu bağlamda İngiltere ve Fransa’nın nasıl kra-
liyet akademileri (Académie des sciences ve Royal 
Society) varsa ülkenin dinamiklerine uygun 
Cumhurbaşkanlığın da akademi veya enstitüsü olması 
gerekir. Külliyeye kütüphane açmak yeterli değildir. 
Netice itibariyle ülke bir şirket edasıyla asla yönetilme-
melidir. Bu model bir şirket devlet olan ABD’ye uygun 
olabilir ama kadim devlet gelenekleri ve kökleri bakı-
mından farklı konuma sahip ülkemiz için uygun bir 
model değildir. Son kabine şunu göstermektedir ayrıca 
memlekette bir “kahtı rical” söz konusu. Bu sorun 
ortadan kaldırılıp nitelikli insan yetiştirme yolunda 
mesafeler kat etmeliyiz. 
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ile aktarılmış, bir hadiseyi konu 
edinen nice türküler, şarkılar, 
maniler hep şiir dilini tercih 
etmiştir. Şiir her ne kadar hayal 
dünyasının bir yansıması imiş 
gibi algılansa ve nihai açıdan 
retorik/hitabet (ikna) bazında 
ele alınsa da gerçekte o, hemen 
her toplumda, hayata dair belli 
düzeyde bir idrak seviyesini yan-
sıtır. “Duyuş” diyebileceğimiz bu 
seviye, elbette ki, aklın rasyonel 
işleyişindeki objektif kesinliği 
sunmaz ancak oluş âlemindeki 
akışı anlamamıza katkı sağlar ve 
bize belli bir kavrayış, seziş sevi-
yesi kazandırır. 

Sıradan bir çobandan koca 
bir ülkeyi yöneten sultanlara 
kadar şiir dili hemen her insana 
hitap edegelmiştir. Şiir, şair, şuur 
kavramlarının aynı kökten gel-
diğini dikkate alırsak bunun can 
taşıyan her bir kişinin, hayata 
dair algısı ile irtibatının olduğu-
nu da anlarız sanırım. Ancak bu 
algının konusu, genel itibarıyla 
hissiyat diyebileceğimiz belli bir 
akış (oluş) halindeki varlık kat-
manıdır. Umut, hüzün, sevinç, 
öfke, kırgınlık, yeis vb. psikolo-
jik duygulanım halleri en güzel 
yansımasını şiirde bulur muhte-
melen. Divanlar, mesneviler, ila-
hiler, demeler, nefesler ana hat-
ları itibarıyla sözü edilen dünya-
dan birer yansımadır.

Bu konuda İmam Busûrî’nin 
Kaside-i Bürde ’s inden 
(el-Kevâkibü’d-Dürriyye fî 
Medhi Hayri’l-Beriyye/ Hırka 
Kasidesi) Gelibolulu Yazıcızâde 
Mehmet’in Muhammediye 
isimli eserine, Sinan Paşa’nın 
Tazarrunâme’sinden Süleyman 
Çelebi’nin Mevlid’ine (Vesîletü’n-
Necât) kadar uzanan çizgide 
asırlarca elden ele dilden dile 
dolaşan nice güzel, faydalı eser-
leri bu cümleden olarak dile 
getirebiliriz.

İ nsan aklı ve gönlü olan var-
lıktır. Bu yönüyle insan, aklı 

ile fizikten metafiziğe uzanacak 
şekilde kavramsal boyutu, gön-
lü ile hissiyat dediğimiz duygu-
sal boyutu kavrar. Bunların her 
birinin gündelik hayatımızda 
belli bir yeri vardır. Fiziksel ha-
yatta tabiat yasaları, mekanik 
aletler, nesnel dünyanın işleyi-
şinin kavranışı, icatlar, tikelle-
rin birbiri ile irtibatı ve bunla-
rın tümellikle ilişkilendirilmesi 
gibi hususlar aklımızın konu-
su iken psikolojik haller, insanî 
ilişkiler yumağı daha çok gönül 
dünyamızla ilgilidir. Dini ya-
şantı akıl yanında hissiyatı daha 
çok konu edinen bir alandır.

Eğer ki, şairleri bir toplu-
mun gidişatına dair önsezi ile 
donatılmış şahsiyetler olarak 
kabul edersek bu durumda onla-
rın terennümlerinde şiire bürü-
nen bilinç/şuur hallerini dikkate 
almamız gerekir. Benzeri duru-
mu bir sanatçının sanatında, bir 
ermişin hallerinde, bir bilgenin 
duruş ve tavrında da gözlemle-
yebiliriz. Gündelik hayatta kül-
türü oluşturan yapılar, öyle anla-
şılıyor ki, daha çok dini temel-
lidir. Bu açıdan din, bir ‘hayat’ 
olarak karşımıza çıkar. Başka 
bir bakışla din, İbn Haldun’un 
deyimiyle ‘en yüce hayrın ken-
disiyle gerçekleştiği kurallar 
bütünü’dür. ‘İki artı iki eşittir 

dört eder.’ ‘Üçgen, üç açısı olan 
geometrik şekildir.’ Hiçbir akıl, 
bu gibi gerçekleri başka bir şekle 
dönüştüremez. Bunlar her yerde 
her vakit ve herkes için aynıdır, 
değişmez. Bu yönüyle akıl, acı-
masızdır. Fakat duygulanım hal-
leri böyle değildir. Sözü edilen 
alan, tıpkı mevsimler gibi halden 
hale dönüşebilir. 

Hayat Felsefemiz ve Şairler

Hayat felsefemizin köklerine 
su taşımış o kadar çok ve değer-
li şairlerimiz, sanatçılarımız ve 
erenlerimiz olmuş ki… Sanırım 
günümüzde bu kadar yıkıcı etki-
lere karşı bu denli sarsılmadan 
duruyor oluşumuzu biraz da 
onların geriye bıraktıkları mirasa 
borçluyuz. Kökleri sağlam olan 
ağaçlar nice fırtınalara meydan 
okur çünkü! Bu cümleden ola-
rak şiir, sanat ve ahlakî kökle-
rimize, başka bir ifade ile gönül 
coğrafyamızı mayalayanlardan 
birkaç cümle ile bahsedebiliriz.

Her şeyden evvel şiir, bir 
dilin zirvesi olarak kabul edilir. 
Nice hikmetli ve önemli kabul 
edilen sözler, şiir dili ile zihin-
lerde daha bir kalıcılık kaza-
nır. Kur’an’ın bu kadar kolay ve 
zihinlere nakış nakış işlenme-
sinde muhtemelen onun şiir dili 
özelliğinin de etkisi olabilir. Nice 
destanlar nesilden nesile şiir dili 

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ

Ahmet ÇAPKU

Sanat dünyamızı ve sanatkârlarımızı da ‘gönül coğrafyamızı’ inşa 
edenler sınıfına dâhil etmemiz yerinde olur. Gündelik hayatımızda 
etrafımız sanat ile kuşatılmış haldedir de bizler bunun ne kadar 
farkında oluruz bilinmez. Bir çiçekten bir böceğe, akıp giden bulutlardan 
yağmurun yağışına kadar aslında çepeçevre sanatla iç içeyizdir.
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  GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 

 Fırtınalı Havalarda Güvenli 
Limanlar

Gönül coğrafyamızı har-
manlayan ve ruh hamurumu-
zu yoğuranların başında sufiler, 
ermişler gelir. Teoman Duralı’nın 
bakışıyla bir millet, ‘benliğ’ini, 
ermişlerine emanet eder. Zira 
onlar, fırtınalı havalarda güvenli 
limanlardır. Nice insanın acısına 
merhem olmuş kişilerdir sözünü 
ettiklerimiz. Bu açıdan Yunus 
Emre’nin ülkemiz sathında on 
yedi farklı yerde makam kabri-
nin olmasına şaşmamak gerek. 
Benzer durumu Sarı Saltuk 
için de söyleyebiliriz. Horasan 
Erenleri olarak bilinen ekol, 
gerçekte Anadolu’yu, Rumeli’yi 
Müslümanlaştıran ya da bu coğ-
rafyaya ruh üfleyen ermişlerdir. 
Başta Ahmet Yesevî olmak üzere 
onun müritleri/yetiştirdiği ruh 
insanları geçtikleri yerlere insan-
lık, ilim, ahlak, sanat… taşı-
mışlar, gönül iklimini meydana 
getirmişler. Yesevî’nin Divân-ı 
Hikmet’i, Mevlânâ’nın Mesnevî’si 
ve  Fîhi Mâ Fîh’i, Yunus 
Emre’nin Divân’ı ve Risâletü’n-
Nushiye’si gibi nice kişi ve eseri 
bu cümleden olarak dile geti-
rebiliriz. Yine Hacı Bayram Veli 
ve Akşemseddin çizgisi, Niyazi 
Mısrî’den günümüz kadar gelen 
gönül ehli insanların tasavvuf 
adı altındaki etkinliklerine bu 
gözle görebiliriz. Farklı isimler 
altındaki tarikat-tasavvuf yapı-
lanması biraz da bu mesele ile 
ilgilidir. Her ne kadar ilim-ahlak 
çizgisinde sevginin ileri boyu-
tu olan ‘aşk’ kavramı/konusu 
kimi açılardan ciddi tartışma-
lara konu olsa da ben şahsen 
‘gönül insanı inşa etmek’ açısın-
dan bunu önemsiyorum. ‘Akıl 
insanı olmak’ ebetteki olmazsa 
olmazımızdır. Hele de günü-
müz şartlarında. Şu kadar var 
ki, aklın rasyonel çizgideki kes-
kinliğine mukabil insanın gönül 
açısından yumuşaklığını, esnek-

liğini, merhameti kuşanmasını, 
duygu terbiyesine konu olmasını 
da hesaba katıyorum. Başka bir 
ifade ile bunu dikkate almamız 
gerektiğine inanıyorum. Aksi 
halde sadece akıl veya sadece 
duygu, ‘beşer’in ‘insan’ olması 
için yeterli değildir. Sadece akıl, 
acımasızlığa; sadece duygu ise 
pespayeliğe sevk edebilir insa-
nı. Günümüz şartlarında İslâm 
dünyasının hâl-i pürmelâline 
biraz da bu gözle bakabiliriz.

Sanat dünyamızı ve 
sanatkârlarımızı da ‘gönül coğ-
rafyamızı’ inşa edenler sınıfı-
na dâhil etmemiz yerinde olur. 
Gündelik hayatımızda etrafımız 
sanat ile kuşatılmış haldedir de 
bizler bunun ne kadar farkında 
oluruz bilinmez. Bir çiçekten bir 
böceğe, akıp giden bulutlardan 
yağmurun yağışına kadar aslın-
da çepeçevre sanatla iç içeyizdir. 
Yeter ki, sanatçı gözüyle bunla-
rı görebilelim. İşte bu ‘görü’yü 
ortaya çıkarabilmenin en önemli 
vesilelerinden biri de toplumda-
ki sanatkârlar, sanatçılardır. 

Gönül terbiyesi, ruh eğiti-
minde sanatçıların hatırı sayı-
lır bir yeri olduğuna şüphe 
yoktur. Süleymaniye Camii’ni, 
Sultan Ahmet Camii’ni gör-
düğünde insanın gönlü nasıl 
da coşar! Her şeyden evvel 
mezkûr mimari yapıların orta-
ya çıkmasını (öncelikle hayal-
de var olmasını) sağlayan bir 
ortam vardır. Mimar Sinan’ı ve 
Sedefkâr Mehmet Ağa’yı orta-
ya çıkaran bir kültür, akıl ve 
gönül ortamından söz ediyoruz. 
Süleymaniye’deki Karahisarî’nin 
hat yazılarını da hatırlamamız 
gerekir. Levnî’nin renk cümbü-
şüne bürünmüş minyatürleri-
ni, Itrî’nin nazlı nazlı dalgala-
nan deniz misali muhteşem nağ-
melerini, Nasreddin Hocamızın 
(ki, kendisi müderris ve kadı 
imiş) karanlığa/karamsarlığa 
(Haçlılar ve Moğollar’ın saldırısı-

nı kastediyorum) karşılık aydın-
lığı/iyimserliği ve ümidi-imanı 
(Müslümanlığı kastediyorum) 
temsil eden hoş nükteleri, lati-
feleri, fıkralarını bir kenara bıra-
kamayız. Hayata tutunmamızda 
sözü edilen birikimdir ki, yüz-
yıllara yayılan biçimiyle bizim 
gönül coğrafyamızı oluşturmuş-
tur. 

Evl iya Çelebi ’nin 
Seyahâtnâme’sini, tarihçi-nak-
kaş-hattat-matematikçi Matrakçı 
Nasuh’un Menâzilnâme’sini, 
Âşık Paşa’nın Garipnâme’sini 
konu ile ilgili olarak buraya kay-
dedebiliriz. Bunlara benzer yüz-
lerce, binlerce kişi ve eser yüzyıl-
lardır kütüphanelerimizi süsledi, 
zihnimize şekil verdi, ahlakımızı 
tezyin eyledi diyebiliriz. Elmalılı 
merhumun, Hak Dini Kur’an Dili 
isimli eserinde Türklüğü (Türk 
Müslümanlığını ?) dünya tarihi 
ve dünyanın gidişatı açısından 
bir denge unsuru olarak görmesi 
boşuna değil sanırım. Aynı şekil-
de Ziya Gökalp’in Türkleşmek-
İs lâmlaşmak-Muasır laşmak 
düşüncesinde eski Türk tari-
hine-düşüncesine (geçmişten 
günümüze uzanan çizgide) yel-
ken açmayı önermesi bu açıdan 
incelenebilir. Şayet bizler, gönül 
coğrafyamızı inşa edenler ve 
bize muazzam bir miras bırakan 
ustaları, sanatkârları, ermişleri… 
bilmez, yetişen neslimize bildir-
mez isek onların bu konudaki 
ihtiyaçlarını sosyal medya çok-
tan doldurur bile. Biz madden 
neslimizi yetiştirirken birileri 
çocuklarımızı elimizden alıverir 
de haberimiz bile olmaz, Allah 
korusun! Hz. İsa’nın deyimiyle, 
‘İnsan sadece ekmekle yaşamaz!’ 
Bu açıdan ‘Gönül Coğrafyamızı’ 
yeniden yineleyenlere, bu konu-
da zihin ve kalem işçiliği ile 
uğraşanlara minnet borçluyuz. 
Sayleri meşkûr olsun.
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Fanusta 
Diyaloglar
Pınar Uyan 

Semerci, 
Emre Erdoğan

Kitap, kutuplaşma-
nın her gün sokak-
ta, medyada, sosyal 
medyada yeniden 
üretildiği bir dönem-
de bu konuda farkın-
dalığın artmasını ve 
siyasetçiler de dâhil 
olmak üzere her bir 
bireyin kutuplaş-
mayı anlamaya ve 
kendisini de konum-
landırmaya dair bir 
okuma yapmasına 
katkıda bulunma-
yı hedeflemekte-
dir. Kutuplaşmanın 
olup olmadığı ve 
nasıl olduğuna dair 
tartışmanın bile ku-
tuplaşmaya katkıda 
bulunabildiği bu or-
tamda hem kavram-
sal olarak hem de 
bulgular açısından 
detaylı bir ele alış 
gerekli ve önemlidir.

Türkiye’de Din Politikaları ve Din-Siyaset İlişkisi
Sinan Ateş

Kitap, Osmanlı klasik dönemi din uygulamalarından Tanzimat dönemine, oradan da Cumhuriyet dö-
neminde din-siyaset münasebetlerine bir göz atarak asıl vurguyu 1946 yılından 1960 darbesine 
kadar geçen süreçte ortaya çıkan laiklik tartışmaları ile bunu ortaya çıkaran din - siyaset münase-
betlerini devrinin kaynakları ile isabetli bir şekilde ele almakta ve konuyu aydınlatmaktadır. Böylece 
geçmişten günümüze bu konudaki değişme ve gelişmeler konusunda bir altyapı sağlamaktadır. 
Eser günümüzde yeniden ortaya çıkan tartışmalara son verecek mahiyettedir.

Bu Enkazı Kaldırmak
George Monbiot

 Bugün aşırı rekabet ve bireycilik üzerine kurulu bir ideolojinin hükmü 
altında yaşıyoruz.  Ve bu ideoloji insan doğasının doğru bir temsilini 
sunmadığı gibi, toplumların harcı olan umudu ve ortak nedeni yok 
ediyor. Ancak onu yerinden etmek için insanları yeniden politik olma-
ya sevk edecek, kendileri ve birbirlerinin hayatlarına, çevrelerindeki 
yaşayan dünyaya sahip çıkmaya yöneltecek yeni bir tasavvur ortaya 
koymak gerekiyor. Elinizdeki kitap bizi yeniden topluluklar oluşturma-
ya çağırıyor; yalnızlık salgını, yabancılaşma, tükenmişlik sendromu ve 
aşırı-tüketimcilik gibi çağın salgın hastalıklarına karşı, yeni bir katılımcı 
kültür anlayışı önerisiyle, nasıl aidiyet üzerine kurulu yapıcı bir siyaset 
yaratabileceğimizi –böylece adım adım dizginleri ele alabileceğimizi– 
anlatıyor. 

Küresel Çağda Tarih Yazmak
Lynn Hunt

1950’lerden bu yana tarih yazımına yön veren hâkim paradigmalar ar-
tık işlevini yitirirken küreselleşme tartışması önem kazanıyor. Küresel-
leşme, tarihi ihya edecek yeni teori midir yoksa eski paradigmaları geri 
getirme tehdidi içeren bir Truva atı mı? Küreselleşme modernleşme-
nin diğer bir adı mıdır? Milliyetçilik küreselleşmeyi besler mi engeller 
mi? Toplum ve benlik üzerine yeni düşünme yolları, tarihin anlamı ve 
amacına ilişkin ne vaat ediyor? Lynn Hunt, “büyük bir konuya dair kısa 
bir kitap” olarak tanımladığı bu eserinde, ekonomik, kültürel ve siyasi 
bir faktör olarak iyiden iyiye belirginleşen küreselleşmeyi tarih yazımı 
bağlamında ve yukarıdaki sorular eşliğinde tartışıyor.

Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdaresi
Şibli Numani

Kim, tarihte Hz. Ömer’in yaşadığı gibi hayat süren, yamalı elbise gi-
yen, dul kadınların evine kendi sırtında su taşıyan, çıplak döşemenin 
üzerinde uyuyan, çarşılarda halkın arasında dolaşan ve gittiği yerlere 
korumasız gidebilen, develeri kendi eliyle kaşağılayan; hamal, hizmetçi 
ve teşrifatçı nedir bilmeyen bir hükümdar gösterebilir? O, bütün bun-
larla öylesine bir huşu telkin etmiştir ki, adını duyduğu zaman Ara-
bistan ve İran titremiş, yüzünü döndüğü tarafta yeryüzü sarsılmıştır. 
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