
SİYASALIN ONTOLOJİK ÖNCELİĞİ 
Basiret, Seçimler ve İktidarın Sorumlulukları

T ürkiye tarihi günlerden geçiyor. Uzun bir dönemden beridir çok yoğun güç mücadelelerine tanıklık ettik, halen de özellikle dış 
politika alanında bu güç mücadeleleri tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Bir yandan Antalya’da yapılan G-20 toplantısında, 

ABD başkanı Obama ile yapılan görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın model ortaklıktan bahsetmesi 
diğer yandan Türkiye’nin hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesi sonrasındaki tartışmalar devam ediyor. İkinci olayın 
sıcaklığı devam ederken söylenecek çoğu şeyin havada kalacağı malum. Fakat gelecek günlerin daha yıkıcı ve korkunç senaryo-
larla dolu olabileceği göz ardı edilmemelidir. Bütün bu sıcak gelişmeler yanında kasım ayında yapılan genel seçimlerin neticele-
rini ve geleceğe etkilerini, dahası devlet aygıtlarının yeniden yapılandırılması gibi asli meseleleri de konuşmak gerekmektedir. 

7 Haziran 2015 seçimleri sonrası Türkiye önceki on üç yılın aksine oldukça farklı bir tabloyla karşılaşmıştı. Nitekim AK 
Parti uzun süre sonra Meclis’te çoğunluğu kaybetmiş ve koalisyon ihtimali doğmuştu. Seçim sonrası koalisyon oluşturma sü-
recinde Erdoğan üzerinden AK Parti’ye yıkılan maliyetin muhalefete geri dönmesi, seçim sonuçlarını etkilemiş görünmektedir. 
MHP’nin kuvvetli bir hayırla olabilecek imkânları geri çevirmesi, CHP’nin olumlu görünen tavırlarının AK Parti’yi suçlayıcı bir dile 
dönüşmesi, HDP’nin zaten iktidarı kaldıracak bir olgunluk ve sorumluluk içinde görülmemesi, Türkiye’nin iç ve dış sorunlarını 
yüklenebilecek yegâne Parti olarak AK Parti’yi öne çıkarmıştır. Nihayetinde bunu seçime kadar oluşturulan geçici kabineye 
partilerin bakan verme tavırlarında da izlemek olanaklıdır. AK Partisiz hiçbir seçeneğin mümkün olmadığı, toplumsal bir realite 
olarak ortaya çıkmıştır. İki seçim arasındaki oran farkı, milletin azımsanmayacak bir kesiminin, AK Parti’nin kazanmasının istikrar 
ve ekonomik kenetlenme için kaçınılmaz olduğu sonucuna varmasıdır. Her ne olursa olsun seçim başarısı bölgedeki siyasî 
denklemi değiştirecektir. Doğal olarak Parti’nin tutumu farklı sorunları ele alırken daha güçlü olacaktır.

Ayrıca haziran seçimleri sonrası Kürt açılımı sürecinin ve PKK ile olan çatışmasızlık ortamının sona ermesi, akabinde son 
üç aylık dönemde doğuda çatışmaların yeniden başlaması asayiş sorunları ortaya çıkarmıştır. Tüm bu gelişmelerden, birkaç 
yıldır belirgin bir biçimde uyarı veren ekonomi ciddi anlamda etkilenmiştir. Zira Türk lirası yabancı para birimleri karşısında ciddi 
biçimde değer kaybetmiş, borsa gerilemiş, yatırımlar azalmış, ülkeden hatırı sayılır miktarda sıcak para çıkışı olmuş ve piyasa-
lardaki istikrar ve güven ortamı iyiden iyiye bozulmuştur. Yine IŞİD ve DHKP-C başta olmak üzere diğer terörist oluşumların 
da sürece dâhil olmasıyla ülkedeki kamu güvenliği sorunu daha da artmış, buna karşın devlet de operasyonları bu örgütleri 
de kapsayacak biçimde genişletmiştir. Özellikle Ankara’da tren garı yakınlarında meydana gelen ve faili hâlen belirlenemeyen 
bombalı saldırılarda yüzden fazla kişi hayatını kaybetmiş, saldırı sonrası özellikle terörist oluşumlara olan operasyonlar ivme 
kazanmıştır. Türkiye tüm bu belirsizlik ortamında 1 Kasım 2015 günü genel seçimler için sandık başına gitti. Beklentilerin ak-
sine bir önceki seçimden çok farklı bir sonuç ortaya çıktı ve AK Parti kısa bir aradan sonra büyük bir başarı elde ederek yeniden 
açık ara farkla tek başına iktidar olma hakkı elde etti.

Ne var ki, halk egemenliği anlayışının geçerli olduğu dünyanın başka bir yerinde bu kadar demokratik seçimlere girip kaza-
nan bir iktidar bu denli gayri-meşru görülmemiştir. AK Parti’yi gayri-meşru gösterme çabaları son seçimle birlikte ortadan uma-
lım ki kalksın. Bu açıdan seçimlere odaklı kadife darbe sürecinin bir araya getirdiği AK Parti karşıtı blok yol ayrımına girmiştir; 
ya pasifleşerek bu kitleyle eşitlendiklerini kabul edecekler ya da daha da radikalleşerek kendi tükenişlerini hızlandıracaklardır. 

Türkiye’deki siyasî partilerin tarihlerine bakıldığı zaman dikkatimizi çeken ilk olgu, partilerin belirli zaman aralıklarında 
yaşadıkları yükseliş ve çöküş dönemleridir. Bu dönemler analiz edildiği takdirde karşımıza şu sonuç çıkmaktadır; siyasî partileri 
var eden yalnızca onların vaatleri değil aynı zamanda ülke içi ve dışında gelişen olaylarla birlikte, ülkedeki habitusların aldıkları 
tavırlardır. Bu tavırların, siyasî partilerin yükselişindeki desteği ve öngörüsü çöküş zamanlarında siyasî partileri terk etmiş ve 
siyasî partiler artık kargaşa ortamı için çözüm sunabilecek reçeteleri ortaya koymakta ciddi başarısızlıklar yaşamıştır.

AK Parti iktidarının tarihi, Türkiye’nin moderniteden postmoderniteye geçişinin de tarihidir aynı zamanda. Bir ara AK 
Parti’nin çokça kullandığı Eski Türkiye Yeni Türkiye dikotomisi Eski Türkiye’nin aslında moderniteyi Yeni Türkiye’nin ise post-
moderniteyi temsil ettiğine dair çok da farkında olunmayan gizli bir anlam taşımaktadır. Beri yandan bugün iktidar partisinin 
önüne konan tüm engeller, 2000’li yıllarda benimsediği kimlikten, muhafazakâr demokrat kimliğinden uzaklaşmış olma-
sından kaynaklanmaktadır. Gezi olaylarının da içinde yer aldığı bir dizi gelişme bununla yakından alakalıdır. Bugün yeniden 
muhafazakâr demokrat kimliği AK Parti’ye zorla kabul ettirmek ve bu elbiseyi giymesini sağlamak; daha sonra da AK Parti 
üzerinden tüm Müslümanların dönüşümü sağlanmak istenmektedir. AK Parti yönetici kadrolarının bu noktaya çok iyi dikkat 
etmesi gerekmektedir. 

Bu yüzden -seçimlerden ders çıkarması gerekenler yalnızca muhalefet partileri değildir. Bunlardan birisi de iktidar partisi 
olan AK Parti’dir, seçim sonuçlarını iyi değerlendirmelidir. Siyasetin dayandığı erk emanettir, emanet veren toplum, gereği 
yerine getirilmediğinde geri alabilir. Bir de iktidar hep adil, kapsayıcı ve geneli kucaklayıcı olmalıdır. Mütevazilik ve ağırbaşlılık 
inancımıza göre bir başarıdan sonra daha bir öncelik taşır. Mekke fethinden sonra Allah, Peygamber’e gururdan uzak olabilmesi 
için kendi gufranına sığınmasını emretmiş, ağırbaşlı olmasını tavsiye etmiştir. 

Kabul edilmelidir ki, AK Parti’nin en zayıf olduğu alanların başında ideolojik aygıtlardaki performansı gelmektedir. Kendi 
pratiklerini teorikleştiremeyen bir kitlenin entelektüel problemler yaşadığı açıktır. İdeolojik aygıtlardaki zaafların yeni dönemde 
kapatılması gerekiyor. Bu sorun basitçe baskı aygıtlarıyla müdahaleyle çözülemez. Rıza imal edilmesi gereken bir şeydir. Cazibe 
merkezi oluşturacak söylemleri üreterek ortak olanı, genel olanı, evrenseli kurmalıdır. Siyasal alanın aksine ise buradaki sorun 
karizmatik karakterlerin yokluğudur. Söylem kurucu rolü oynayacak entelektüel karizmaların eksikliği göze çarpıyor. Siyasî 
ustaları entelektüel ustalar takip edemiyor. Sadece kendi kitlesine yaslanmamalı, anlamlı sözlerle evrensele açılmalıdır.  Zira 
herhangi bir toplum sürekli olarak karizmatik figürlerin zamanındaki gibi radikal süreçlerde var olamaz. Siyasal iktidar müca-
delesi her an yaşanırsa orada toplumun imkânsızlığından söz ederiz ancak. En büyük sorun ise karizmatik otoriteden sonra 
düzenin işletilmesidir. Önümüzdeki dört sene büyük beklentilerin test edildiği bir zaman dilimi olacaktır.

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle.
                         Umran
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G Ü N D E M   TÜRKİYE İLE ABD HÂLÂ “MODEL ORTAK MI”? 

“21. yüzyıl ABD yüzyılı 
olacak” projesi, ABD’nin dün-
ya hâkimiyetini gerçekleştir-
mek üzere soğuk savaş son-
rasında uygulamaya sokul-
muş bir projedir. Projenin bi-
rinci evresi, Clinton dönemi 
olup yumuşak güç kullanıla-
rak “hegemonya kurmak için” bir hazırlık dev-
residir. Projenin ikinci evresi, Bush dönemi olup 
sert güç kullanılarak en stratejik iki ülke Afganis-
tan ve Irak işgal edilmiştir. Projenin üçüncü evre-
si, Obama dönemi olup ikinci evrede yıkılan ABD 
imajının tamir edilebilmesi için birinci evrede-
ki yumuşak güç ile ikinci evredeki sert güç kulla-
nımının karışımından oluşan yeni bir güç olarak 
“akıllı güç” kullanılan bir devredir. Bu dönemde 
tek taraflı politikalar yerine çok taraflı, çok ortak-
lı politikaların uygulanması ön görülmektedir. Bu 
amaçla ittifak yapmak istedikleri ülkelere, ‘model 
ortaklık’ (model partnership) adı altında yeni bir 
ortaklık dikte edilmektedir.

Türkiye, ABD ile 2009 yılından buyana “stra-
tejik ortaklığına” “model ortaklık” ekleyerek yol 
almıştır. Bu süreç içerisinde Türkiye, ABD’den hep 
ihanet görmüştür. Buna rağmen Antalya’da yapı-
lan G-20 toplantısında, ABD başkanı Obama ile 
birlikte yapılan görüşme sonrasında Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın, “Koalisyon güçleri noktasında 
bundan sonraki süreçte atacağımız adımları de-

ğerlendirme fırsatı bulduk. 
Model ortaklar olarak, strate-
jik ortak olarak bundan son-
raki süreçte de dayanışmamı-
zı dünya barışına bir katkıda 
bulunmak için kararlılıkla de-
vam ettireceğiz”1 demiş olma-
sı, hem düşündürücü hem de 

üzücüdür.
O nedenle burada 2009 yılında Türkiye’ye 

dayatılıp kabul ettirilen ve yol boyu tekrarlanıp 
durulan “model ortaklık” kavramını, kapsamını 
ve sebeplerini, hatırlanması için yeniden ele alıp 
değerlendirmekteyiz.

Model Ortaklık Nedir?

ABD’nin uyguladığı ana politikalar, şahıslara 
göre değişmemektedir. ABD devleti, önce uygu-
lanacak politikaları belirlemekte, sonra da bunu 
en iyi kimin uygulayabileceği üzerinde bir muta-
bakat sağlamaya ve ona göre kamuoyu oluştur-
maya çalışmaktadır. Başkan Bill Clinton’ın poli-
tikaları ile Başkan Obama’nın politikaları, ABD 
menfaatleri açısından özünde örtüşmektedir. Bill 
Clinton’ın, 15 Kasım 1999 tarihinde Türkiye’ye 
gelip TBMM’de yaptığı konuşmanın muhteva-
sı, kullandığı kavramlar ve vurgu yaptığı noktalar 
ile Obama’nın 6 Nisan 2009 tarihinde TBMM’de 
yaptığı konuşmanın muhtevası, kullandığı kav-

Burhanettin CAN

Model Ortak olarak ABD, Taksim Kadife Darbe sürecini fiilen başlatmış ve 
yönetmiştir. Bu şekilde yaklaşık iki yıllık bir dönemde Türkiye’yi kendi içine 
kapatmıştır. Türkiye’ye karşı sosyolojik savaş yürütmektedir. Türkiye’nin füze 
ihalesini engellemiştir. Füze kalkanı meselesinde Türkiye’ye ihanet etmiştir. ABD, 
Türkiye’ye çektiği operasyonlar sonucu, gelip Türkiye’deki NATO üstlerine yeniden 
yerleşmiştir. Böylece Rusya ve Çin’in Suriye’ye gelip yerleşmesine imkân vermiştir.  

ABD’nin Yığınla İhanetine Rağmen
Türkiye ile ABD Hâlâ “Model Ortak mı”?
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  TÜRKİYE İLE ABD HÂLÂ “MODEL ORTAK MI”? 

ramlar ve vurgu yaptığı noktalar, neredeyse bire-
bir örtüşmektedir. Bu açıdan ‘21. yüzyıl ABD yüz-
yılı’ projesi, görüntü farklı olmakla beraber adım 
adım uygulanmaya çalışılmaktadır. Bu nokta asla 
unutulmamalıdır.

Obama’nın  ‘Hıristiyan dünya ile Müslüman 
dünyanın Türkiye’de buluşması’, ‘Türkiye’nin mo-
del ülke olması’ fikri, Bill Clinton’un 8 Kasım 
1999 tarihinde Georgetown Üniversitesi’nde ve 
15 Kasım 1999 tarihinde TBMM’de yaptığı ko-
nuşmalardaki özde saklıdır:

“Yaklaşmakta olan yeni 
yüzyılın büyük ölçüde 
Türkiye’nin, kendisini, ge-
leceğini, bugünkü ve yarın-
ki rolünü nasıl tanımlayacağı 
ile şekillendireceğine inanıyo-
rum. Zira Türkiye Avrupa, Or-
tadoğu ve Orta Asya kavşağın-
da bir ülkedir ve eğer Türkiye 
tümüyle Avrupa’nın bir parça-
sı ve istikrarlı, demokratik, laik 
bir İslâm ülkesi olabilirse gele-
cek daha iyi şekillenecektir. Av-
rupa ve Müslüman dünya ba-
rış ve uyum içinde Türkiye’de 
buluşabilir ve yeni bir bin yıl-
da (milenyum) rüyalarımızda-
ki geleceğin şekillenmesi şansı-
nı sağlar”2

“20. yüzyılı anlamak için, 
Türkiye’nin tarihi, bir anahtar-
dır; ancak, ben inanıyorum ki, 
Türkiye’nin geleceği, önümüzde-
ki binyılın ilk yüzyılının şekillen-
mesinde de son derece önemli bir 
rol oynayacaktır. …Türkiye’nin 
Doğu ile Batı’yı birleştirebilme-
sindeki başarısı, bu coğrafyayı 
göz önüne alınca, daha da önem 
kazanmaktadır.

Türkiye’nin bu yüzyılda yarattıkları, insanların 
kendilerine daha güzel bir gelecek hazırlama yo-
lunda yapabileceklerinin canlı bir örneğidir. Önü-
müzde imtihan edilmemiş yeni bir yüzyıl bulun-
maktadır; bu, büyük bir fırsattır. Bu odada başla-
yan ve halen yükselmekte olan demokratik devri-
mi derinleştirerek, Türkiye, vatandaşlarına iyi hiz-
met etmekten daha da fazlasını yapabilir. Sizin ör-
neğinizle ve sizin çabanızla, Türkiye, dünyanın il-
ham kaynağı olabilir.”3

Bill Clinton, bu konuşmalarında Türkiye’nin 
jeopolitik ve jeostratejik öneminden bahsede-
rek Türkiye’yi ‘stratejik ortak’  ve ‘model ülke’ 
olarak ilan etmiştir. Buna karşılık Obama, gerek 
TBMM’de gerekse ilgili devlet ricali ile yaptığı ko-
nuşmalarda, Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik 
öneminden pek bahsetmemiş ve eskiden beri çok 
sık kullanılan “stratejik ortaklık” kavramı üzerin-
de ise gerektiği gibi durmamıştır. Bunun yerine 
Obama, Türkiye ile ilgili ilişkileri, uluslararası iliş-
kilerde bugüne kadar pek kullanılmayan yeni bir 

kavram üzerine oturtmak iste-
miştir. O kavram da,  ‘model 
ortaklık’ (model partership) 
kavramıdır.

Model ortaklık kavramı, 
son yıllarda ABD’de değişik 
kurumlar arasında çokça kul-
lanılan bir kavram olmuş ol-
masına karşılık siyasette ve 
uluslararası ilişkilerde ilk defa 
Obama tarafından kullanıldı-
ğı anlaşılmaktadır. Muhteme-
len 2006 yılında CSIS’de yapı-
lan ve  ‘akıllı güç’ ve ‘akıllı güç 
stratejisinin’ belirlendiği top-
lantılarda kullanılan kavram-
lardan biri olabilir. Obama’ya 
göre ‘model ortaklık’, “ideal-
ler ve değerler(!)” temelinde 
meydana getirilen bir birlikte-
lik, bir ortaklıktır:

“Başarı Türkiye ve ABD’nin 
model ortaklık oluşturma-
sıyla mümkün olabilir. Bas-
kın bir Hıristiyan ulusla Müs-
lüman ulus bir araya gelecek 
ve iki kıtayı birleştirecek. Bü-
yük bir Hıristiyan nüfusa sa-

hip olmamıza rağmen biz ken-
dimizi vatandaşların oluşturduğu, ideallerin bir-
birine bağladığı bir ulus olarak görüyoruz. Laik 
bir ülke vaadinin ve hukukun üstünlüğüne saygı 
gösterme vaadinin sürdürülmesinin, Batı ve Doğu 
olarak birlikte hareket edecek olursak son derece 
sıra dışı bir etkisi olacaktır…”

“Biz kendimizi Hıristiyan, Müslüman veya Mu-
sevi diye tarif etmiyoruz; vatandaşlık ve ortak ide-
allerle tarif ediyoruz. ABD gibi, Türkiye de ben-
zer değerlerle kurulmuştur.” “Ülkemizde çok sa-
yıda Hıristiyan’ın yaşamasına rağmen, biz kendi-

Model ortaklık kavramı, 
son yıllarda ABD’de deği-
şik kurumlar arasında 
çokça kullanılan bir kav-
ram olmuş olmasına kar-
şılık siyasette ve ulusla-
rarası ilişkilerde ilk defa 
Obama tarafından kulla-
nıldığı anlaşılmaktadır. 
Muhtemelen 2006 yılın-
da CSIS’de yapılan ve  
‘akıllı güç’ ve ‘akıllı güç 
stratejisinin’ belirlendi-
ği toplantılarda kullanı-
lan kavramlardan biri 
olabilir. Obama’ya göre 
‘model ortaklık’, “ideal-
ler ve değerler(!)” teme-
linde meydana getirilen 
bir birliktelik, bir ortak-
lıktır.
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mizi Hıristiyan bir ulus olarak görmüyoruz. Laik 
bir ülke, inanç ve hukuk üstünlüğüne bağlılık va-
adini desteklemeye devam edeceğiz…” “Nüfusu-
nun çoğunluğu Müslüman olan Türkiye ile nüfu-
sunun çoğunluğu Hıristiyan olan ABD’nin ortak 
ideallerde, ortak hedeflerde, ortak çözümlerde iş-
birliği yapabilmesi mümkündür…”4

Her iki ülkenin aynı ortak payda da birleşmesi, 
bu ortak payda etrafında birbirlerini kabul etme-
leri, birbirlerine karşı sorumluluk duymaları ve 
birlikte sorumluluk alıp hareket etmeleri, ideal ve 
değerlerden neşet eden ortak çıkarları korumaları, 
Model ortaklığın alt zeminini oluşturmaktadır. Or-
tak ideal, değer ve çıkarlar, model ortaklığın temel 
bileşenleridir.

Model ortaklık (model partnership) kavra-
mının İngilizcesinden dolayı hem “model ortak-
lık” hem de  “model ortaklığı” olarak anlaşılabil-
mektedir. Obama’nın TBMM’de, basın toplantı-
sında yaptığı konuşmaların bütününe ve de Anıt-
kabir defterine yazdıklarına bakılırsa bu kavramı, 
her iki boyutu ile birlikte kullanmış olabilir. Oba-
ma, bir taraftan Türkiye ve ABD’nin kullandığı sis-
tem modellerinin aynı olduğu, dolayısıyla model-
lerin ortaklığından yeni bir ortaklık anlayışı oluş-
turulabilir derken; diğer taraftan Türkiye’yi İslâm 
dünyasına İslâm’la demokrasiyi bir arada yaşatan 
‘eşsiz’ bir ülke olarak göstermektedir. ‘Hıristiyan 
ABD ile Müslüman Türkiye’nin’ dinleri dışarıda 
bırakan, ABD’nin öngördüğü bazı ideal ve değer-
ler etrafında oluşturacağı bir ortaklığın dünya için 
yeni bir model ortaklık olacağı, Obama’nın açıkla-
malarından anlaşılmaktadır.

Bu ideal ve değerler, Obama’ya göre hem Hıris-
tiyanlıktan ve hem de İslâm’dan bağımsız ideal ve 
değerlerdir. Obama’nın konuşmalarından halkla-
rın Hıristiyan ya da Müslüman olmalarının hiçbir 
önemi yoktur. Önemli olan her iki ülkede, her iki 
dinin toplumun günlük hayatında, yaşam tarzın-
da etkili olmamasıdır. Her iki ülkenin laik, sekü-
ler yapısı, laik ve seküler yönetimle idare edilmiş 
olması, iki ülke arasında en temel benzerlik ve or-
tak paydadır. Ayrıca her iki ülke demokrasi ile ida-
re edilmekte ve bütün eksikliklerine rağmen her iki 
ülkede de, insan hakları, din, vicdan, fikir özgür-
lüğü vardır. ‘Her iki ülke de, göçmenler ülkesidir’.

Bütün bunlar, iki ülkenin temel değerleri, or-
tak paydaları ve benzerlikleri olarak kabul edilip 
bunların üzerine bir ortaklık inşa edilmek isten-
mektedir. Açıkçası Obama, dinleri, kültür ve me-
deniyetleri dışarıda bırakıp söz konusu edilen ABD 
değerleri ve idealleri etrafında, her iki ülke, bir iş-
birliği ve ortaklık kurabilir demektedir. Bu da, tüm 
dünya için, özellikle de, İslâm coğrafyası için yeni 
bir ‘Model’ olur.

Model Ortaklık Şizofren Bir Kimlik Tanımlamasıdır

Obama 2009 yılında yaptığı tanımlamalarla 
Türkiye’nin taşıması gereken kimliği tarif etmiş ve 
dayatmıştır. Laik, seküler, demokratik, Batılı de-
ğerleri benimsemiş ve Batı ile bütünleşmiş, İslâmî 
temel değerleri hayattan dışlayan ve bununla be-
raber halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan, 
melez değerlere dayanan şizofren bir toplum inşa 
edecek olan mozaik bir kimlik tanımlaması yap-
mıştır. Bu, RAND raporlarında ısrarla tanımlanan 
‘Modernist Müslüman’  ya da ‘sekülerleşmiş’, ‘pro-
testanlaşmış’, ‘burjuva Müslüman’ bir kimliktir. Ya 
da Bush döneminin ‘Ilımlı İslâm’ından’ başka bir 
şey değildir. Bu, “imanla Küfür arasında bir yol” 
(4/Nisa 150-151) olup Şizofren bir kimlik tanım-
lamasıdır (2/Bakara 137). Dolayısıyla Obama’nın 
model ortaklık teklifi, İslâm dininin, İslâm kültür 
ve medeniyetinin temel değerlerini dışarıda bıra-
kan kimliklerin ortaklığıdır aynı zamanda.

Aslında bu kimlik, Cumhuriyet’in başından 
beri yöneticiler tarafından devlet eliyle bu top-
luma dayatılmış bir kimlik olup millet tarafın-
dan reddedilmiştir. Demir yumrukla gerçekleşti-
rilemeyen bir kimlik, şimdi Kadife eldivenle, altın 
kâse içerisinde zehir sunularak inşa edilmeye çalı-
şılmaktadır. Bu, Hıristiyanlığın Protestan versiyo-
nunun İslâm’da inşa edilmesi çabasıdır.

Erdoğan, Obama
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ABD yönetimi Sovyetler’in çöküşü ile birlik-
te İslâm coğrafyasında ümmetin dip katmanlar-
dan gelen Kur’ân-Sünnet eksenli İslâmlaşma ha-
reketinin farkındadır ve bunu da kendisi için 
ciddi bir rakip ve tehlike olarak görmektedir. 
Obama’nın Kahire konuşmasında ısrarla İslâm’a 
karşı Amerika’yı kullanması, konunun ABD açı-
sından ne kadar önemli olduğunun bir göster-
gesidir. İslâm’ın karşısında Hıristiyanlık veya Ya-
hudiliği koyması gerekirken doğrudan doğruya 
Amerika’yı koyması anlamlıdır. İslâmî dalganın 
kendileri açısından ne kadar tehlikeli bir gelişim 
grafiği çizdiğini göstermektedir.

“Arap Baharı” diye adlandırılan ikinci nesil 
kadife darbeler zinciri, biriken bu enerjinin boşal-
tılması, yetişen kadroların tasfiye edilmesi, İslâm 
ülkelerinin kaosa ve iç savaşa sürüklenmesi ope-
rasyonudur. Başta Türkiye olmak üzere Müslü-
man ülkeler, bu gerçeği zamanında görememiş, iş-
birlikçi diktatörlere duyulan kin ve nefret, basire-
tin ve ferasetin kapanmasına sebebiyet vermiştir.

Model Ortaklık İç İşlerine Müdahale Hakkını
İhtiva Etmektedir

Model Ortaklık kapsamında ABD Türkiye’ye, 
‘Batının yüzyıllarca dini dışlayarak kurduğu laik, 
seküler, Protestan bir kültür ve medeniyet etra-
fında gelin bir ve beraber olalım’ demektedir. Batı 
yüzyıllar önce dinlerine takındıkları tavrı, sanki 
yeni bir tavırmış gibi sunarak Müslüman dün-
yadan da kendi din, kültür ve medeniyetlerini, 
önemsememelerini, terk etmelerini istemektedir. 
Dolayısıyla ABD(Obama), stratejik ortaklıktan 
daha tehlikeli sonuçlar doğuracak yeni bir ortak-
lık modeli teklif etmektedir.

Model Ortaklık kavramının idealler ve değer-
ler etrafında bir birliktelik olması, ABD’nin, yeni 
dönemde ülkelerle kuracağı ilişkilerin, sadece 
devletler, hükümetler ve ordular arası ve sadece 
ekonomik-güvenlik eksenli bir ilişki olmayacağı; 
aynı zamanda halklar arası bir ilişkinin olacağı, 
halklarla doğrudan doğruya temas kuracağı an-
lamına gelmektedir. Nitekim ABD Başkanı Barack 
Obama’nın dış politika danışmanı Zbigniew Brze-
zinski, ihdas edilecek model ülkelerde, halklarla 
doğrudan temas kurarak onları etkilemeyi politi-
ka olarak benimsediklerini belirtmektedir:

“Eskiden dikta rejimlerini yıkmak için inanıl-
maz olan silah gücümüzü kullanırdık. Silah kulla-
narak bir şeyi değiştirmek çok kolay olabilir ama 

yüksek bir maliyet gerektiriyor. Büyük bir jandar-
ma olarak silah gücüyle bu işi yapamayacağımızı 
anladık. Bu gücü kullanamayacağımızı biliyoruz.

O yüzden çoğu yerde halklarla temasımızı 
geliştirip, onları heyecanlandırıp, sempatik yeni 
yüzümüzle bunları yapmalıyız. Yeni model ülke-
lerden faydalanarak bu değişimi sağlamalıyız. Es-
kiden olduğu gibi yeni yüzümüzle, yeni demokra-
si anlayışımızla ortaya çıkmalıyız.”5

Diğer taraftan 17.09.2009 tarihinde, ABD 
Dışişleri Bakanlığı’nın “Müslüman toplumlarla 
ilişkiler için atadığı ilk özel temsilci olan Farah 
Pandith’in” yemin töreninde konuşan ABD Dış 
İşleri Bakanı H. Clinton, doğrudan doğruya halk-
ların hedef alınacağını çok açık bir şekilde ifade 
etmektedir:

“Bu atama, bundan daha vakitlice olamazdı. 
Başkan Barack Obama’nın Kahire ve Ankara’da 
söylediği gibi, ulusumuz, dünya genelindeki Müs-
lümanlar ile karşılıklı çıkar ve saygıya dayanan 
yeni bir başlangıcın peşinde. Bu, barışçıl ve mü-
reffeh bir gelecek için dinlememizi, düşünceleri 
paylaşmamızı ve ortak zeminler bulmamızı gerek-
tiren bir ilişki türü. …

Ülkemizden gönderdiğimiz mesajın yalnız-
ca hükümetler arası değil, insanlar ve toplumlar 
arasında da olduğundan nasıl emin olacağız? İşte 
Pandith bu görevi yerine getirmede bize yardım-
cı olacak.”

Bütün bu ifadelerden anlaşılan ABD, Türkiye’yi 
bir Truva atı olarak kullanarak İslâm coğrafyasına 
girmek ve oralarda hâkimiyet kurmak istemiştir/
istemektedir. Nitekim 2009 yılından beri İslâm 
coğrafyasında, Türkiye ile birlikte uyguladığı bir 
politikadır bu. “Arap Baharı” diye adlandırılan sü-
reç (Tunus’tan-Suriye’ye), ABD ve Sırbistan’da eği-
tilmiş STK’lar aracılığıyla başlatılmış ikinci nesil 
bir kadife darbe olarak hedefine ulaşamayınca sü-
reç, kanlı darbeler ve iç savaşa dönüştürülmüştür. 
ABD, Suriye-Irak hattında PKK, PYD, YPG, İŞİD 
ve Esed ile birlikte hareket etmekte; PYD’yi strate-
jik ortak olarak kabul etmekte ve ona silah yardı-
mında bulunmaktadır. ABD, model ortaklık kapsa-
mında, Türkiye’de de çok farklı STK ve cemaatleri 
Taksim kadife darbe sürecinde kullanmıştır.

Özetle işin felsefi boyutuna baktığımızda mo-
del ortaklık, toplumların ABD tarafından şekillen-
dirilebilmesi için ABD’ye yeni imkânlar ve iç işle-
rine müdahale etme hakkı tanımaktadır.
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Model Ortaklık                                         
Müslümanlar Arası Çatışmayı Öngörmektedir

Bush yönetimi ‘önleyici savaş’ doktrini çer-
çevesinde gelecekte kendisine rakip olabilecek 
İslâmî potansiyel ile vaktinden önce, ‘terörle küre-
sel savaş’ adı altında hesaplaşmak ve bu gelişme-
yi engellemek, hatta yok etmek istemiştir. Ancak 
benimsenen strateji, İslâm coğrafyasının belli böl-
gelerinin kan gölüne dönmesine sebebiyet vermiş 
olmasına rağmen, ABD yönetiminin çok korktuğu 
Kur’ân-Sünnet merkezli İslâmî kimliğin uyanma-
sına, bütün ülkeleri etki altına almasına sebebiyet 
vermiştir. Uyanan sadece Müslüman aydın kesim 
değildir, uyanan bir halk ve bir ümmettir. ABD için 
en korkulu olan bir halkın uyanması, kendi kim-
liğini araması ve kimliğinin gerektirdiği sistemi 
inşa etmek istemesidir.  ABD, bu tehlikeye karşı ne 
yapması gerektiğine ilişkin yığınla çalışma yaptır-
mıştır. Model Ortaklık fikrinin teorik temelleri de 
bu çalışmaların üzerine inşa edilmiştir. Bu anlam-
da en köklü çalışmalardan biri olarak kabul edilen 
ABD’de yayınlanan RAND Raporu’dur. “Sivil De-
mokratik İslâm, Ortaklar, Kaynaklar ve Stratejiler 
Raporunun Üçüncü Bölümü’nde “Önerilen Stra-
teji” başlığı altında izlenecek yolun, Müslümanlar 
arası savaşa dayanması gerektiği çok açık bir şekil-
de ifade edilmektedir:

“- Öncelikle modernistleri destekle. Onlara dü-
şüncelerini belirtmeleri ve yayınları için geniş bir 
platform sağlayarak İslâm vizyonlarının gelenekçi 
anlayışa baskın olmasını sağla. Çağdaş İslâm’ın yüzü 
olarak modernistler görülmeli, gelenekçiler değil.

- Laikleri seçici ve dikkatli bir şekilde destekle.
- Laik, sivil ve kültürel kurumları ve program-

ları cesaretlendir.
- Fundamentalistlere karşı gelenekçilere arka 

çık ve bu iki grup arasında  oluşabilecek ittifakla-
rı engelle. Gelenekçilerin arasında ise modern si-
vil toplumla daha uyumlu kesimleri destekle. Me-
sela, bazı İslâm hukuku okulları bizim adalet ve 
insan hakları anlayışımızla çok daha uyumludur.

- Son olarak fundamentalistlerin zayıf tarafla-
rına hücum ederek onlarla kesin bir mücadele içi-
ne gir.

- Fundamentalist ve gelenekçilerin İslâm’ı 
açıklama ve yorumlama konusunda oluşturduk-
ları tekelin kırılmasına yardım et.

- Bir internet sitesinde günlük  sorunlara ce-
vaplar yazabilecek modernist aydınlar bul. (Mo-
dernist İslâm fikirlerinin yayılması için.)

- Modernist aydınları kitap yazmaları konu-
sunda teşvik et.

- Modernistlere ait ülke giriş kitaplarının fun-
damentalisterinki kadar yaygın olması için destek 
ver.

- Modernist Müslümanların İslâm’ın nasıl ol-
ması gerektiği konusundaki fikirlerinin yayılması 
için radyo gibi popüler yerel medya organlarını 
kullan.”6

Rapor’da, Müslüman potansiyeli parçalamak 
için, “modernist”, “dünyevileşmiş” olanlarla iş-
birliği yapmak, geri kalanları kendi aralarında 
çatıştırarak bertaraf etmek; yani Müslüman’ı 
Müslüman’a kırdırmak öngörülmektedir. Bu 
yaklaşım daha sonra Henry Kissenger tarafından 
“Bundan böyle savaş, İslâm’ın kendi içinde ola-
caktır; İslâm’ın İslâm’la savaşı” şeklinde formüle 
edilmiştir.

17.09.2009 tarihinde, ABD Dışişleri Bakanı H. 
Clinton, Farah Pandith komisyonunun görevinin, 
ABD’nin değer ve geleneklerini benimseyen Müs-
lümanlar ile (“Modernist Müslümanlar”) benimse-
meyen Müslümanlar arasında bir çatışmanın baş-
latılması olduğunu üstü kapalı bir şekilde ifade et-
mektedir:

“Pandith, şiddeti ve aşırılığı reddeden Müslü-
manların seslerini yükseltebilmek için, dinsel li-
derleri, sivil toplum gruplarını ve siyasetçileri bir 
araya getirme yolunda çalışacak. Ulusumuzun ço-
ğulcu değerleri ve geleneklerini yansıtacak biçim-
de, güven ve işbirliğinin temelini oluşturmada 
bize yardım edecektir.”

Model Ortaklığın İç Müttefikleri

ABD, politika değişikliklerine bağlı olarak iliş-
kide olduğu ülkelerdeki iç muhataplarını değiştir-
mektedir. Bush yönetimi, “Ilımlı İslâm” kavram-
sallaştırması ile ‘modernist’, ‘sekülerleşmiş’, ‘bur-
juvalaşmış’ ‘Müslümanları(!)’ muhatap alırken; 
Obama yönetimi, ‘model ortaklık’ tanımlaması ile 
Türkiye’deki “dünyevileşmiş”, “burjuvalaşmış”, 
‘Modernist Müslümanlarla’; laik, seküler, anti 
Amerikancı olmayan “liberal-Sol-Kemalist kesim-
lerin ittifakını” ön görmektedir. 6 Nisan 2009 yı-
lında TBMM’de yaptığı konuşmada bunu görmek 
mümkündür:

“Bu sabah, gerçekten, Atatürk’ün, sizin ülke-
nizin kurucusunun mezarını ziyaret ettim. Haki-
katen de bu ziyaretten, kendisi adına inşa edilmiş 
olan bu anıttan çok etkilendim çünkü kendisi tari-
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hin şeklini değiştiren bir liderdir. Ama Atatürk’ün 
yaşamına ait en büyük anıt hiçbir şekilde taştan 
ya da mermerden inşa edilemez, kendisinin bırak-
mış olduğu en büyük miras Türkiye’nin canlı laik 
demokrasisidir ve bu Meclis de bunun devamını 
sağlamaktadır bugün. Tabii ki bu günlere kolay 
ulaşılmadı.

Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Türkiye ra-
hatlıkla yabancı güçlere teslim olabilirdi, kendi sı-
nırında hak edenlere teslim olabilirdi, bunun yanı 
sıra bir imparatorluğu devam ettirmeyi de tercih 
edebilirdi ama Türkiye farklı bir gelecek benimse-
di, kendisini yabancı kontrolden uzaklaştırdı, bir 
cumhuriyet kurdu ve bu cumhuriyet hem Ame-
rika Birleşik Devletleri’nin hem de diğer dünya 
ülkelerinin saygısını kazandı.”7

Bu ifadelerde Mustafa Kemal’e ve laik demok-
rasiye önemle vurgu yapılırken;  Mustafa Kemal’in 
seçtiği yolun doğruluğundan bahisle bugünle il-
gili tüm kesimlere gizli bir tehdit yapıldığına da 
dikkat edilmelidir. Verilmek istenen mesaj şudur: 
O gün Batı ile uyumlu olan yolun tercih edilmesi 
doğrudur. Bu gün sizler de yanlış yol, yanlış isti-
kamet ya da yanlış eksen tutmayın, tek başınıza 
bir şeyler yapmaya kalkmayın, kendinizi batı it-
tifakının dışında bir yerlerde konumlandırmayın, 
size çizilen çerçevenin dışına çıkmayın, küresel 
konseptimizi görün, benimseyin ve bizimle uyum-
lu çalışın.

Obama, kabul eden herkesle çalışabileceğini 
dolaylı olarak dile getirirken; gene dolaylı olarak 
model ortaklık şemsiyesi altında, her iki kesime, 
anlaşın ve gelin birlikte çalışalım demektedir.  
Obama, yeni konsepte karşı çıkanlar tasfiye edile-
cek mesajını vermektedir.

Türkiye’de sistemin sahibi olarak kendini gö-
ren “ulusalcı, laik kadro” ile ABD yönetimleri ara-
sındaki temel ayrılık, ülkenin yönetilmesinde 
Müslüman kimlikli insanların birinci derecede 

söz sahibi olup olmaması ile ilgilidir. AKP ile ça-
lışmak istemeyen “Ergenekon” ve “Balyoz”culara 
Gülen Hareketi üzerinden operasyon yapılma-
sına bu açıdan bakılmasında fayda vardı. AKP-
Gülen Hareketi kavgasından sonra “Ergenekon” 
ve “Balyoz”cuların aklanması, Türkiye’nin nasıl 
bir tehlike ile karşı karşıya kaldığının en güzel ör-
neklerinden biridir.

ABD model ortak(!) olarak Türkiye’de devam-
lı fay hatlarının olmasını ve bu fay hatlarının yük-
sek enerji ile dolu olmasını istemektedir. Bu ger-
çeği, sadece Türkiye’yi yönetenlerin değil tüm gö-
nüllü kuruluşların/hareketlerin/ cemaatlerin/sivil 
toplum kuruluşlarının görmesinde fayda vardır.

Sekülerleşmiş, batıya karşı çıkmayan, libe-
ralizmi içselleştirmiş, İslâm’la ilgisi sadece rutin 
ibadetlerle sınırlı   olan, dindarlar tarafından ya-
dırganmayan, hatta konjonktürden dolayı destek 
bulabilen,  ABD’nin “Modernist Müslüman” adını 
verdiği bir kesim, başta ABD olmak üzere Batının 
yeni ortaklarıdır. Bu kesim, 1980 darbesi ile oluş-
turulmaya başlandı, 28 Şubat Postmodern darbesi 
ile hızlandırıldı ve yaygınlaştırıldı.

Bugün AKP’nin önüne konan tüm engel-
ler, 2000’li yıllarda benimsediği kimlikten, 
muhafazakâr demokrat kimliğinden uzak-
laşmış olmasından dolayıdır. Bugün yeniden 
muhafazakâr demokrat kimliği, AKP’ye zorla ka-
bul ettirmek ve bu elbiseyi giymesini sağlamak; 
daha sonra da AKP üzerinden tüm Müslümanların 
dönüşümü sağlanmak istenmektedir. AKP yöneti-
ci kadrolarının bu noktaya çok iyi dikkat etmesi 
gerekmektedir. AKP, bu oltaya takılmamalıdır.

AKP yöneticilerinin “fabrika ayarlarına dön-
mek” diye bahsettikleri konu, 2003 yılındaki 
duruma dönmek olarak kabul ediliyorsa bu, son 
derece tehlikelidir. AKP yöneticilerinin ogünkü 
söylemlerinde ve zihin yapılarında ciddi karma-
şa ve sıkıntılar vardı. AKP’nin  “muhafazakâr de-

23 Kasım 2013’ü 24 Aralık 2015’e bağlayan gece açıklanan ve imzalanacak nükleer 
antlaşmanın bir parçası olduğu ilan edilen uzlaşı uluslararası kamuoyundaki yan-
sımaları Körfez üzerinden İran tehdidi hisseden S. Arabistan’da ciddi bir hassasiyet 
meydana getiriyor.

Obama 2009 yılında yaptığı tanımlamalarla Türkiye’nin taşıması gereken kimli-
ği tarif etmiş ve dayatmıştır. Laik, seküler, demokratik, Batılı değerleri benimsemiş 
ve Batı ile bütünleşmiş, İslâmî temel değerleri hayattan dışlayan ve bununla beraber 
halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan, melez değerlere dayanan şizofren bir top-
lum inşa edecek olan mozaik bir kimlik tanımlaması yapmıştır. Bu, RAND raporların-
da ısrarla tanımlanan ‘Modernist Müslüman’  ya da ‘sekülerleşmiş’, ‘protestanlaşmış’, 
‘burjuva Müslüman’ bir kimliktir. Ya da Bush döneminin ‘Ilımlı İslâm’ından’ başka bir 
şey değildir.



10

 Umran • Aralık 2015

G Ü N D E M   TÜRKİYE İLE ABD HÂLÂ “MODEL ORTAK MI”? 

mokrat” kimliği, şizofren bir kimlik olup 13 yıl-
da tezatlı, çifte standartlı bir insan unsuru inşa 
etmiştir. Taksim Kadife darbe süreci, bu anlamda 
“AKP’nin fabrika ayarlarına döndürülme” operas-
yonu olarak değerlendirilebilir. Yok, eğer “fabrika 
ayarlarına dönmekten” maksat, fıtratın öngördüğü 
ayarlara dönmek ise gerçekten AKP desteklenmeli 
ve kendisine yardımcı olunmalıdır.

“Model Ortaklığın Unsurları, Elemanları” ya da
ABD’nin Türkiye’den Beklentileri

İddiaya göre iki ülke arasındaki model ortak-
lık, her iki ülke için carı olan ortak paydaların, 
ortak çıkarların hayata geçirilmesi için meydana 
getirilmektedir. Her iki ülkenin kurulan bu ortak-
lıktan beklentileri vardır. Ortaklığın vücut bulma-
sına neden olan bu beklentilere, ortaklığın unsur-
ları ya da temel elemanları denmektedir.

Türkiye ile ABD arasında tesis edilmek istenen 
model ortaklık, Türkiye’nin iradesinden ziyade 
ABD’nin iradesi, isteği ya da dayatması olarak ka-
muoyuna yansımıştır. Model ortaklığın fikri alt ya-
pısı, Bush döneminde 2006 yılında ABD, Türkiye 
hükümetleri arasında yapılan  ‘Paylaşılan Vizyon 
ve Yapısal Diyalog’ (‘Shared Vision and Structured 
Dialogue’) adlı görüşmenin üzerine inşa edilmiş, 
Obama yönetimi tarafından ise daha da geliştiril-
miştir.8

Bush yönetimi zamanında Türkiye ile yapılan 
görüşmelerin mahiyeti bilinmemektedir. ABD dev-
letinin, yeni politikalar uygulama konusunda bir 
karar değişikliğine gittiği ve bununla ilgili gerekli 
alt yapı çalışmalarını Bush döneminde başlattı-
ğı bilinmektedir. Obama döneminde ‘Paylaşılan 
Vizyon ve Yapısal Diyalog’ adı altında iki hükü-
met arasında yapılan görüşmeler ile ilgili Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti’nin görüşleri, ABD Dış İş-
leri bakanı H. Clinton’ın Mart 2009’da yaptığı zi-
yaretle yeniden teyit ettirilmiştir.9 Muhtemeldir ki 
bu onaydan sonra 2006 yılında ABD’de belirlenen 
‘akıllı güç stratejisi’, “model ortaklık” politikası, 
Türkiye açısından yürürlüğe sokulmuştur.

Obama’nın Türkiye’deki konuşmaların-
dan sonra dönemin Dışişleri Bakanı  Ahmet 
Davutoğlu’nun, Washington’da Amerikan-Türk 
Konseyi’nin (ATC)  yirmi sekizinci yıllık konferan-
sında, akşam yemeğinde yaptığı açıklamalar, hem 
süreci teyit etmekte hem de yapılan teklifin Tür-
kiye tarafından benimsendiğini göstermektedir:

“Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu: ‘’Benzer-
siz konumda ve birbirini tamamlayan iki ülke 

olarak Türk-Amerikan ilişkileri, ABD Başkanı Ba-
rack Obama’nın deyimiyle ‘’model ortaklık’’ oluş-
turmaktadır... ‘Biz sadece stratejik ortaklar deği-
liz, model ortaklarız… Model ortaklık bir tercih 
meselesi değil bir gerekliliktir… ABD Başkanı, 
bu ilişkinin benzersizliğinin altını çizmek istedi. 
Bu sıradan bir ilişki değil, bir prototip, benzersiz 
bir ilişki…  ABD’nin benzersizliği ve Türkiye’nin 
benzersizliği dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkileri 
benzersiz. Gerginlikleri azaltmak için birlikte ça-
lışabiliriz… İnsanlık bu ilişkiye ihtiyaç duyuyor 
ve ABD ile Türkiye birlikte, insanlığa katkıda bu-
lunabilir…

Bakan Clinton’a ve bana (kendi ülkelerinizin 
gündemindeki dış politika konularını sıralayın) 
denilse bunların büyük çoğunluğu aynı olur. Irak, 
Afganistan, Pakistan, Orta Doğu, Filistin-İsrail 
meselesi, Lübnan, Kafkaslar, Ermenistan ve Kıb-
rıs…  Evet, iki ülke de NATO üyesi ama ilişkiler 
sadece askeri ve güvenlik temeline dayalı değil. 
Buna kültürel, ekonomik ve sosyal boyut da ge-
rekiyor...”10

Davutoğlu’nun açıklamalarından model ortak-
lığın, “kültürel, ekonomik ve sosyal boyutu” oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Bu, bizim baştan beri üzerin-
de durduğumuz ve dikkat çektiğimiz tehlike du-
rumudur.

Gerek Obama’nın konuşmalarından, gerek 
Davutoğlu’nun açıklamalarından ve gerekse ‘akıl-

Model Ortaklık kavramının idealler ve 
değerler etrafında bir birliktelik olma-
sı, ABD’nin, yeni dönemde ülkelerle 
kuracağı ilişkilerin, sadece devletler, 
hükümetler ve ordular arası ve sade-
ce ekonomik-güvenlik eksenli bir iliş-
ki olmayacağı; aynı zamanda halk-
lar arası bir ilişkiyi olacağı, halklar-
la doğrudan doğruya temas kuraca-
ğı anlamına gelmektedir. Nitekim ABD 
Başkanı Barack Obama’nın dış poli-
tika danışmanı Zbigniew Brzezinski, 
ihdas edilecek model ülkelerde, halk-
larla doğrudan temas kurarak onları 
etkilemeyi politika olarak benimsedik-
lerini belirtmektedir.
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lı güç stratejisinin’ hazırlandığı araştırma merke-
zinde Dr. Flanagan’ın  “ABD ve Türkiye: Model 
Ortaklık” adlı konuşmasından (2006), ABD ve 
Türkiye arasındaki model ortaklığın unsurlarını, 
temel bileşenlerini tespit etmemiz mümkündür.

Görülebildiği kadarıyla model ortaklık, iki 
ana eksen üzerine oturtulmuştur. Birinci Eksen, 
Türkiye’nin iç işleyişi ile ilgili olup Türkiye’nin ev 
ödevlerini içermektedir. İkinci Eksen, Türkiye’nin 
dış politikada üstlenmesi gereken rolleri ihtiva 
emektedir.

Birinci eksenle ilgili olanları, medyaya yansı-
yan kısmıyla, aşağıdaki gibi özetleyebiliriz11:
•	 Demokrasinin	tam	yerleştirilmesi,	bunun	için	

gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,
•	 Güçlü	 azınlık	 haklarının	 tanınması	 ve	

imkânlardan toplumun bütününün yararlan-
ması,

•	 Heybeliada	Ruhban	Okulu’nun	açılması,
•	 Kürt	sorununun	çözülmesi,
•	 PKK	ve	daha	başka	terörlere	karşı	birlikte	mü-

cadele,
•	 Hukuk	devletine	sürekli	bağlılığın	sağlanması.

İkinci eksen dış politika ile ilgili olup unsurlar 
3 grupta toplanabilir12:

1. Grupta her iki ülkenin ortak çıkarlarının ve 
politikalarının örtüştüğü ya da birbirine çok yakın 
olduğu konular yer almaktadır. Bu grupta olanlar 
aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
•	 Irak’ın,	Afganistan	ve	Pakistan’ın	uzun	zaman	

diliminde istikrara kavuşturulması ve gelişti-
rilmesi,

•	 İki	taraflı	ticaret	ve	yatırımın	genişletilmesi,
•	 İki	ülkenin	askerleri	arası	işbirliği,
•	 Türkiye’nin	AB’ye	kabulü.

2. Grupta birinci gruptakilere nazaran iki ülke 
menfaatleri açısından tam bir örtüşme olmamak-
la beraber geniş bir benzerlik olan konular yer al-
maktadır. Bununla beraber önemli politik farklı-
lıklar, inatlaşmaya, gerilime sebebiyet vermekte-
dir. Türkiye’deki zorlu iç politik çekişmeler, duru-
mu daha da kötüleştirmektedir. Bu grupta olanlar, 
aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
•	 Rusya,	Ermenistan	ve	Yunanistan’la	ilişkiler,
•	 Hazar	 enerji	 kaynakları	 için	 Güney	 koridor	

yollarının geliştirilmesi,
•	 İsrail-Filistin	barışının	tesis	edilmesi,
•	 Kafkasya			ve		Kıbrıs’ta				dondurulmuş					olan			ihtilaflar.

3. Grupta iki ülke arasında, önemli, temel po-
litika farklılıkların olduğu konular yer almaktadır. 

Bu grupta olanlar, aşağıda ki gibi sınıflandırılabilir:
•	 Rusya’nın	Karadeniz	ve	Kafkaslarla	ilgili	iddia-

ları,
•	 İran’la	enerji	ve	ticaret	ilişkileri,
•	 İran’ın	nükleer	programının	durdurulması.

Bunlar, 2006 yılı itibarı ile iki ülke arasındaki 
model ortaklığın temel unsurları olarak öngörü-
lüp medyaya yansıyanlardır. Kapalı kapılar arka-
sındakileri bilme şansımız yoktur. Bunları, her 
iki ülke kendi dış politika sorunları olarak kabul 
etmektedir. Bu noktada bir ortak payda, bir örtüş-
me olduğu söylenebilir. Ancak bu sorunların her 
iki ülke açısından sorun olma nedenleri ve çözüm 
şekilleri farklıdır. Burada iki ana mesele karşımıza 
çıkmaktadır: Birincisi sorunların mahiyeti, ikinci-
si sorunların çözüm şeklidir.

Model Ortaklık Kapsamında ABD’nin Türkiye’yi        
Truva Atı Olarak Kullanma İsteği

Türkiye açısından bütün bu sorunlar, 
Türkiye’nin bölgesinde, çevresinde meydana 
gelmekte olduğundan ilgi sahasına girmekte, 
güvenliğini, huzurunu ilgilendirmektedir. ABD 
açısından ise bu sorunlar, ABD’yi imparatorluğa 
götürecek olan yolun üzerinde yer aldığından 
ABD’yi ilgilendirmektedir. ABD, kendini sanki 
Tanrı/Allah tarafından görevlendirilmiş bir dünya 
lideri olarak görmektedir. Dünya liderliğine mis-
tik, dini bir hüviyet kazandırmaya çalışmaktadır. 
Onun için dünyanın her tarafına karışmayı, mü-
dahale etmeyi, doğal bir hak olarak görmektedir. 
Dünyanın kendi liderliğine muhtaç olduğu imanı 
içerisindedir. Dünyanın asıl sorunu, ABD’nin bu 
megaloman yaklaşımıdır. ABD’ye yapılacak en bü-
yük iyilik, bu psikolojik halin tedavisi olacaktır.

Bu açıdan meseleyi ele aldığımızda ABD’nin 
Türkiye’ye dayattığı Model Ortaklık, ABD’nin 
süper güç olarak önündeki engellerin kaldırılma-
sına, yıkılan imajının tamir edilmesine, kaybedi-
len itibarın kazanılmasına imkân sağlamak için 
Türkiye’yi Truva atı olarak kullanmak amaçlıdır.

Ne yazık ki dönemin Dışişleri bakanlığı, bu 
tehlikeyi zamanında görememiş ve ABD’nin süper 
güç olabilmesi için Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu 
ve Türkiye’nin de verilecek rolü üstleneceğini 
2009 yılında yapılan görüşmelerde belirtmekte 
bir sakınca görmemiştir13:

Davutoğlu, ‘’İnsanlık bu ilişkiye ihtiyaç duyu-
yor ve ABD ile Türkiye birlikte, insanlığa katkıda 
bulunabilir.”



12

 Umran • Aralık 2015

G Ü N D E M   TÜRKİYE İLE ABD HÂLÂ “MODEL ORTAK MI”? 

“ABD’nin bir süper güç olma özelliğini sürdü-
rebilmek için herkesi içine alan bir politika izle-
mesi ve çok taraflı yaklaşımlara yönelerek ulus-
lararası kurumları kullanması gerekir. Bölgesel 
düzeni sağlayabilmek için ABD, bölgesel güçlerin 
yardımına ihtiyaç duymaktadır.”

“ABD, Roma İmparatoru Cesar’a değil Marcus 
Aurelius’a ihtiyaç duyuyor. Obama’nın yaklaşı-
mı da Cesar’ın değil Aurelius’un yaklaşımı. Güç 
kullanarak sadece bir yere kadar ilerleyebilirsiniz. 
Şimdi ABD’de çok taraflı yaklaşım kullanıyor.”

“…İşte bu yüzden komşularımızla sıfır prob-
lem yaklaşımı önemli. Başka türlü rahat edeme-
yiz. Ankara’da oturup krizlerin bize gelmesini 
bekleyemeyiz. Her yerde olmalıyız.’’ 

‘’Küresel ve bölgesel barış için birbirimize ihti-
yacımız var. Bu çerçevede uluslararası kurumları, 
organizasyonları daha etkili hale getirmenin yolla-
rını bulmalıyız. Türkiye olarak biz, bölgesel bütün 
organizasyonlarda aktif olacağız’’.

Keza 18.10.2013 tarihinde ABD Dışişleri Ba-
kanı John Kerry ile ortak bir basın toplantısı dü-
zenleyen Dışişleri Bakanı Davutoğlu, “Türkiye ve 
ABD arasındaki model ortaklığın sonsuza kadar 
süreceğini ve sorunların çözümünde uluslararası 
toplumun en temel değerlerinden biri olacağını” 
söylemiş olması14; Türkiye tarafından ya sürecin 
iyi anlaşılamadığını ya da yoğun baskı altında ya-
pabileceği başka bir şeyi olmadığını göstermekte-
dir.

Gerçekten de Türkiye, bölgesel tüm organizas-
yonlarda yer alarak ABD’nin projelerine katkıda 
bulunmuştur. Ancak, şu ana kadar model ortak-
lık kapsamında ortak olan sorunlara ortak men-
faat kapsamında ortak çözüm getirilebilmiş de-
ğildir. O nedenle model ortaklık yaklaşımının bu 
çerçevede sorgulanması gerekmektedir.

2009’dan 2015’e Model Ortaklığın Sorgulanması

Üzerinde durulması gereken ikinci konu, so-
runların çözümünün adil, kalıcı, hem her iki ül-
kenin hem de tüm insanlığın yararına nasıl çözü-
lebileceği ya da çözülüp çözülmediğidir. Çünkü 
ABD’nin imparatorluk iddiası ile milletlerin genel 
menfaatleri arasında büyük bir tezat vardır. Bu te-
zat, “Genişletilmiş Ortadoğu’ya” gelindiğinde daha 
da derinleşmektedir. Genişletilmiş Ortadoğu’da 
kurulan her ABD üssü, İslâm coğrafyasının bağ-
rına saplanan bir hançerdir. İsrail’in Büyük İsrail 
projesi ile İslâm coğrafyasının menfaatleri örtüş-

memektedir. İsrail, hem dini hem de Siyonist bir 
ideal olan “Büyük İsrail” projesinden vazgeçmeye-
ceğine göre ABD’nin Ortadoğu politikaları, uzun 
vadede Büyük İsrail” projesinin önünü açmaya 
dönük olacaktır. Obama, Kahire konuşmasın-
da(2009) İsrail’e sahip çıkarken Filistin’i suçla-
mıştır. Dolaylı olarak ve kibarca Arap dünyasını 
da tehdit etmiştir:

“Amerika’nın İsrail’le güçlü bağları herke-
se malumdur. Bu bağ kırılamaz. Bu bağ kültürel 
ve tarihi ilişkilere ve Musevilerin vatan isteğinin 
inkâr edilemez trajik bir tarihe dayandığının ka-
bul edilmesine esaslanır…

Filistinliler şiddeti bırakmalıdır. Şiddet ve öl-
dürme yoluyla direnme başarı kazandırmayacak-
tır.  Bu, uyuyan çocuklara roket atmanın ya da yaş-
lı kadınları taşıyan otobüsü bombalamanın ne bir 
güç ne de cesaret olmadığının işaretidir.” 

Bu süreçte ABD, İsrail’in yaptığı tüm katliam-
lara ses çıkarmamakta; yapılan her işte Filistin 
halkını suçlamaktadır. ABD’nin Türkiye’ye dik-
te ettiği model ortaklığın yukarıda zikredilen ana 
unsurlarına ilişkin 2009 yılından bugüne herhan-
gi bir çözüm getirilebilmiş değildir. Bu kimin suçu 
ya da eksikliğidir?

Belgeden alıntıladığımız birinci eksen ve ikinci 
eksenle ilgili Türkiye ile ABD ortak hangi yolu kat 
etmişlerdir belli değildir. Birinci eksen takımında 
yer alan “Demokrasinin tam yerleştirilmesi, bu-
nun için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması” 
ile ilgili olarak ABD, yapılan tüm yasal değişiklik-
leri, Türkiye’nin aleyhine kullanmıştır. Ayrıca ya-
sal düzenlemelerin meydana getirdiği boşluktan 
yararlanarak Türkiye’de kadife darbeyi destekle-
miş, seçimle iş başına gelen bir başbakanı dikta-
tör olarak ilan etmiştir. Ergenekon ve Balyoz ope-
rasyonları ile hem Türkiye’ye hem de siyasi iktida-
ra tuzak kurmuştur. Gülen Hareketi içerisine sıza-
rak hareketi yanlış yönlendirmiş, saptırmış, yaptı-
ğı tüm pis operasyonları Harekete mal etmiş, Gü-
len hareketinin şahsında tüm cemaatleri ve birçok 
temel kavramı töhmet altına bırakmıştır.

“Güçlü azınlık haklarının tanınması ve 
imkânlardan toplumun bütününün yararlanma-
sı,” “Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması”, 
“Kürt sorununun çözülmesi”, “PKK ve daha başka 
teröre karşı birlikte mücadele”, “Hukuk devletine 
sürekli bağlılığın sağlanması” konularında çözüm-
süzlüğü öngörmüş, Model ortak olarak çözüm 
sürecini PKK’nın “Kıra Dayalı Şehir Gerillasına” 
geçmesini sağlamış, Oslo görüşmelerini yayınla-
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yarak MİT müsteşarı ile Başbakanı suçlu konuma 
sokup tutuklatmak istemiştir. PKK’yı silahlandır-
mış, Kandil’e yapılacak tüm operasyonları (İncir-
lik Üssü ABD’ye verildikten sonraki süreç hariç) 
engellemiştir. PKK’nın Suriye kolu olan PYD’yi 
silahlandırıp “stratejik ortak” seçmiştir.

İkinci eksende yer alan “Irak’ın, Afganistan 
ve Pakistan’ın uzun zaman diliminde istikrara 
kavuşturulması ve geliştirilmesi”, “Rusya, Erme-
nistan ve Yunanistan’la ilişkiler”, “Hazar enerji 
kaynakları için Güney koridor yollarının gelişti-
rilmesi”, “İsrail-Filistin barışının tesis edilmesi”, 
“Kafkasya ve Kıbrıs’ta dondurulmuş olan ihti-
laflar”, “Rusya’nın Karadeniz ve Kafkaslarla ilgili 
iddiaları”, konularında Türkiye’nin menfaatine 
olan hiçbir çalışmada bulunmamıştır. Tam tersine 
Türkiye’nin aleyhine olacak tarzda Libya-Mısır-
Suriye-Irak-Yemen-Somali düzleminde istikrar-
sızlığı artıracak çalışmalar yaparak Türkiye’yi Ge-
nişletilmiş Ortadoğu coğrafyasından tecrit etmek 
ve yalnızlaştırmak istemiştir. İsrail’in yaptığı kat-
liamlarda İsrail’in yanında yer almış, Türkiye’nin 
tezlerine karşı çıkmıştır. Kıbrıs ve Ermenistan me-
selelerinde Türkiye’ye destek vermemiş, tam tersi-
ne aleyhine çalışmıştır.

Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında 22 ül-
kenin sınırlarının değiştirileceğine, bu ülkelerde-
ki enerji ve maden kaynaklarına el konacağına ve 
İsrail’in güvenliğinin ne pahasına olursa olsun ko-
runacağına ilişkin gizli maddeler, Türkiye’den giz-
lenerek Türkiye aldatılmıştır. Büyük İsrail projesi 
kapsamında Irak, Suriye, Mısır, Libya ve Ürdün’ün 
bölünmesi öngörülmüş, Türkiye’nin Model orta-
ğı ABD, bu kapsamda Irak, Suriye, Libya, Yemen, 
Sudan’ın fiilen bölünmesine yardımcı olmuş; 
Mısır’da ise Türkiye’ye rağmen Sisi darbesinin ya-
nında yer almıştır. Irak ve Suriye’de Türkiye’nin 
bütün tezlerine karşı çıkarak Türkiye’nin elini 
kolunu bağlamıştır. Türkiye’nin bir terör örgütü 
kabul ettiği PKK, PYD, YPG’ye destek vermiş ve 
Suriye’de PYD’yi stratejik ortak olarak ilan edip 
silah yardımında bulunmuştur. Ayrıca Suriye’de 
Türkiye’nin tezlerinden ziyade Rusya’nın tezleri-
ni desteklemiştir. PKK, PYD, İŞİD ve Esed yöne-
timiyle işbirliği içerisindedir. Şimdilik Esed’in git-
mesini istememektedir. Suriye’den Türkiye’ye ge-
len göç dalgası ile ilgili hiçbir sorumluluk üstlen-
memekte ve de Türkiye’ye yardım etmemektedir. 
İslâm Coğrafyasında “Kaostan Kaynaklanan Dü-
zen” ve “İslâm’ın İslâm’la Savaştırılması” projele-
rini fiilen uygulama sahasına sokarak Türkiye’yi 

yalnızlaştırmıştır.
Model Ortak olarak ABD, Taksim Kadife Darbe 

sürecini fiilen başlatmış ve yönetmiştir. Bu şekilde 
yaklaşık iki yıllık bir dönemde Türkiye’yi kendi 
içine kapatmıştır. Türkiye’ye karşı sosyolojik savaş 
yürütmektedir. Türkiye’nin füze ihalesini engelle-
miştir. Füze kalkanı meselesinde Türkiye’ye ihanet 
etmiştir. ABD, Türkiye’ye çektiği operasyonlar so-
nucu, gelip Türkiye’deki NATO üstlerine yeniden 
yerleşmiştir. ABD’nin Türkiye’deki NATO üstleri-
ne yoğun bir şekilde yerleşmesi, Rusya ve Çin’in 
Suriye’ye gelip yerleşmesine imkân vermiştir. Şer 
ittifakı (ABD, Fransa-İsrail-İngiltere) ve Rusya 
birlikte Müslüman bir halkı fiilen katletmektedir. 
İslâm coğrafyası ise sadece seyretmektedir.

Angajman kurallarını ihlal eden Rus savaş 
uçağının düşürülmesi karşısında ABD’nin verdiği 
tepkiler, suya sabuna dokunmama anlamındadır. 
NATO gerekli hassasiyeti göstermemiştir. Bütün 
bunlara rağmen ABD hâlâ model ortak mı?

Sonuç: Gönüllü Kuruluşların Sorumlulukları

Hangi açıdan ele alınırsa alınsın, Türkiye ile 
ABD arasında model ortaklığın, bugüne kadar tek 
yanlı bir şekilde ABD menfaatlerine çalışmış oldu-
ğu gerçeği ile karşı karşıyayız. ABD ile ikili anlaş-
malar imzalandıktan buyana ABD ile ilişkilerimiz, 
hem Dışişleri hem de Başbakanlar tarafından ‘em-
salsiz ve benzersiz’ olarak tanımlanıp gelmiştir. 
Türkiye’deki tüm darbelerin arkasında olan bir 
gücü, hükümetlerin böyle tanımlamasını anlamak 
zordur. Türkiye’nin tüm kalkınma hamlelerini, alt 
yapı çalışmalarını tahrip eden bir güçtür ABD. Bu 
nedenle ABD ile Türkiye, ‘’benzersiz konumda ve 
birbirini tamamlayan iki ülke” değildir.

ABD’nin süper güç olarak varlığını sürdür-
mesi’ ile Türkiye’nin büyümesi arasında birbirini 
destekleyen doğrusal bir ilişki mevcut değildir. 
Her iki tarafın büyümesi birbiri ile ters orantılıdır. 
Hele Ortadoğu coğrafyasında ABD’nin varlığını 

Erdoğan, Obama
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devam ettirmesi, büyümesi Türkiye’nin buralarda 

olmaması demektir. Türkiye bu coğrafyaya ken-

di öz gücüne güvenerek ve inanarak girmelidir. 

Türkiye bu bölgede, ABD’nin jandarmalığını ya da 

kâhyalığını yapmamalıdır; buna aday görüntüsü 

vermemelidir.

Türkiye’yi yönetenlerin bu gerçeği görmediğini 

ya da göremediğini söylemek yanlış olabilir. Bile-

rek bunu yapmalarının sebebi, Türkiye sisteminin 

kılcal damarlarına ve sinir sistemine farklı gö-

rüntüler adı altında (Ergenekon, Gülen Hareketi) 

ABD’nin zamanında gelip yerleşmesi ve çok ciddi 

bir iç müttefik grup elde etmesi ve bunları bertaraf 

edecek gücü siyasi iktidarların kendilerinde göre-

memiş ya da bulamamış olmaları olabilir. Lozan’da 

kurulmuş bir sistemde, hükümet olmak demek, 

bu ülkede her şeye hâkim olmak demek değildir. 

Hükümetle, devleti ve sistemi özdeşleştirmek son 

derece yanlıştır. O nedenle ABD ve işbirlikçilerine 

karşı çıkan tüm siyasi iktidarların, parlamento dı-

şında siyaset yapan tüm gönüllü kuruluşlar/cema-

atler/hareketler/STK’lar tarafından desteklenmesi 

ve yardımcı olunması gerekmektedir.

Türkiye’deki siyasi iktidarların, birçok şeyi 

hem küresel hem de iç güçlerin kumpası altında 

söyledikleri, söyleyebilecekleri ve yapabilecekle-

ri göz önüne alınarak bir politika belirlenmelidir. 

Yaptıkları yanlışlara, söyledikleri yanlış şeylere 

kırmadan dökmeden en güzel bir tarzda karşı çı-

kılmalıdır. Bir partinin yan kuruluşu gibi davran-

mak, parlamento dışında siyaset yapan teşkilat/

cemaat/hareket/STK’lar için uygun bir davranış 

olmadığı gibi körü körüne destek verdikleri parti-

nin de yararına değildir. Bu noktada, bu aşamada 

Parlamento dışında siyaset yapan tüm gönüllü ku-

ruluşların/cemaatlerin/hareketlerin/STK’ların tari-

hi sorumluluğu vardır. Bu nedenle 17 İsra suresi 

72-77’de, Hz. Peygamber’e yapılmış olan uyarı 

asla unutulmamalı, daima hatırlanmalıdır:

“Kim bunda (dünyada) kör ise, O, ahirette de 

kördür ve yol bakımından daha ‘şaşkın bir sapık-

tır’.

Onlar neredeyse, sana vahyettiğimizden başka-

sını bize karşı düzüp uydurman için seni fitneye 

düşüreceklerdi; o zaman da seni dost edineceklerdi.

Eğer biz seni sağlamlaştırmasaydık, and olsun, 
sen onlara az bir şey (de olsa) eğilim gösterecek-
tin.

Bu durumda, biz sana, hayatın da kat kat, ölü-
mün de kat kat (acısını) tattırdık; sonra bize karşı 
bir yardımcı bulamazdın.

Neredeyse seni (bu) yerden (yurdundan) çıkar-
mak için tedirgin edeceklerdi; bu durumda kendile-
ri de senden sonra az bir süreden başka kalamaz-
lar.

(Bu,) Senden önce gönderdiğimiz resûllerimizin 
bir sünnetidir. Sünnetimizde bir değişiklik bula-
mazsın.” (17 İsra 72-77)

Model ortaklık kavramının şizofren bir kimlik 
dayatması olduğunu göz önüne aldığımızda, ABD 
model ortaklık dayatması ile Türkiye’ye karşı kim-
lik çözülmesine neden olacak bir sosyolojik savaş 
yürütmektedir.

O nedenle şu soruyu gönüllü kuruluşlar, ken-
dilerine sormalıdırlar: Allah’ın Resûlü’nü, işin 
bir kısmından saptırtabilecek bir tezgâhı, tuzağı, 
komployu kurabilen şeytan ve taraftarları, siyasî 
iktidarları saptırtabilecek tuzakları kuramaz mı?

Bu gerçek görülerek politika ve strateji belir-
lenmelidir. Gönüllü kuruluşlar, ABD ile Türkiye 
arasındaki model ortak yaklaşımına karşı çıkma-
lıdırlar. Bu noktada Toplumsal baskı yoğunlaş-
tırılmalı ve ısrarcı olunmalıdır. Hepimizin yar-
dıma, desteğe ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. 
Türkiye’yi yönetenlerin buna daha çok ihtiyacı 
vardır. Henüz vakit varken! Yarın çok geç olabilir.!
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K omünist Manifesto 
“Avrupa’nın üstünde 

yeni bir hayalet dolaşıyor, 
komünizm hayaleti” diye 
başlar. Bugün bu kitabı be-
nim gibi Müslüman anar-
şi yanlısı birisi yazsaydı bu 
cümleyi şöyle revize eder-
di. Avrupa’nın üzerinde bir hayalet dolaşıyor: Kü-
resel cihat hayaleti. IŞİD’in en son gerçekleştirdi-
ği katliam şeklindeki silahlı eylemi sonrası başta 
Fransa olmak üzere Avrupa’nın pek çok yerinin 
hatta batı başkentlerinin büyük bölümünün di-
ken üstündeki hali tam da bu ifadeye uygun düş-
mekte. Onlar ve Arap-İslâm coğrafyasındaki kuk-
la devletçikler de diken üstünde iken IŞİD’in ey-
lemleri bölge de emperyalist batıya nefret duyan-
lar nezdinde ise bir dönemler Bin Ladin’e duyu-
lan sempati dalgasının bir benzerini estirmiş ol-
ması muhtemeldir. Paris’te gerçekleşen IŞİD katli-
amı yaşandığı esnada aklıma 11 Eylül geldi. Kal-
dı ki zaten bu saldırı ile ilgili olarak Fransa’nın 11 
Eylülü ifadesi kullanılıyor. Acaba dedim, Orta Af-
rika, Mali, Çad ve diğer Afrika ülkeleri ile Libyalı-
lar, Suriyeliler 11 Eylül sırasında Filistin’de gördü-
ğümüz gibi derin bir şenlik duygusu hissedip kut-
lama yaptılar mı? Biliyorum bu cümleler çoğu kişi 
için kan dondurucu bulunacaktır fakat Ruandalı-

ların Libyalıların Orta Af-
rikalı Müslümanların içle-
rinde derin bir “ooh” sesi-
nin gelmesini sanırım kim-
se engelleyemez. Mese-
la Orta Afrika’da Batı me-
deniyetinin düşünsel baş-
kentine yapılan bu saldırı-

ya kesin sevinç duygusu eşlik etmiş olması yüksek 
ihtimaldir. Öyle ya Fransa’nın destek verdiği Anti 
Balaka adını taşıyan o katiller güruhu palaları ile 
Müslümanların karnını deşmekteydi. Onlar bunu 
yaparken Fransız askerleri havaya bakıp ıslık çal-
maktaydı. Libya’da şu anda iç savaş nedeni ile her 
gün yüzlerce insan ölürken Libyalılar muhteme-
len Libya’ya hava saldırılarında bombalar yağdı-
ran mirage uçaklarını hatırlamışlardır, Çad’daki 
mülteciler Fransa’nın Mali’ye yaptığı işgali ve sivil 
halkın yaşadığı acıyı anımsayarak biz yaşadık şim-
di de siz tadın acıyı demişlerdir. Listeyi uzatmak 
mümkün. Sadece Ruanda’da yaşanan soykırımda-
ki Belçika payını, Cecil Rohodes’in Afrika’yı sö-
mürgeleştirirken “elimden gelse tüm dünyayı sö-
mürgeleştirirdim” sözünün anlamını gayet iyi an-
latmıştır. Suçların sonu yok, hemen burada Aime 
Cesar’ın sözünü anımsamak gerek.

“Evet, Hitler ve Hitlerizm tarafından uygula-
nan tedbirleri ayrıntılı olarak ve soğuk bir biçim-

Dilaver DEMİRAĞ

Küresel iç savaş meselesi aslında dışarısı yokun doğal bir uzantısı, çünkü eğer artık her 
yer içe dâhil ise o zaman her savaşta ister istemez bir iç savaş olacaktır. Tüm dünya 
kapitalizm-içi hale gelmiş durumda ve ‘haklı savaş’lar artık bir iç mücadele şeklinde 
gerçekleşiyor. Dünya polisinin, ‘medeni olmayan’a iç-müdahalesi! Hardt-Negri’nin 
dikkat çektiği gibi, aslında Fukuyama tarihin sonunu ilan ederken, dışarısı olarak hiçbir 
yerin tanınmayacağı, polisiye şiddet pratiklerinin hayat bulduğu bir imparatorluğun 
doğuşunu kutsadı. Artık “her emperyal savaş bir iç savaştır, bir polis eylemidir.

Yaşayan Ölülerin Dönüşü 
-Küresel İç Savaş ve Paris’teki Hayalet-

  YAŞAYAN ÖLÜLERİN DÖNÜŞÜ 
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de incelemek ve 20. yüzyılın o ayrıcalıklı, hüma-
nist, Hıristiyan burjuvasının farkında olmaksızın 
içinde bir Hitler taşıdığını, Hitler’in bu burjuvanın 
içinde yaşadığını, Hitler’in onun kötü ruhu, için-
deki şeytan olduğunu, eğer ona küfrederse tutar-
sız olacağını ve aslında, Hitler’de affedemediği şe-
yin suçun kendisi değil, insanlığa karşı olması da 
değil, insanın küçük düşürülmesi de değil; beyaz 
adama karşı işlenmiş bir suç olması, beyaz ada-
mın küçük düşürülmesi, yani o vakte kadar yal-
nızca Cezayir’in Araplarına, Hindistan’ın kulile-
rine1, Afrika’nın zencilerine reva görülen sömür-
geci muamelenin bu sefer Avrupa’ya uygulanma-
sı olduğunu ifşa etmek harcanan çabaya değer bir 
şey olur.”2

Evet, batının payına zenginlik, sömürgenin 
payına açlık, yağma, kölelik, kendi değerlerine 
yabancılaşma, hastalıklar ve katliamlar, hatta ba-
tılı sömürgeciler tarafından ızgaralarda pişirilip 
yenmek düştü. Köle gemilerini takip eden pamuk 
köpekbalıkları iskorbüt vb. hastalıklara karşı son 
derce dayanıksız olan zenci köleler ile semirmiş-
lerdi. Daha sonra bu sömürgelerle artık işgalci ola-
rak işi biten, onların yeterince içini boşaltan batı 
bir kez daha “insancıllığını” göstererek bu ülke-
lerin bağımsızlıklarını kazanmalarına rıza göster-
di. Elbette her birinin başına bir ‘yeddi emin dik-
tatör’ dikmek kaydı ile. Ancak geride kalan şeyin 
adı yıkımdı.

Evet, Cezayir ve Çin Hindinde yaşanan soykı-
rımlar olurken Paris’in kibar Fransızları ne düşü-
nüyorlardı, diye sormayın onlar Sen nehrine ba-
kan kafelerde derin sohbetlere dalıp medeniyetleri 

ile övünmekteydiler. Çünkü Fransız halkının tıp-
kı tüm batı dünyasının olduğu gibi ünlü şarapla-
rını rokfor peyniri eşliğinde yudumlayıp kan kan 
dansı yaparak, müreffeh bir hayat sürmesi için 
Libya’nın tepesine mirage uçaklarından bombalar 
yağması, Afrika’nın kanaması gerekiyor. Batı ken-
di acıları için herkesi yasa davet ederken yoksul-
ların yasını tutmadı. Fransızlar banliyölerdeki sö-
mürge haklarını yoksulluk ve aşağılamaya maruz 
bırakıp polis tarafından kuşatılmış mahallelerde 
suçlu muamelesi görürken, bir gün bunların be-
delini kendilerine bu saldırılarda olduğu gibi ağır 
ödetileceğini hiç düşünmediler. Oysaki o bom-
baların parçaladığı gövdelerin, Akdeniz’de batan 
göçmenlerin yaşadıkları trajedinin yegâne sorum-
lusu kendileriydiler. Kendi refahları için dünya-
nın kalanının kanamasına aldırmadılar. Dünyayı 
kan ateş ve gözyaşına gark eden yoksulluğu ilerle-
ten medeniyetleri ile övünüp durdular, adalet iste-
yen siyasileri, kendi medeniyetlerini ıslah edecek-
leri değil tam tersini yapanları seçtiler. Medyatik 
ve tüketim müptelası aptallıkları nedeni ile başka 
coğrafyalarda birçok insan acı çekti. Hatta daha da 
azıtıp bir halkın en değer verdiği bir figürün rah-
met peygamberimizin aşağılanmasına ifade özgür-
lüğü deyip ortak oldular, kadınların örtünmesini 
korkutucu bulup Müslüman kızların başörtüleri 
ile okullarda okumasını engelleyerek Müslüman-
ları aşağıladılar. Kısacası öyle çok suç işlediler ki 
sonunda o aşağıladıklarından bir kısmı özellikle 
Fransızlara saldırdılar.

Hınç ve adalet arasında kopmaz bir bağ vardır 
hınç adaletin sağlanmadığı yerde büyüyen bir ze-
hirli çiçek ve IŞİD bu çiçeklerin en zehirlisi. Na-
sıl bir zamanlar BDP’liler “Biz müzakere edeceği-
niz son kuşağız, bizden sonra müzakere edecek-
ler olmayacak” dediler ama önemsenmedilerse ve 
onların yerini Yasin Börü’yü hunharca öldüren ji-
let keskinliğinde vicdansız gençler aldı ise, Batı da 
Aliyaları, Ali Şeriatileri dışladıklarında onların tar-
lasında merhamet denen şeyi hiç önemsemeyen 
IŞİD’li gençler aldılar.

Hayaletin Garip Huyları ya da Bastırılanın Geri Dönüşü

IŞİD’e ve ideolojisine bakıldığında doğal ola-
rak anakronik yani zamana ters düşmüş, onun dı-
şına çıkmış olarak görülen bir boyuta sahip gibi 
görünür. IŞİD İbni Teymiyye ve Abdülvehab’ın 
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tezleri üzerinden bir İslâm Devleti hem de şimdi-

ki zamanda ve ona aykırı düşecek biçimde kurma 

çabasındadır. Bu durum bize mezarsız ölüler ya-

hut zombiler ve hortlaklarla dolu korku edebiya-

tını çağrıştırır. Onun kurgu-

ladığı İslâm devleti Ortaçağa 

ait gibidir. Değerler düzle-

minde o geçmişe aittir. IŞİD 

zamana geç kalmıştır, o öl-

müştür ama yaşamaktadır da 

yanlış bir zamanda ama. Bu 

hal bize ister istemez Derri-

da tarafından ortaya atılan ve 

Bobby S. Said tarafından da 

sahiplenilen hayalet kavra-

mını çağrıştırır. Derrida’nın 

huntolojisi (hayalet bilimi) 

ile Walter Benjamin’in an-

jelojisi (melekbilimi) aynı 

yöne bakarlar, zamanlar öte-

sinden söküp gelen bir ada-

letin çağrısı. Derrida’nın ha-

yaleti bu zamana ait değildir, 

hatta zamanda bile değildir. 

“Hayaletin uçucu ve zaman-

sızca ortaya çıkışı zamana 

ait değildir, zamanı vermez, 

şu sözünü ettiğimiz zama-

nı vermez: Enter The Ghost, 

Exit The Ghost, re-enter the 

Ghost 3*(Hamlet)” Zaman 

konusunda ki bu zamansız-

lık kadar zamanın yerinden 

çıkmışlığı kavramı da önem-

lidir Derrida’da. Hayalet ta-

rihtedir ama tarih değildir, 

tarihe ait değildir onun öte-

sindedir. “Karabasan tarih-

seldir, buna kuşku yok, ama 

bir tarihte başlamış değildir, 

bir takvimin yerleşik düze-

ni uyarınca gün be gün, şim-

diler zincirlemesi içinde, uy-

sallıkla tarihlenmez hiç. Za-

mansızdır: Tarihin belli bir uğrağında belli bir 

hastalık çekermişçesine, yabancı bir konuğun 

kendi içinde yaşamasına (habiter) yani karabasan 

gibi üstüne çökmesine (hanter) izin vermişçesine 

günlerden bir gün patlamadı başında, başına gel-

medi Avrupa’nın.”3

IŞİD de bir hayalet olarak eski çağın sokakla-

rından sökün edip gelmişse de tarihe geçmiş za-

mana ait değildir, o bu za-

manın bu çağın içinde zu-

hur edip çökmekte emper-

yalizmin tepesine. Tüm te-

kinsizliği, tüm zaman dışı-

lığı, zamanın menteşelerin-

den çıkmışlığı olarak dike-

nin/adlin içinden bakmakta 

zamana. Hortlamasını nede-

ni ise onun uygun bir tören-

le gömülemeyişi olmuştur. 

IŞİD’in baktığı siperlik unu-

tulan muhatap alınmayan, 

öldü denilerek kenara itile-

nin yeniden sökün etmişli-

ğinden tekinsiz bir biçimde 

bakmakta Batı’nın gözlerine.

Hayalet hem üçüncü ki-

şidir hem de tanık. Bakar 

gözlerinizin içine bakar, yü-

reğinize korku salar çünkü 

çürümüş bedeninden sarkan 

etleri ile mezarlığın kokusu-

nu taşır ama taşıdığı koku 

aynı anda zamanın tozları-

nı da silker ve bir aynaya dö-

nüşür çürüyen beden. Ete 

kemiğe bürünmez ama var-

dır ve size görünür. “Haya-

letlerin bakışımsızlığı her tür 

ayna oluşu kesintiye uğra-

tır burada. Zamandaşlığı kı-

rar, zamana aykırı düşmemi-

ze çağrıda bulunur”4 zamana 

aykırı düşmek aslında zama-

na uyumsuzluktan değil za-

manın reddinden kaynakla-

nır. İslâm olarak IŞİD zama-

nın ruhuna ters düşer, zama-

nın ruhu olarak gösterilen 

demokrasi sahtekârlığına alet olmaz. IŞİD için de-

mokrasi bir dindir ve o bu dini reddederek za-

manı menteşelerinden çıkartır. Zamana aykırı-

dır ama bu zamana bakar ve onun içinden ilerle-

Ortadoğu’da kapitalizmin en 
vahşi biçimde yaşandığı yer-
lerin başında gelen Körfez 
ülkelerinde yirmi birinci yüz-
yılda hâlâ kölecilik egemen 
ve bu kapitalizm çok uluslu 
şirket ortaklıkları ile yaşa-
nıyor yani Ortadoğu’nun 
fakir halkları çift yönlü ola-
rak eziliyorlar. Hem sömür-
geci emperyalist güçler tara-
fından hem kendi devletleri 
tarafından. Bölge hem prole-
taryanın hem yeni proletar-
ya kavramında sınıf altı ola-
rak da tanımlanan prekar-
yanın öz yurdu konumun-
da. İşte tüm bunlar İslâm 
bayrağında sembolleşen bir 
öfke yaratıyor. IŞİD bölge-
de özellikle gençler arasın-
da ciddi bir taban buluyor-
sa, daha yaşlılar ise daha 
pasif bir destekle bu örgü-
te kalplerinde korku, saygı 
ve sempatinin karışımın-
dan oluşan bir duygu ikli-
mi içinde bakıyorsa yıllar-
dır içeride büyüyen ve hem 
batıya, hem kendi devletle-
rine, despotlarına duyulan 
bir öfkeden, hınçtan kay-
naklanıyor.
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mecilere, demokrasi havarilerine bakar ve konu-

şur: “Demokrasi Allah’tan başkalarını ilah edin-

mektir ve ben sadece Allah’a itaat ederim, Allah’ın 

kanunları ile hükmetmeyi kabullenirim.” O em-

peryal ideoloji olan insan hakları denen yeni sö-

mürgeci ideolojiye de yüz vermez. Onun için in-

san değil ademiyet vardır ve insan sadece Sünnî 

selefi-vahhabi yorumun bir hareket tarzına bağ-

lı Müslümandır, onun hakları da vahiyle ve sün-

netle belirlenmiştir. IŞİD zamanın seküler ruhuna, 

para tanrısının kanunların geçtiği kapitalist libe-

ral demokrasinin zamanına aykırıdır, zamandışı-

dır, tarihsiz bir anakronizm içinde batı medeniye-

tini kökten reddeder. Belki de esas skandal bura-

dadır. İslâm dünyasının küreselleşme denen şey-

tani düzen tarafından mas edilmesinin, batılılaş-

ma denen şeyin kökten reddidir IŞİD. Tam da bu 

yüzden asla kabullenilemeyen bir fundamentaliz-

min simgesidir o. Yani IŞİD denen hayalet batıya 

hiç saldırmasa hatta sufi tevekkülü içinde bir hoş-

görü abidesi bile olsa IŞID kabul edilemez, onun 

mutlaka yok edilmesi gerekir çünkü o hegemonik 

olana reddiye olarak ortaya çıkmakta.

Hayalet tıpkı Foucault’un iktidarı gibi her yer-

dedir ve bu her yerdeki hayalete dair Derrida üç 

şey tespit eder. Bu arada hayalet bir şeydir yani ta-

nımlanamayan.

“Şeyin bu üç şeyi de ne ki?

1. Önce yas. Bir tek bundan söz edeceğiz. Yas, 

geri kalanları şimdi burada kılmaya, varlık bilim-

selleştirmeye yeltenir hep, ilk başta da cesetlerin 

kimliğini ve ölülerin yerini saptamaya yeltenir 

hep.. Bilmek gerekir. Bunu bilmek gerekir. Oysa 

bilmek, kim ve nerede olduğunu bilmektir, kimin 

bedeni olduğunu ve bu bedenin nerede olduğu-

nu bilmektir, çünkü yerinde durmalıdır. Güveni-

lir bir yerde… Yasın işleyişi için kuşku ya da karı-

şıklıktan daha kötü hiçbir şey yoktur; kimin nere-

ye gömüldüğünü bilmek gerekir, ondan geriye ka-

landa kalması (kaldığını da bilmek-bundan kuşku 

duymamak gerekir. Orada kalmalı ve yerinden kı-

pırdamamalıdır.”5

Meselenin en can alıcı noktası da burada. 

İslâm’ın yası tutulmadı, ona mezarsız ölü muame-

lesi yapılıp tarihin çöp sepetine yolladılar, oracık-

ta açılan bir çukura atıverdiler. Batı medeniyeti-

nin aydınlanmacı parlak ışıkları altında İslâm çağa 

geç kalmış bir ölü olarak görüldü. Onunla muha-

taplık kurulmadı. İşte IŞİD bu muhatapsızlığa dö-

nük bir tepki olarak Paris’te önce peygamberi aşa-

ğılayanlardan “intikamını” alarak, sonrasında da 

kendilerine yapılan hava saldırılarının “intikamı-

nı” alarak İslâm’a karşı savaş açmış olan bir me-

deniyetin sembolik kalbine hançerini saplayarak 

muhataplık ilişkisi yarattı ve batıya yası hatırlattı. 

Onu bir musallat bilim haline getiren de bu yanı.

Meddep’in kitabının ilk bölüm başlığı ile ifa-

de edersek IŞİD tam da “Kızağa Alınmış Olmayı 

Kendine Yediremeyen İslâm”ın bir yankısı. Onun 

dile gelmesi narsist bir medeniyet anlayışı ile orta-

ya çıkan Avrupa merkezciliğe bir meydan okuma. 

Batı emperyalizminin ve oryantalizmde ortaya çı-

kan medeniyet kibrinin, kendi narsizmine ekledi-

ği ahlak yoksunu çıkarcılığının yaratmış olduğu 

bu eko bombaları, kurşunları ile batıya unutmuş 

olduğu şeyleri hatırlatıyor. Medeniyetlerin çatış-

masını arzulayanlara “eyvallah ben varım, çatış-

mak mı istiyorsunuz, buyrun bombaysa bomba, 

ahlaki görünmezlik ise benden iki misli, siz benim 

ülkemdeki insanları mı öldürüyorsunuz aynısını 

ben de size yapmaya hazırım, sizi hiç beklemedi-

ğiniz anda kendi evinizde vururum ve yüreğini-

ze öyle bir dehşet salarım ki beni her daim hatır-

larsınız, beni yok saymaktansa bana düşman olup 

benden nefret etmenizde hiçbir beis yok, ben va-

rım ve buradayım, üstelik beni yok edemezsiniz 

çünkü ben kalbi yaralı bir coğrafyanın iniltisiyim. 

Acı veriyorum çünkü acı verdiniz, ölüm getiriyo-

rum çünkü bana ölmekten başka bir imkân bırak-

madınız” diyen bir inilti bu.

Abdelwahap Meddep gibi tıpkı Daryush Sha-

yegan örneğinde olduğu gibi geri kalmış İslâm 

kavramına sarılan birisi bile Fransa’da yayınla-

nan ilk Cezayir metninin yazarı Hamdane (Khod-

ja) Hoca’nın Ayna isimli metninden seslenerek ya-

şanılan acıları dillendirmekte.

“Osmanlı İmparatorluğu’ndan koparıldıktan 

sonra, yardımına koşulan ve sağlam biçimde ku-

rulan Yunanistan’ı görüyorum. Siyasi ve dini ilke-

lerindeki birkaç farklılık nedeniyle Hollanda’dan 

ayrılan Belçika halkını görüyorum. Tüm öz-

gür halkların Polonyalıların kimliklerine kavuş-

malarıyla ilgilendiğini görüyorum. İngiliz hü-

kümetinin Zencileri kölelikten kurtararak zafe-

rini ölümsüzleştirdiğini ve bunun için Britanya 

Parlamentosu’nun yarım milyar feda ettiğini gö-
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rüyorum. Gözleri mi Cezayir’e çevirdiğimde ise 

onun mutsuz sakinlerinin keyfiyet, kırım ve sava-

şın tüm afetlerinin boyunduruğunda yaşadıkları-

nı ve özgür Fransa adına işlenen hunharlıkları gö-

rüyorum.”6

Bobby Salman Sayyid’in Derrida’nın benzeştir-

melerini ilerleterek Batı’nın yaratmış olduğu Fun-

damentalizm/köktendincilik Hayaleti karşısındaki 

tutumunu ele alır.

“Batı medeniyetini zaman zaman yoklayan bir-

çok hayaletlerden belki hiçbiri İslâm’ın çağdaş 

uyanışı kadar anlaşılması güç ve kafa karıştıran, 

yerine başka bir şey koyulamayacak kadar tuhaf 

değildir.. Batı için Müslüman Varoluşu, hayaletle-

ri ve Müslümanları çok kolayca bir birleştiren bir 

hayaletbilimi (hauntology)’de temellendirme eği-

liminde olmasından kaynaklanmaktadır. Hayalet-

ler ölülerden arta kalanlardır. Onlar eski zamanla-

rın ve yaşamların ekosudur. Ölmüş olan fakat hâlâ 

varolanların geçmişin silinmişliği ile bugünün si-

linmişliği arasında süzülen-zamanı geçmiş yara-

tıkların, Müslümanlar da öyle görünüyor ki sık-

ça zamanı geçmiş olarak düşünülmektedirler; ‘bi-

zim’ modern kültürümüzün alevine uzun ve yo-

rucu hareketine yakalanan Ortaçağ medeniyetle-

rine geri dönmüşler.”7

Ancak der Sayyid Müslüman öznelliği güçlen-

dikçe bu hayaletsi varoluş da liberal batıda endişe-

lere neden olmaktadırlar. Onlar sınırlara aldırma-

dan batının içlerine sızmakta, kendi kültürel si-

yasal varoluşları ile kendilerinin eritme potasın-

da asimile etmeye dönük her girişime katı bir bi-

çimde direnerek varolmaktalar. Bu ise batıda kor-

ku yaratmakta. “Hayaletler gibi onlar da, bugünü 

ziyaret etmek suretiyle, bizimle beraber kalmakta-

dırlar… Onların mevcudiyetleri uzlaşmaz biçim-

de farklı görünen ve batılı girişimler içinde kolay 

emilmeye dayanıklı bir yeri işaret etmektedirler. 

İslâm’ın mevcudiyeti zamanı silmektedirler, ta-

rihten yok olmayı işaret etmekte, fakat görünürde 

Batı hegemonyasının yıllarını da silmektedirler.”8

Derrida’ya göre bir ölünün iyi defnedilmemesi 

onu hayalet veya hortlak olarak geri döndürmek-

tedir. Bunu kitapta şöyle açıklar; “Mesela, ölüm-

le, varlığın öteki kalıpları vasıf değiştirirken, ölü-

yü uğurlamaya ilişkin seremonide yapılacak bir 

eksiklik, bedenin uygun bir biçimde defnedil-

memesi, vasiyetine saygısızlık, asgari ölçülerde 

yas tut(a)mamak veya yası gereğinden fazla uzat-
mak gibi şeyler, kısaca, ölüm ve defin sürecinin 
tamamlanmamışlığı, gideni bir şekilde geri getire-
cektir herhalde. Bu, ruh olur, hortlak veya hayalet 
olur ama hep bir şeyler bizimle kalır.”9

Hayaletler intikamcı yaratıklardırlar içerlerler, 
kin tutarlar ve sonunda mezarlarından kalkıp dö-
nerler ve ortalığı birbirine katarlar. Hayaletler an-
cak ve ancak onları huzursuz eden nedenler gide-
rilip ölümden sonra geri dönmelerine yol açan in-
cinmişlik giderilirse huzurlu bir biçimde yası tu-
tularak ve hatırasına gereken saygı gösterilerek ol-
maları gereken yere yani ruhlar âlemine geri gön-
derilirler eğer bu yapılmaz ise bir karabasan gibi 
çökerler.

Bana Her Şey Sınıfı Hatırlatıyor

IŞİD, hem Batı medeniyetine karşı cihat ilan 
eden hem de İslâm medeniyeti içi hegemonya 
kurma mücadelesi yapan bir örgüt/hareket. Sade-
ce bu mu, açık ve net konuşalım IŞİD ve onun ön-
cülü olan el-Kaide aslında küresel vicdanı temsil 
de ediyorlar. Batı tarafından üretilen taciz kültü-
rü içinde tüm dünyanın Batılılaştırılmasına yöne-
lik öfke dolu bir itiraz. Ama en çok da ezilenlerin, 
horlananların itirazı. Sosyal bilimlere hâkim olan 
kültürcü ve kimlikçi zırvalık nedeni ile sosyal sı-
nıf kavramı güme gitmiş gibi görünse ve kılkuy-
ruk post solcu liberalizm sınıfa modası geçmiş bir 
şey muamelesi gösterse de IŞİD has be has bir sınıf 
dinamiğini ortaya koyuyor. Elbette sadece Mark-
sist anlamda üretim ilişkilerinden doğan bir sınıf 
değil. Bu dikey bir sınıf ilişkisi. Hatta Kur’ân’daki 
ezen ezilen ikiliğine işaret eden müstekbir, mus-
tazaf kavramlarını karşılar mahiyette. Bugün batı 
kapitalizminde ve onun emperyalist hegemonya-
sında temsil olunan Firavun kibrine mukabil IŞİD 
mensuplarının önemli bir kısmı daha doğrusu 
özellikle Arap savaşçıları ve göçmenlerden oluşan 
militan kadro tam anlamı ile mustazaf kişilerden 
oluşmakta. Daha önemlisi IŞİD’in kurucu kadro-
sundaki isimlerin çoğu gariban yoksul ailelerden 
gelen, toplumsal olarak ezilmişlik yaşamış insan-
lar. IŞİD’in temsiliyeti de bir mustazaflık üzerine 
kurulu. Ortadoğu denen coğrafya soykırımlarla, 
katliamlarla, işkenceler ve gözaltında kayıplarla 
icat edilen ortaya çıkarılan bir coğrafya. Halkının 
büyük bölümü yoksul, en acımasız baskı bu coğ-
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rafyada yaşandı. Kısacası madun kimdir diye so-

rulsa parmakların ilk göstereceği yerlerin başın-

da Ortadoğu ve Afrika başı çekecektir. Bu anlam-

da sınıf mücadelesi siyasi boyutları ile en şiddet-

li biçimde bu bölgede yaşanıyor. Afrika ile birlik-

te hâlâ sömürgecilik siyasetine maruz bırakılıyor. 

Öte yandan Ortadoğu’da kapitalizmin en vahşi bi-

çimde yaşandığı yerlerin başında gelen Körfez ül-

kelerinde yirmi birinci yüzyılda hâlâ kölecilik ege-

men ve bu kapitalizm çok uluslu şirket ortaklıkları 

ile yaşanıyor yani Ortadoğu’nun fakir halkları çift 

yönlü olarak eziliyorlar. Hem sömürgeci emper-

yalist güçler tarafından hem kendi devletleri tara-

fından. Bölge hem proletaryanın hem yeni prole-

tarya kavramında sınıf altı olarak da tanımlanan 

prekaryanın öz yurdu konumunda. İşte tüm bun-

lar İslâm bayrağında sembolleşen bir öfke yaratı-

yor. IŞİD bölgede özellikle gençler arasında cid-

di bir taban buluyorsa, daha yaşlılar ise daha pa-

sif bir destekle bu örgüte kalplerinde korku, saygı 

ve sempatinin karışımından oluşan bir duygu ik-

limi içinde bakıyorsa yıllardır içeride büyüyen ve 

hem batıya, hem kendi devletlerine, despotlarına 

duyulan bir öfkeden, hınçtan kaynaklanıyor. Tam 

da bu yüzden Paris’te yaşanan katliam bölge halk-

ları nezdinde hiç de batı ülkelerinde olduğu gibi 

üzüntü dolu bir duygu iklimi yaratmadı, korku ile 

karışık isyankâr bir bekleyiş var.

Küreselleşme totaliter bir süreç olarak dünya-

yı zor kullanarak tek biçimleştirme biçimi bu zor 

Ortadoğu dışındaki ülkelerde çoklukla ekonomik 

yollar ile hayat bulurken Arap-İslâm coğrafyasın-

da bu zor kendini askeri zor olarak ortaya çıkar-

dı. Tüm bu işgaller ise zaten zor bela ayakta du-

ran insanların hayatlarını tarumar etti. Ortadoğu 

olarak adlandırılan coğrafya küreselleşemeye bü-

tünleşmiş edilmek için biçimlendirilme sürecine 

tabi tutuldu:

“Ortadoğu’daki Müslüman ülkeler için sorun 

teşkil eden nokta, Batı dünyasının bu ülke insan-

larına yaşamlarının siyasi, sosyal ve kültürel yön-

lerini küreselleştirmeleri yönünde baskı yapma-

sıdır. Diğer bölgelerle karşılaştırıldığında Orta 

Doğu’da din, kültür, ideoloji, siyasi ve sosyal sis-

temler açısından çok daha büyük bir çeşitlilik söz 

konusudur. Bölgenin sömürgecilik konusunda-

ki tecrübeleri ve bugünkü ABD askerî müdahale-

si düşünüldüğünde Orta Doğu’daki insanların kü-

reselleşmeye gösterdikleri tepkilerin bu insanların 
tarihleri, kültürleri, dinleri ve siyasi sistemlerin-
den etkilenmesi kaçınılmazdır.”10

Bölgede kendini en merhametsiz en gaddar 
şiddet biçimi ile dışa vuran IŞİD türü İslâmcılık 
yahut İhvan tarafından hayata geçirilmeye çalı-
şılan uzlaşmayı da deneyerek yumuşak bir geçiş 
yapma biçiminin engellenmesi bölgedeki musta-
zaf, müstekbir dikatomisinin en açık dışa vurumu 
Ortadoğu halklarına kendi siyasal kaderlerini be-
lirleme şansı verilmiyor ve bu bir maduniyet iliş-
kisi doğuruyor.

Öte yandan bölge ve batı ekseninde belirlenen 
İslâmofobi ve mültecilik, sığınmacılık olgusu da 
kendi içinde başka sınıf ilişkileri doğuruyor. Ba-
tıdaki getto İslâmcılığı da en az bölge kadar öfke 
dolu ise bunun nedeni sınıfsal olarak bu insanla-
rın payına prekarya ve köle olmak düştüğünden. 
İslâmofobi tamamı ile sınıfsal bir ilişki biçimine 
dayanıyor narsist bir medeniyet algısı ile güçlü ve 
gelişmiş Avrupa dini ile barbar, geri kalmış ilkel 
olanların dini.

Balibar yeni ırkçılığın fark temelinde işlediği-
ni belirtirken Fransa da daha güçlü olarak zuhur 
eden Arap karşıtlığını analiz ederken batı uygarlı-
ğının evrenselciliğinin etkisine dikkat çeker. 

“Antisemitizm çok üst düzeyde “farkçı”dır ve 
günümüzün farkçı-ırkçılığı biçimsel olarak bir-
çok bakımdan, genelleştirilmiş bir antisemitizm 
gibidir. Bu düşünce, özellikle Fransa’da günü-
müzün Arap fobisini açıklamak için çok önem-
lidir; çünkü beraberinde “Avrupalılıkla” bağdaş-
mayan “dünya görüşü” ve evrensel ideolojik ege-
menlik girişimi olarak bir İslâm imajını, oradan 
da “Araplığın” ve “İslâmlığın” kasıtlı olarak birbi-
rine karıştırılmasını getirir. Bu da dikkatimizi ırk-
çı geleneklerin Fransa’da aldığı ulusal biçime iliş-
kin kabul edilmesi daha da zor ve bu nedenle de 
önemli bir tarihsel olguya çeker. Arilik öğretileri-
nin, antropometrinin ve biyolojik genetiğin şüp-
hesiz özel olarak Fransız bir geçmişi vardır, ama 
gerçek “Fransız ideolojisi” burada değildir: Bu 
ideoloji, “insan haklan ülkesi” kültürünün, insan 
türünü evrensel olarak eğitme misyonu bulundu-
ğu düşüncesindedir. Bu düşünceye tekabül eden 
pratik, ezilen toplulukların asimilasyonu ve bu-
radan da bireylerin ve grupların asimilasyona di-
renişlerinin ya da uyumlarının az ya da çok olu-
şuna göre ayırt edilmesi ve aşamalandırılması ge-
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rekliliğidir. “Beyaz adamın yükü”nün bu Fransız-

lara özgü (ya da “demokratik”) varyantında ve sö-

mürgeleşmede kendini gösteren şey, hem etkili 

hem de ezici olan bir dışlama/içine alma biçimi-

dir. Evrenselci, ilerici olacaklar ve iflah olmaz bir 

şekilde partikülarist, “ilkel” olacaklar. Paradoks 

bir rastlantı değildir: “Tutarlı” bir farkçı-ırkçılık 

bütün kültürlerin değişmezliğinin ayrım gözet-

meksizin savunucusu olduğundan aynı zamanda 

muhafazakâr da olacaktır. Gerçekten öyledir de; 

Çünkü Avrupa kültürünü ve yaşam tarzını “üçün-

cü dünyalılaşma”dan koruma bahanesiyle onla-

ra gerçek gelişmeye giden tüm yollan ütopik bir 

şekilde kapatır. Ama derhal eski bir ayrımı yeni-

den devreye sokar: toplumların “açık” ve “kapalı”, 

“durağan” ve “girişken”, “soğuk” ve “sıcak”, “sürü-

cül” ve “bireyci” vb. olarak ayrılmaları.”11

Görüldüğü gibi göçmenlere karşı harekete ge-

çen nefretin ardında modernist medeniyetçili-

ğin, emperyalist oryantalizmin, batılı olmayanla-

rın uygarlıktan yoksun olduğu tezinin örnekle-

ri vardır karşımızda. Irkçılık açık ve net biçimde 

kendini sınıfsal olarak dışa vurmakta. Müstekbir 

mustazafa, mafevk maduna, ezen ezilene yeğlenir. 

Dahası bu ilişkiler kendini ekonomide de göste-

rir. En düşük statüdeki ilişkiler, sosyal haklardan 

yoksun çalıştırılma yani en vahşi şekilde sömürü. 

Hatta yeni kölelik dediğimiz ve esas olarak göç-

men emeğinin en acımasız sömürüsü ile serma-

ye birikimi sağlama ve bunun için de çalıştırılanın 

köle olması, o statüde kabul görmesi kendini en 

açık biçimde ortaya koymakta. Bir kez daha gör-

mekteyiz ki sınıf kendisini hiyerarşik bir biçim-

de üretmekte. Arap ve Müslüman hiyerarşide alt 

basamaklarda konumlandırılmaktalar bu şekilde 

ve bu hiyerarşi kendini tahakküm yani egemenlik 

ilişkisi ya da Hegelyen bir ifade ile efendi köle iliş-

kisinde ortaya koymakta. 

IŞİD tam da bu fay hatlarının üzerine otur-
makta. Ortaya çıkan sınıf kini ise kendini hınç bi-
çiminde gösterdiğinden ve bu hınç da kendisini 
en şiddetli ve en acımasız bir biçimde dış vurmak-
ta. Nitekim son saldırı da hedefin özellikle titiz bir 
biçimde Fransızlara odaklanması tam da bu sınıf-
sal ırkçılığa ve bunun yaratmış olduğu aşağılan-
malara karşı ortaya çıkan nihilizan bir şiddet, hat-
ta bir terör biçimine dönüşmekte.

Bu sınıfsal ve bu sınıfsallığın üzerini örten yeni 
proleteryalığı gizleyen kültürel örüntüler bunun 
ardındaki hiyerarşik ve egemenlik ilişkilerini gör-
meye engel olmakta. Oysa ki kültür burada öfke-
nin, nefretin, sömürüye ve aşağılanmaya duyulan 
hıncın kendini ortaya koyma biçimi.

İmparatorluğun Barbarları ya da 
Karşı İmparatorluk Olarak IŞİD ve El-Kaide

IŞİD’in çarpan hayaletsiz varoluşunun imledi-
ği şeyler çok fazla, çünkü o kendisine fosil mua-
melesi çekilen İslâm’ın geri dönüşünü simgeliyor. 
İslâm bugün zengin, narsist ve kibirli zengin Ku-
zeye karşı yoksul ve madun Güneyin sembolik bir 
öncü savaşçısı konumunda. İslâm batıya meydan 
okurken aslında kendinde bütün bir üçüncü dün-
yayı temsil etmekte. Bu anlamda İslâmcılık tam 
bir sömürge sonrası ve üçüncü dünyacı direnişin 
dili olma vasfını kazanmakta. IŞİD’in saldırıları-
nı bu eksende Fanoncu bir hatta anlamak ve al-
gılamak gerekir. Fanon’da ortaya çıkan sömürge-
ciye karşı yerlinin kendi öznelliğini bulma şidde-
ti; IŞİD’de dile gelen Cihad kavramını bu eksen-
de bir okumaya tabi tutmak bize çok farklı ola-
naklar sağlar.

Bu boyutun yanında IŞİD’in el-Kaide’den aldığı 
ağ eksenli örgütlenme pratiği ile, karşı küreselleşme 
yönünü de dikkate almak lazım. IŞİD bir küresel-
leşme biçimi ve bir evrensellik dilini kullanmakta.

23 Kasım 2013’ü 24 Aralık 2015’e bağlayan gece açıklanan ve imzalanacak nükleer ant-
laşmanın bir parçası olduğu ilan edilen uzlaşı uluslararası kamuoyundaki yansımala-
rı Körfez üzerinden İran tehdidi hisseden S. Arabistan’da ciddi bir hassasiyet meyda-
na getiriyor.

IŞİD bugüne dek çok fazla masum kanı döktü ve ustası el-Kaide’nin ona sürekli 
Müslümanın kanının Müslümana haram olduğu yönündeki uyarılarına da hiç aldır-
mayarak terörle İslâm dünyasında bir hegemonya tesis etti. Müslümanlar, zamanın-
da Recep Tayyip Erdoğan’ın uyarısını dikkate alarak bu sorunu kendi içlerinde hal-
letmiş olsaydı hem kendi içlerinde bir birlik oluşturmuş hem de Müslümanların en 
önemli sorunu olan bu coğrafyaya yabancı emperyalist güçlerin çeşitli bahaneler ile 
yerleşmesini engellemiş olacaklardı.
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Bu eksende küreselleşme olgusunu emperya-

list değil emperyal bulan ve bu nedenle bu süre-

ce İmparatorluk kavramını yakıştıran yeni- Mark-

sist yazarlar Negri ve Hardt’ın bu kavramını veri 

alırsak IŞİD’in de içinde yer aldığı küresel cihat 

savunucuları Roma İmparatorluğu’nu çökertmek 

için ona saldıran barbar akıncılarına benzemekte-

ler. Yeni imparatorluğun barbarları ise imparator-

luğu çökertmek değil İmparatorluğun barbar coğ-

rafyalarından çekilmesini istiyorlar ama bununla 

yetinmeyip kendi “barbar” küresel imparatorluğu-

nu oluşturmak istiyorlar.

Bunu daha iyi anlamak için öncelikle İmpa-

ratorluk kavramını ortaya atanların bu kavram-

la neyi kastettiğini ve imparatorluk olgusunun 

iki biçimini ele alarak söz konusu yazarların bu 

kavramın eksik bıraktıklarını tamamlayarak karşı-

imparatorluğun kuruluşunu ele alabiliriz. Negri 

ve Hardt’ın hayli teorik ve ağdalı bir dil ile yaz-

dıkları İmparatorluk kitabı Deleuze’nin Nietzs-

che ve Spinoza’dan faydalanarak ürettiği kavram-

lar ile Foucault ve Derrida eksenlerinde kaleme al-

dıkları post-Marksist kitap bir yandan Deluze’nin 

köksap, disiplinden kontrol toplumuna geçiş, 

Foucault’tan Biyopolitik kavramlarını Spinoza ile 

harmanlayıp üstüne bir de Derrida ekleyerek yap-

tıkları Marksist çözümlemelere yaslanıyor. Kita-

bın tek kaynağı elbette post yapısalcı Fransız dü-

şüncesi değil aynı zamanda Luxemburg ve Men-

şevik Marksistlerden Ultra Emperyalizm kuram-

cısı Karl Kautsky’e de dayanıyor. Yazarların İmpa-

ratorluk kitabı bu eksende yani post-Marksist bir 

bakış açısı ile yazılmış bir Küreselleşme analizine 

oturuyor. Kitabın temel tezi, günümüzde ortaya 

çıkan Küreselleşme sürecini Lenin tarafından te-

orize edilen emperyalizm kavramı ile okumanın 

mümkün olmadığıdır. Çünkü imparatorluk ola-

rak küreselleşme belli bir ulus devlete dayanma-

yan, bu anlamda da belirli bir mekânsal yere sa-

hip olmayan akışkan, mekânları aşarak ilerleyen 

bir hareket ve oluştur. Bu anlamda sürecin özne-

si olan çok uluslu şirketler gibi yeni bir iktidar ya 

da egemenlik biçimi olarak küreselleşme de ülke-

ler üstü bir süreçtir. 

“İmparatorluk gözlerimizin önünde somutlaşı-

yor. Kolonyal rejimlerin yıkıldığı ve ardından ka-

pitalist dünya piyasasının önündeki Sovyet engel-

lerinin çöktüğü son yirmi otuz yıl boyunca eko-

nomik ve kültürel mübadelenin karşı konulmaz 

ve geri dönüşü olmayan bir biçimde küreselleş-

mesine tanık olduk. Küresel piyasa ve küresel üre-

tim çevrimleriyle birlikte bir küresel düzen, yeni 

bir yönetim mantığı ve yapısı, kısacası yeni bir 

egemenlik biçimi ortaya çıktı. İmparatorluk, bu 

küresel mübadeleyi etkinlikle düzenleyen politik 

özne, dünyayı yöneten egemen güçtür. Emperya-

lizmin aksine İmparatorluk, toprak temelli bir ik-

tidar merkezi yaratmadığı gibi sabit sınırları ya da 

engelleri de tanımıyor. İmparatorluk, giderek bü-

tün yerküreyi kendi açık ve genişleyen hudutla-

rı içine katmakta olan merkezsiz ve topraksız bir 

yönetim aygıtıdır. İmparatorluk, değişken komu-

ta ağları yoluyla melez kimlikleri, esnek hiyerarşi-

leri ve çoklu mübadeleyi idare ediyor. Emperyalist 

dünya haritasındaki ayrı ulusal renkler İmparator-

luğun küresel gökkuşağı içinde erimekle ve kay-

bolmaktadır”12

Negri ve Hardt’ın sağlaması yapılamayan tes-

pitleri küreselleşmenin merkezsiz bir öznellik ola-

rak yayılımını ifade eden söz konusu çalışmada 

somutlaşır. Ancak Negri’nin ve Hardt’ın tespitle-

rinde hatalı olan nokta küreselleşmenin coğrafi 

merkezinin göz ardı edilmesidir ve bu çok ulus-

lu şirketler için de geçerli bir kuraldır. Yani Negri 

ve Hardt’ın tersine ortada bir emperyalizm olgusu 

ve buna bağlı bir merkez coğrafya mevcuttur. Me-

sela İMF, Dünya Bankası, DTÖ gibi Negrici değer-

lendirme içinde imparatorluk kurumları sayılan 

kurumları ortaya çıkaran anlaşma olan Washing-

ton Uzlaşısı küreselleşme denilen olgunun coğra-

fi öznesini ortaya koyar mahiyettedir. Hakeza ilk 

beş yüz çok uluslu şirkete baktığımızda bu şirket-

lerin önemli bir bölümünün ana kumanda üssü-

nün ABD, İngiltere, Almanya vb. batılı ülkeler ol-

duğu gerçeğidir.

Ancak öte yandan yazarların haklı olduğu bir 

şey vardır o da emperyal egemenlik biçimidir. 

Yani onların yeni iktidar olarak tanımladığı şey as-

lında Bilderberg gibi bir ulus üstü kuruluştan baş-

kası değildir. CFR, Yuvarlak Masa, Üçyüzler Kon-

seyi, Bilderberg vb. kuruluşlar ile bunların üstün-

de konumlanan ezoterik bir yapı olan İllumuna-

ti tam da Negri ve Hardt’ın kitaplarında ifade etti-

ği gibi iktidarın yok yerini değil küresel iktidarın 

“var merkezi”ni ve imparatorluk olgusunun haki-

katini ortaya koyar. Gerçi yazarlarımızın iyimser 
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teorilerinde bu tez bir komplodur. “Küreselleşme-

nin komplo teorisi de diyebileceğimiz ikinci an-

layışa göre, tek bir iktidar ve küresel güçlere aş-

kın tek bir merkezi akıl tarafından dayatılan bir 

düzen vardır, bu düzen bilinçli ve kapsamlı plan-

larıyla tarihsel gelişmenin çeşitli aşamalarına yön 

verir.”13 Burada konumuz Küreselleşmenin meta-

fiziği olmadığından bu olguya değinip geçiyorum.

Öte yandan küreselleşme tüm yeryüzünü içi-

ne alacak şekilde ilerleyen bir hareket içinde ol-

duğundan İmparatorluğun da bir dışarısı yoktur.

“İçerisi ve dışarısı olarak anlaşılan alanlar ve 

ikisi arasındaki ilişki çeşitli modern söylemlerde 

farklı biçimlerde tarif edilmiştir. Bununla birlikte, 

uzamsal içerisi ve dışarısı ayrımı bize göre modern 

düşüncenin genel ve temel özelliğidir. Modern-

den postmoderne ve emperyalizmden imparator-

luğa geçişte, içerisiyle dışarısı arasındaki ayrım gi-

derek silinir. (hayali ya da gerçek) bir toprak par-

çası ve bu toprağın dışarısıyla ilişkisine göre belir-

lenir….Son olarak, askeri anlamda da bir dışarı-

sı yoktur. Francis Fukuyama çağdaş tarihsel geçi-

şin tarihin sonuna gelinmesiyle tanımlandığını id-

dia ederken, büyük çatışmalar çağının sona erme-

sini kastediyordu: Egemen güç artık kendi Öteki-

siyle karşılaşmayacak ve artık karşısına kendi dı-

şarısı çıkmayacak, aksine kendine layık alan ola-

rak gördüğü bütün yerküreyi yutacak biçimde sı-

nırlarını yavaş yavaş genişletecektir.”14

Evet, bizce de artık bir üçüncü dünya hem var-

dır hem yoktur. Üçüncü dünya varlık olarak bir 

hakikattir ve tüm sefaleti, bağımlılığı ve sürekli 

kanayan iç çatışmaları ile emperyalist metropol-

lere zenginlik vermeye devam ediyor, ama diğer 

yandan artık üçüncü dünya aynı zamanda bir içe-

ridir de. Üçüncü dünya bir bakıma Batıya taşın-

mıştır, Batılı metropollerin banliyöleri tıpkı üçün-

cü dünyanın sefaleti gibi sefalet üreterek içeride 

var olmaktadır.

“Kendi hayatlarımız, kültürlerimiz, dilleri-

miz ve geleceklerimizi alışılageldik biçimde algı-

lama tarzımızda önemli bir kopuştan söz etme-

ye acaba ne zaman başlayabileceğiz? Herhalde 

“Üçüncü Dünya” uzaklarda “bir yerlerde” olmak-

tan çıkıp “burada” boy göstermeye başladığı za-

man; farklı kültürler, tarihler, dinler ve diller, çev-

re boylarında, Mary Louise Pratt’ın deyişiyle “te-

mas bölgeleri”nde arzı endam etmekten çıkıp söz-

de “ileri” ya da “Birinci” Dünya’nın şehir ve kül-

türlerindeki hayatlarımızın göbeğinde ortaya çık-

tıkları zaman”175

İşte IŞİD’i besleyen ana damar da üçüncü dün-

yanın artık batı metropollerinin bir parçası olma-

sı. Gettolarda umutsuzluk ve hayal kırıklığı yaşa-

yan gençler birer intihar bombacısına dönüşerek 

kendileri ile birlikte kendilerine acı çektirenlerden 

intikam alırcasına patlatıyor kendisini. O yüzden 

bu mücadele Batı’nın kazanması çok zor olacak 

bir süreç. Batı totaliter bir medeniyete dönüşe-

rek içerideki barbarları gözetim altında tutsa da 

barbarlar her yerden pıtrak gibi bitivermeye ola-

nak bulabiliyor. Gettolardaki hayat her geçen gün 

daha çekilmez olduğunda, ayrımcılık, ırkçılık 

ve İslâmofobi diye adlandırılan olgu gettolardan 

yükselen ve büyüyen nefreti daha da çoğaltıyor. 

Nefret terör eylemine dönüştüğünde bu kez karşı 

terör devreye giriyor, karşı terör nefreti daha da 

zirveye taşıdıkça IŞİD radikalizmi giderek daha 

çok semiriyor.

Gelelim küresel iç savaş meselesine. Bu mese-

le de aslında dışarısı yokun doğal bir uzantısı çün-

kü eğer artık her yer içe dâhil ise o zaman her sa-

vaşta ister istemez bir iç savaş olacaktır. Tüm dün-

ya kapitalizm-içi hale gelmiş durumda ve ‘haklı 

savaş’lar artık bir iç mücadele şeklinde gerçekle-

şiyor. Dünya polisinin, ‘medeni olmayan’a iç-

müdahalesi! Hardt-Negri’nin dikkat çektiği gibi, 

aslında Fukuyama tarihin sonunu ilan ederken, 

dışarısı olarak hiçbir yerin tanınmayacağı, poli-

siye şiddet pratiklerinin hayat bulduğu bir impa-

ratorluğun doğuşunu kutsadı. Artık “her emper-

yal savaş bir iç savaştır, bir polis eylemidir”.16 Bu 

iç-savaşların yürütücüleri ‘tarih-dışı kalıcı evren-

sel adalete ve barışa’ “ulaşmak için, mecbur kaldı-

ğında, sınırlarda barbarlara içeride de asilere kar-
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şı ‘haklı savaşlar’ yürütmek için gerekli kuvvetler-
le donatılmıştır.”17 İmparatorluğun düşmanları ise 
elbette polis zihniyetinden gelen “terörist” yakış-
tırması ile tanımlanacaktır.18

Yani, içselleşme, dünyada yaşayan herkesin 
imparatorluğun vatandaşı olması ve eşitliğin ha-
yat bulması anlamına gelmiyor. Aksine imparator-
luğun içleşme mantığı farklılıklara kördür, ken-
dinden olmayanı barbar diye niteler, barış, ada-
let düşmanı, medenileşememiş bir varlık olarak 
tanımlar. Sergilediği farklılık temelli yaklaşımlar-
la post-söylemlerin arkasına geçer ve idari yapı-
sıyla da farklılıkları yönetir. İçine al, farklılaştır ve 
yönet!

Emperyalizmin yeni döneminin ‘haklı savaş’ 
pratiği temel olarak insani değerler, medeni olma, 
evrensel adalet ve barış gibi ‘soylu’ gerekçelere 
dayanıyor. İmparatorluk evrensel adalet ve barı-
şa ulaşmak için gerektiğinde sınırlarda barbarla-
ra, içeride de asilere karşı savaşıyor. Dünyanın bü-
tün ezilenleri barbarlar ve asiler olarak ikiye ayrı-
lıyor. Ezilenler arasında aşılması gereken bir hiye-
rarşi oluşuyor.

Sonuç

Buraya kadar Paris saldırısı üzerinden IŞİD’in 
kendisine rağmen temsil ettiği pozisyonu ve batı 
emperyalizminin insanlığa karşı işlediği suçlar-
dan dolayı ağır bedeller ödemek durumunda ka-
lan bir kibir coğrafyası haline gelmesini anlatma-
ya çalıştım. Bir anlamda post teoriden de istifade 
eden bir IŞİD çözümlemesi yapmaya gayret ettim. 
Nasıl 11 Eylül kapitalizmin finansallaşmasını, fi-
nans oligarşisinin dünyaya yönelik insanlık dışı 
zalim ve alçakça saldırılarının simgesi olan ikiz 
kuleler üzerinden bir mesaj verdi ise Paris saldırı-
sı da bir mesaj verdi. Bu mesaj açık ve net olarak 
batıya kendisinin daraltmış olduğu totaliter küre-
selleşme dünyasında asla ve kata hiçbir zaman ve 
hiçbir yerde emniyette olamayacağını göstermek 
üzerine dayanmaktaydı. IŞİD bugüne dek Müs-
lüman kanı döken harici bir faşizan terör örgütü 
olarak var oldu. Çok fazla masum kanı döktü ve 
ustası el-Kaide’nin ona sürekli Müslümanın kanı-
nın Müslümana haram olduğu yönündeki uyarı-
larına da hiç aldırmayarak terörle İslâm dünyasın-
da bir hegemonya tesis etti. Müslümanlar, zama-
nında Recep Tayyip Erdoğan’ın uyarısını dikkate 

alarak bu sorunu kendi içlerinde halletmiş olsay-

dı hem kendi içlerinde bir birlik oluşturmuş hem 

de Müslümanların en önemli sorunu olan bu coğ-

rafyaya yabancı emperyalist güçlerin çeşitli baha-

neler ile yerleşmesini engellemiş olacaklardı. Böy-

lece Müslümanlar ilk kez kendi siyasal kaderle-

rini kendilerinin tayin etmeleri yolunda önemli 

bir adım atmış olacaktı. Ama bölgedeki meşruiyet 

yoksunu ulus devletlerin ahmakça, korkakça po-

litikaları nedeniyle ABD ve diğer batılı emperyalist 

güçler kendilerinin tayin ettiği yeni Ortadoğu’yu 

oluşturmak için İŞİD bahanesini kullanarak bu-

raya yerleştiler. Açıkçası kendi biyopolitik yahut 

yaşam egemen politikaları nedeni ile ölüm karşı-

sında büyük bir zaaf içinde olan, sıfır ölü strateji-

si ekseninde hareket ederek ateşten kestaneleri al-

mak için maşa kullanma diyeceğimiz bir örnek-

lem ile Ortadoğu’nun gadre uğramış halkı Kürtleri 

bu yönde kendi kara gücü olarak kullanmaya ça-

baladı. Ancak şu ana kadar da bu konuda da sami-

mi sayılmayacak bir strateji izleyerek IŞİD’le ger-

çek manada bir mücadele içinde olmadılar. Aslın-

da batı tüm hesabını IŞİD’in harici ideolojisi üze-

rine yapmıştı. Ancak IŞİD kendisinden beklenme-

yen bir hamle ile el-Kaide tarzına dönüş yaparak 

İslâm içi savaşın bir öznesi olmak yerine yeni haç-

lı ve Moğol istilasına karşı bir dalgakıran anlamı-

na gelecek bir rol üstlendi. Ve batı metropolleri-

nin içinde sembolik önemi olan bir yeri seçerek 

katliam yolu ile batıya “canını çok yakarım” mesa-

jı verdi. Kullandığı yöntem ahlâken onaylanmasa 

da askeri yönden ciddi anlamda sonuç yaratan bir 

eylemsellik oldu. Neden Paris ve bu eylemle ne 

amaçlanıyor? sorularının cevabına gelince. Önce-

likle Paris tıpkı New York ve İkiz Kuleler gibi sem-

bolik bir etkiye sahip. Bir, öncelikle Ortadoğu’yu 

kuran ülke yani Ortadoğu denen yerin ortaya çık-

masındaki kurucu rolü olan Sykes-Picot anlaşma-

sının ülkesi ve başkenti. İki, Paris Batı medeni-

yetinin düşünsel anlamda mayalandığı yerdir, bir 

anlamda Modernite’nin başkenti sayılabilir. Üç, 

Fransa Ortadoğu ve Afrika’nın katliamları ile tanı-

nan ülkesidir. Bir anlamda Paris saldırısı bir yönü 

ile Kuzey Afrika’da özellikle de Cezayir’de Fransa 

kaynaklı soykırımın, Orta Afrika’da vahşice öldü-

rülen canların misillemesi de sayılabilir.

Peki, IŞİD bu eylemle neyi amaçladı neyi umu-

yor. Elbette Batı’nın ölümden ölesiye korktuğunu 
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bilerek onları karaya ayak basarak bu coğrafyaya 
çağırıyor çok iyi biliyor ki Rusya ve ABD’nin an-
laşması ile ortada deyim yerinde ise iyot gibi bıra-
kılan ve kendileri için tasfiye hesabı yapılan diğer 
selefi grupların yanında yer alarak Suriye’yi batı-
ya mezarlık kılacaklarını çok iyi biliyor. O yüzden 
batı karaya ayak basmamakta ısrar ettikçe IŞİD gi-
derek daha cüretkâr eylemler ile onları buna zor-
layacak ve onlara pabucu çok pahalı satacak. Bu 
arada Kürtler ne yazık ki bu coğrafyada bir em-
peryalist uç beyi olmak niyetinde ise bu coğrafya 
yeni bir İsrail’e tahammül etmeyecektir.

Bu eylemle IŞİD şu ana kadar ki sekter ve nef-

ret simgesi haline başka boyutlar eklese de şu an 

bir eşikte durma noktasında. IŞİD tam da emper-

yalist algıya karşı el-Kaide mirasını sahiplenirse 

o zaman gerçek anlamda bir emperyalizme karşı 

İslâm’ın izzetinin temsilcisi olur, hele de eylem-

lerini bu vahşet pratiğinden Nijerya ve Mali’de 

olduğu gibi emperyalizm ajanlarına dönük askeri 

eylem biçimine dönüştürüp noktasal eylemler ile 

bir yıpratma savaşı veren yapı olursa gerçekten de 

zengin kuzeye karşı yoksullaştırılmış mazlumlaş-

tırılmış güneyin sözcüsü olur. Buna mukabil ko-

lay hedef mantığı ile vahşet içeren eylemler sergi-

ler, ayrım gözetmeden batılı olan herkesin öldüğü 

bir tarzı yürütürse meşru zeminini kaybedeceği 

gibi, haklıyken haksız duruma düşmekle kalmaz, 

bugün İmparatorluk karşısında asi “barbar”ların 

bayraktarı durumundaki İslâmcılığın da haklı 

mücadelesini akamete uğratır. Her ne kadar IŞİD 

haklı görülebilecek bir mantıkla kısas hükmüne 

dayanan bir içtihat yürütse de bu içtihatla yü-

rütülen bir savaş ahlaki bir savaş olma niteliğini 

kaybeder. Oysa Peygamber kendisine ve sahabeye 

karşı türlü zulümlerde bulunan Mekke oligarşi-

sini destekleyen sivil halka dokunmadı. Dahası 

peygamber Müslümanlar arası ilişkiyi kardeşlik 

ilişkisi olarak tanımlayarak Müslümanın kanını 

Müslümana haram kıldı. IŞİD tağutu destekleyen 

de tağuttur gibi bir içtihatla bugüne dek çokça 

Müslüman kanı döktü ve el-Kaide kadar meşru 

bir yerde durmadı. 

IŞİD’in önünde bundan sonra iki yol var ya 

yeni harici zihniyetine devam ederek bir “İslâmo-

faşizmin” öznesi olmak. Ya da el-Kaide gibi anti-

emperyalist bir üçüncü dünya devrimciliği ile 
küresel gerilla savaşı ekseninde Batıya İslâm dün-

yasında oyun oynamaya kalkması halinde bunun 

kendisine çok pahalıya mal olacağını göstermek. 

Mücadelesi ile onu her yerde ve hiç beklemedi-

ği bir anda vurarak kendi emperyalist kibrinden 

vazgeçmeye zorlamak. IŞİD mücadelesini batıya 

yönelttiğinde ve katliam tarzında değil nokta he-

deflere dayanan sağlam eylemler yapan bir küresel 

gerilla örgütlenmesine dönüşecek olursa arkasın-

da sadece bütün İslâm ümmetini değil emperya-

lizmin zulmünden çekmiş tüm halkları bulacak-

tır. İşte o zaman emperyalizm sallanacaktır, çünkü 

dünyanın her yerinde el-Kaide benzeri ağ biçi-

minde örgütlenmiş asiler onu doğduğuna pişman 

edecektir. Kısacası batı için artık çanlar çalıyor ya 

batı emperyal kibrinden vazgeçerek bu dünyada 

artık bir eşit özne olacak ya da kendi döktüğü 

kanlarda boğularak kendi sonunun İslâmcılar eli 

ile gelmesine imkân sağlamış olacak, ki ben kendi 

adıma batı medeniyetinin ıslah olmayacağı kanısı-

nı taşıyorum onun yeryüzünün başına bela olmuş 

bir canavar (can alıcı) olduğunu düşünüyorum ve 

onun gerçekten de adı gibi batan bir yer olma-

sından da sevinç duyarım. Batanın yerini doğanın 

alması gereği ışık bir kez daha doğudan gelecek, 

ben buna tüm kalbimle inanıyorum.
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T ürkiye bölgede esaslı ve bü-
yük aktör olduğu için 7 Ha-

ziran seçim sonuçları alay konu-
su olmuştu. AK Parti parlamento 
çoğunluğunu kaybetmiş ve hükü-
met kurması, başka partilerle ko-
alisyona gitmesi gerekiyordu. O 
vakit başta İran ittifakı olmak üze-
re çoğu kimse partinin, özellikle 
Suriye’deki dış politikasının bede-
lini ödediğini ifade ederken, baş-
ta Sisi rejimi olmak üzere Arap 
Baharına ve devrimlerine karşı 
çıkan Arap ittifakı AK Parti’nin, 
kendilerine yönelik tutumlarının 
bedelini ödediğini belirttiler.

 Bugün tablo tamamen değiş-
ti. Bu sesler hezeyan içinde yuva-
larından çıktı. AK Parti’nin parla-
mentoda çoğunluğu tekrar kaza-
nacağını ve tek başına hüküme-
ti kuracağını tahmin edemedikle-
ri için bizler pişmanlığın sürrealist 
bir tablosu karşısındaydık. Önce-
ki yenilgiyi kutlayan aynı sınıflara 
özgürlük ve demokrasi iddiasın-
daki elitler katıldı. Oysa bu kimse-
lerin bazıları diktatörlüğün kronik 
borazanları olarak faaliyet göste-
riyorlar.

Hiç kuşkusuz zafer önceki se-
çimlere kıyasla sürprizdi. Genel 
itibariyle eğer başarı seçimlerde 
oy kriteri olsaydı AK Parti’nin par-
lak başarılarının 
bir sonucu ola-
rak aldığı oylar-
dan daha fazla-
sını alması hakkı 
olurdu. Ancak 
Avrupa ülkele-
rinde dahi pra-
tik olarak görül-
dü ki etnik ve 
dini hassasiyet-
ler bu başarıla-
rı ortadan kal-
dırmıyor ve ba-
şarılarda Kürt-
lerin ve Alevile-
rin durumu güç-
lü şekilde etkisi-
ni gösterdi. Yüz-
de 85’lik katılım 
oranı bunun ka-
nıtı.

İki seçim 
arasındaki oran 
farkının sebe-
bi, halkın azım-
sanmayacak bir kesiminin AK 
Parti’nin kazanmasının istikrar ve 
ekonomik kenetlenme için kaçı-
nılmaz olduğu sonucuna varma-
sıdır. Her ne olursa olsun seçim 
başarısı bölgedeki siyasi denkle-
mi değiştirecektir. Doğal olarak 
partinin tutumu farklı sorunları 
ele alırken daha güçlü olacaktır. 
Sisi, Netanyahu, Beşşar ve İran’ın 
bu seçim başarısına sevinmedikle-
ri kesin. Keza Arap Baharına ve 
sonuçlarına karşı milyarlar yatıran 
bazı Arap karşı devrimi rejimleri 
de. Bu rejimlerin Erdoğan’a yöne-
lik yıkım hareketinde rolleri vardı. 
Aynı durum Suriye’de Arap Baha-
rını vuran ve içeride PKK’yı des-
tekleyerek Erdoğan’ın izini süren 
İran için de geçerli.

Viyana görüşmeleri sonrası 
AK Parti’nin başarısı gerçekleşti. 
Bu başarı hiç kuşkusuz görüşme-
leri ve genel itibariyle Suriye dos-

yasını etkileyecek. Keza bölge-
deki İran yayılmacılığı projesiyle 
olan çekişmeyi de. Özellikle de şu 
günlerde Suudi-Türkiye anlaşma-
sı ön planda görülüyor ancak öz-
gürlük ve demokrasi etrafındaki 
çekişme sürecinin değişmesi nok-
tasında bu seçim başarısına bel 

bağlamak kısa 
vadede mümkün 
gözükmüyor.

 Bunlara rağ-
men zulmün ce-
hennem inden 
kaçan çoğu kim-
seyi barındıran 
Türkiye’de mus-
tafazaf millet-
lerin nefes bul-
maları hakları-
dır. Aynı zaman-
da Suriyelilere 
bir umut pence-
resi açılırken Fi-
listinliler bazı si-
yasi destek-
ler elde ediyor-
lar. Türkiye’nin 
hassas durumu 
ve NATO üyeli-
ği yanı sıra Siyo-
nist oluşumla ta-
rihi ilişkileri sebe-

biyle bazı siyasi destekler ifadesi-
ni kullandım. Seçim başarısına se-
vinmenin sebeplerinden biri de 
bölgede başarının ve demokrasi 
ve iktidarın barışçıl yolla el değiş-
tirmesinin canlı modelinin hayat-
ta kalmasıdır.

1 Kasım günü hiç kuşkusuz 
bir sevinç günüydü. Bu sevinç 
sosyal paylaşım sitelerine ve yo-
rumlarına yansırken başka taraf-
lar siyasi veya ideolojik sebepler-
den ötürü tam bir matem havası 
yaşıyordu. Bu kimseler İslâmcılar 
için iktidar ve siyaseti değil, sade-
ce ölümü ve hapishaneleri layık 
görüyorlardı.

Özetle bu başarının bölge ve 
Arap coğrafyasına etkisi etrafın-
daki olası anlaşmazlıklar bir yana 
seçim başarısının sonuçları mus-
tazafların sorunlarına olumlu 
yönde olacaktır.

(Ürdün Düstur gazetesi 
4 Kasım 2015)

Türkiye Çıkmaz Duvarda Bir Gedik Açtı
 Yaser EZ-ZEATİRE 

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

Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 
Burada yayımladığımız yazılarda orta-

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

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

rak meseleler karşısında ortaya konulan 
analizlerin hangi argümanlardan hare-

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

perspektifle okunmasının Ortadoğu’daki 
dolayısıyla dünyadaki gelişmeleri kavra-

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

fından Türkçeye çevrilmiştir. (Umran)

İki seçim arasındaki 
oran farkı halkın 

azımsanmayacak bir 
kesiminin AK Parti’nin 
kazanmasının istikrar 

ve ekonomik kenetlenme 
için kaçınılmaz olduğu 
sonucuna varmasıdır. 

Her ne olursa olsun seçim 
başarısı bölgedeki siyasi 
denklemi değiştirecektir. 

Doğal olarak partinin 
tutumu farklı sorunları 
ele alırken daha güçlü 

olacaktır. Sisi, Netanyahu, 
Beşşar ve İran’ın bu seçim 
başarısına sevinmedikleri 
kesin. Keza Arap Baharına 

ve sonuçlarına karşı 
milyarlar yatıran bazı 

Arap karşı devrimi 
rejimleri de.



27

 Umran • Aralık 2015

  ORTADOĞU'DAN 

T ürkiye’nin kendi sınırlarını ve 
hava sahasını ihlallere karşı 

savunma hakkı olduğunu kesin-
likle tartışmıyoruz ancak Rus sa-
vaş uçağını düşürmesi süper bir 
devlete savaş ilan etmek mesa-
besindedir. Bunun çok tehlikeli 
sonuçları olabilir. İstikrarın sarsıl-
ması, ekonomik çöküş ve yıpratı-
cı savaş bataklığına batılması en 
önemli muhtemel sonuçlarından.

Kullanım süresi dolmuş Suriye 
savaş uçağını düşürmek ile Rus 
savaş uçağını düşürmek ve pilot-
ların Ankara’nın desteklediği Suri-
ye Türkmen güçleri eliyle öldürül-
mesi arasında büyük fark var. Bu 
farklı Türkiye önümüzdeki günler-
de çok iyi anlayabilir.

Türk yetkililer Rus uçaklarının 
birkaç metre ve hatta kilometre-
lik önceki ihlallerine göz yumdu. 
Son ihlal New York Times’e göre 
birkaç saniye sürdü. Bu göz yum-
ma ferasetliydi ve kendini kontrol 
altına almaktı. Bugün bu strateji-
yi neden değiştirdi ve Rus uçağı-
nın düşürülmesi emri verdi bilmi-
yoruz. Türkiye ABD’nin kışkırtma-
sıyla Rusya ile ‘kasten’ savaş çı-
karmak mı istedi? Yoksa Putin bu 
uçağı göndererek Türkiye’yi böl-
gesel savaşa çekmek için provo-
ke mi etti?

Bu sorulara yanıtımız yok an-
cak Putin’in böyle bir aşağılama-
yı yutması ve daha güçlü şekil-
de karşılık vermemesi zor. Aşa-
ğılamalara sabretmek ve yanıt 
vermemek onun âdeti değildir, 
doğrudan veya en kötü ihtimal 
vekâleten savaşarak intikam al-
makta tereddüt etmez.

Rusya’nın ilk tepkilerine baktı-
ğımızda intikamın yakın ve aske-
ri olabileceği mesajı verdiğini  gö-
rürüz. Misilleme bir Türk uçağını 

düşürmekle sınırlı kalmayacaktır. 
Putin Türkiye-Suud-Katar üçlüsü-
ne karşı kin ve öfke dolu. Rus ha-
ber ajansı Putin’in “uçağın düşü-
rülmesi teröristlerle işbirliği yapan 
bir taraftan sırtımıza gelmiş bir 
hançerdir’ yollu açıklamasını ak-
tardı. Putin bunun iki ülke ilişkileri 
için vahim sonuçları olacağı uya-
rısında bulundu. Avusturya dükü-
ne yönelik suikast Birinci Dünya 
Savaşının kıvılcımı olmuştu. Aca-
ba Rus uçağının düşürülmesi böl-
gesel ve uluslararası savaşın kıvıl-
cımı mı olacak? Özellikle de Tür-
kiye NATO üyesiyken…

Rus misillemesi kapsamlı bir 
savaş olarak gelmese bile Türki-
ye Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan -maddi ve can olmak 
üzere- en az kayıpla çıkması zor 
kanlı bir bataklığa girebilir. Partisi 
AK Parti’ye dört kez seçimleri ka-
zandıran ve Türkiye’yi dünyanın 
17’inci büyük ekonomisi arası-
na koyan büyük ekonomik kaza-
nımlarının buharlaşmak üzere ol-
duğunu söylersek abartmış olma-
yız. Aynı şey Türkiye’nin istikrarı 
ve güvenliği için de söylenebilir.

Bir ay önce Erdoğan 
Moskova’daydı ve dev ticari an-
laşmalar imzaladı. Bu ticaret hac-
minin beş yıl zarfında 30 milyarı 
aşması bekleniyor. Bu anlaşmala-
rın fazla direneceğini sanmıyoruz. 
Dahası yıllık Türkiye’ye 36 milyar 
dolar getiren turizm sektörü bü-
yük zarar görecek. Türkiye’yi ziya-
ret eden ve sayıları yıllık 46 mil-
yon olan turistlerin çoğunluğu 
başka ülkelere yönelebilir. Bu ra-
kamın 4.3 milyonu Rus.

Erdoğan bilgilendirme için 
NATO üyesi 28 ülke büyükelçisini 
çağırdı. Sanki olası Rus intikamı-
na karşı ülkesinin yanında durma-

larını istiyor. Bu adım normal an-
cak bu ülkeler Rusya’ya karşı bir 
dünya savaşına girer mi?

NATO İsrail deniz komando-
sunun uluslararası sularda Mavi 
Marmara gemisine saldırdığı za-
man Türkiye’yi korumak için mü-
dahale etmedi. İsrail’e hiçbir uya-
rında bulunmadı ve basit bir se-
bepten ötürü üye ülkeye saldırdı-
ğı için yaptırımlarda bulunmadı. 
Bu sebep Türkiye’nin Müslüman 
bir ülke ve İsrail’in de NATO ve 
üyelerine daha yakın olmasıdır.

Suriye’deki Türk müdahalesi 
savaş ve istikrarsızlık olarak ken-
disine yansımaya başladı. Hatta 
belki bölünme, mezhepçi ve et-
nik çekişme yaşanabilir. Maale-
sef Erdoğan ve müttefikleri he-
saplarını iyi yapmıyor. Suriye reji-
minin tıpkı Tunus, Libya, Mısır ve 
Yemen’de olduğu gibi birkaç haf-
ta ve ay içinde düşeceğini sandı-
lar, Suriye devlet başkanına ve ai-
lesine sığınma tekliflerinde bulun-
makta gecikmediler. Şu günler şu 
ana kadar bu düşüncenin yanlış 
olduğunu en azından beş yıl son-
ra ispatlıyor.

Rusya Türkiye’ye karşı kısmi 
veya kapsamlı savaş ilan etmese 
bile PKK’ya askeri ve mali destek 
vermekle yetinebilir. Karanlık bir 
tablo çizdiğimizi kabul ediyoruz 
ancak hiçbir zaman yanılgılar pa-
zarlamadık. Maalesef Batı planı 
ve Arap saflığı bizi bu karamsarlı-
ğa çekti. Gelecek günler daha yı-
kıcı ve korkunç senaryolarla dolu 
olabilir.

(Rayu’l-Yevm gazetesi, 25 
Kasım 2015) 

Rus Uçağının Düşürülmesi Bölgesel ve 
Uluslararası Savaşa Yol Açar Mı?
Abdulbari ATWAN
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Terörü Getiren Beş Tehlike
Abdurrahman ER-RAŞİD

M ayıs 2011’de yüz milyon-
larca insan el-Kaide örgü-

tünün veya daha doğru ifade ile 
ustaca bir istihbarat operasyo-
nuyla öldürülen liderinin sonunu 
izliyordu. Cesedi örtüldü, ağır ha-
latlarla bağlandı ve bir denizin or-
tasına atıldı. Belki de cesedini kı-
lıç balıkları yedi ve ölümüyle bir-
likte sembolikliğinin sona erdi ve 
kendisiyle birlikte dünyayı korku-
tan el-Kaide örgütü defnedildi. 
Örgütte kendisiyle birlikte olan 
herkes ya tutuklandı ya da öldü-
rüldü. Yemen asıllı Enver Avla-
ki gibi. En tehlikelileri olan Avlaki 
Ladin’in öldürülmesinden dört ay 
sonra öldürüldü.

Örgütün beyinlerinin ve yıl-
dızlarının çoğunluğundan kurtu-
lunmuştu. Sahada en tehlikelile-
ri Zerkavi, askeri eylemlerin plan-
layıcısı Ebu Leys Libi, kimyasal 
Abu Hubab, mali sorumlu Said 
Mısri ve hatta Bin Ladin’in şofö-
rü, bekçisi ve oğlu dâhil öldürül-
dü. Özel Guantanamo hapisha-
nesi el-Kaide misafirleriyle doldu.

Kanaatimce hata sorunun teş-
hisinde. Zira terör ne şahıslardır 
ne de gerekçeler. Aksine ideolo-
jidir. Davetçilerden gazetecilere, 
hocalara, aşırılık ideolojisine inan-
mış ve bu ideolojiye katılanlar La-
din ve Zerkavi’den daha önemli-

dir. Bu kimseler farklı isimler al-
tında yeni bölgelerde alternatif li-
derlikler ve örgütler kurmaya ka-
dirdir. Ladin’in alternatifi olarak 
Bağdadi’yi çıkardılar, El-Kaide ye-
rine DAİŞ’i. Suriye yeni savaşın 
sahası. Ladin’in video kasetleri-
nin yerine Twitter, Facebook ve 
Watsupp’ı çıkardılar. Daha büyük 
ve tehlikeli oldular.

Böylelikle savaşın ilk karesine 
dönüldü ancak teröristler sayı, 
tür ve nüfuz açısından önceki-
lerden ayrılıyorlar. 1 kilo patlayı-
cı kutusuyla Rus uçağını düşür-
düler, Paris’te katliam yaptılar. 
Nijerya’daki kolu Boko Haram 
Mali’ye geçti ve bir başka katli-
am işledi. DAİŞ de Çinli rehineyi 
öldürdü ve ABD’yi eylemlerle teh-
dit etti. Dünyayı korkutan tüm bu 
terör bir aydan az bir zaman için-
de gerçekleşti.

Kanaatimce yeni terörü an-
lama noktasında yapılan bir dizi 
hata var. İlki terörün, liderlerinin 
öldürülmesiyle çökecek olduğu 
düşüncesi. İkinci hata terörü te-
tiklediği söylenen gerekçeye ina-
nılması ve bu gerekçe ile geçmiş-
teki kurtuluş hareketleri birbirine 
karıştırıldı. Örneğin Amerikalıların 
Irak’tan çıkmasının terörün sebe-
bini ve varlığını ortadan kaldıraca-
ğı sözü gibi. Oysa el-Kaide Irak’ın 

işgalinden altı yıl önce doğdu. 
Amerikalıların çıkması sonrası 
daha da büyüdü. Üçüncü hata 
çözümün ABD’nin Vietnam gibi 
kargaşa bölgelerinden gitmesi ol-
duğu düşüncesi. ABD tüm güç-
lerini Irak’tan çekti ve Suriye’ye 
girmedi. Dördüncü hata Şii veya 
Sünnileri birbirlerine karşı destek-
lemek suretiyle mezhep oyunu-
na girilmesi. Beşinci ve en önemli 
hata temel sebep ve terör gücü-
nün kaynağı olan aşırılık düşünce-
sinin hafife alınması.

Hitlerin intihar etmesi ve ce-
sedinin yakılması sonrası Naziliğe 
karşı savaşı kazananlar Berlin’e 
bayrak dikmekle yetinmediler, 
Nazi düşüncesine nefes alma-
yı yasakladılar. Eğitimini ve gün-
demde tutulmasını yasakladılar. 
Bu düşünceyle ilişkisi olan herkesi 
sosyal faaliyetlerden mahrum bı-
raktılar. Yayıldığını gördüğümüz 
aşırı İslâm ayrımcılık ve ötekini ip-
tal düşüncesine dayanan Nazili-
ğe benzemektedir. İslâmî aşırılık 
da mutlak bağlılığa, Müslüman 
olsun veya olmasın ötekine karşı 
nefret ve düşmanlığa dayanmak-
tadır. El-Kaide, DAİŞ ve Nusra’yı 
bitirmek istiyorsanız ideolojinin 
peşine düşün. Aksi takdirde terör 
ve kaosun bir 100 yılı daha önü-
müzde.

 (Şarkulevsat gazetesi 
22 Kasım 2015)

A vrupa korkunun şiddetinden 
dolayı kendi etrafında dönü-

yor. Sadece 28 ülkesinin vatan-
daşlarına geniş kıta boyunca do-
laşma özgürlüğü veren Şengay 
yasalarından geri adım atmak-
la kalmıyor, AB tarihinde ilk defa 
merkezi istihbarat teşkilatı kurma-
yı düşünüyor.

Bundan sonra Avrupalılar ra-
hat yüzü görmeyecekler. Ebu Be-
kir Bağdadi’nin hücreleri Brüksel 

hücrelerinin desteği ve yönetimiy-
le Paris’te uyandı. İki saat içinde 
yapacağını yaptı. Savaş davulla-
rı çaldı ve Avrupa başkentlerinde-
ki her güvenlik yetkilisine ulaşan 
uyarı çanlarını çaldı.

Avrupalılar olağanüstü iç işle-
ri bakanları toplantısında birçok 
alışkanlıklarını kaybettiler. Avrupa 
Birliği’nin tüm vatandaşlarını kap-
sayan kıta ülkeleri sınırlarında yo-
ğun ani önlemler almayı kararlaş-

tırması sonrası kontrol noktaların-
da ve havaalanlarında uzun kuy-
ruklar oluşuyor artık.

Bu tür önemlerden kaçış yok. 
Kıtanın dört bir yanındaki belli 
başlı kentlerde Avrupa vatandaş-
lığı taşıyan ve sayılmaları zor Tru-
va atları içine gizlenen DAİŞ hüc-
releri var. Koordinasyon, planla-
ma ve uygulamada ustalaşmış bu 
hücrelerin ‘yalnız kurt’ veya ‘or-
tak sürü’ saldırıları başlatmaya ha-
zır oldukları görünüyor. Güven-
lik güçleri çoğu zaman adresleri-

Avrupa’yı Dolduran Truva Atları
Mazin HAMMAD
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B enden dünyadaki en önem-
li 10 gazeteyi saymam is-

tense bu gazeteler arasında New 
York Times ve Washington Post 
da olurdu.  İlkinin Yahudi bir aile-
ye ait olduğunu ve bir başka Ya-
hudi ailenin ikincisini Amerikalı bir 
Yahudi’ye sattığını bilmeme rağ-
men bu seçimi yapıyorum. İki ga-
zetenin haberleri her daim doğru-
dur, bilerek veya bilmeyerek hata 
yapıldığında ardından düzeltme 
gelir. Yalnız her iki gazetenin gö-
rüş sayfaları İsrail terörünün yan-
daşlarını içerir. Daha da kötüsü 
iki gazetenin başyazılarını yazan-
lar arasında İsrail hükümetinin Fi-
listinlilere karşı işlediği günlük suç-
ları kasıtlı olarak görmeyen Likut-
çu Siyonistler vardır.

Belirli aralıklarla bu köşem-
de başyazıların iğrençliğine işaret 
ediyorum. Netanyahu’nun Was-
hington ziyareti sırasında New 
York Times’ın “Pakistan Nükleer 
Kâbusu” başlıklı başyazısını oku-
duktan sonra tekrar bu konuyu 
ele alıyorum. Başyazının ilk bölü-
münü Arap okuyucuya şöyle çevir-
dim: “Pakistan’ın 120 nükleer baş-
lığının olmasıyla birlikte 10 yıl için-
de dünyada ABD ve Rusya’da son-
ra üçüncü büyük nükleer devlet ol-
ması mümkün. Cephanesi başka 
devletlerden daha hızlı büyüyor 
ve son yıllarda daha savaşçı gücü 
arttı. Ayrıca uzun menzilli nükle-

er silahlarla birlikte Hindistan’ı vu-
racak küçük çaplı nükleer silahla-
rı da var.”

İnşallah bu bilgiler doğrudur 
diyorum. Zira Pakistan bugün 
nükleer silaha sahip tek Müslü-
man devlettir ve bu bir haktır. Baş-
bakan Nevaz Şerif’e askeri nükle-
er çabalarını ikiye katlaması çağ-
rısında bulunuyorum. Ayrıca kut-
sal İslâm mekânlarını korumak 
için Pakistan nükleer gücünü Su-
udi Arabistan’a göndermesini isti-
yorum.

Başyazı bir tür basın felaketi. 
Pakistan ile Hindistan arasındaki 
karşılıklı tehlikelerden bahsediyor. 
Yanlış anlamamak için iki defa 
okudum yazıyı. Nükleer cephane-
ye sahip, Hindistan ve Pakistan’ın 
aksine öldüren ve yıkan İsrail’e tek 
bir işaret bulamadım.

Washington Post’ta bir son-
raki gün “Obama’nın Zeytin Dalı 
Diktatör Rejimlere Hayat Damarı” 
başlıklı bir makale okudum. Baş-
yazı editör yardımcısı Jackson Di-
ehl kaleme almış. Genelde dış po-
litika yazıyor. Likutçu Diehl Oba-
ma yönetiminin Burma, İran ve 
Küba’ya açılımından bahsediyor. 
Burma son olarak demokratik se-
çimlere gitti ve muhalif parti ka-
zandı. İran dünyanın en büyük 6 
ülkesiyle nükleer anlaşma imzala-
dı. Küba yarım asır süren Ameri-
kan ambargosundan çıktı. Okuyu-

culara Nisan 1961’deki Domuzlar 
Körfezi savaşını hatırlatırım. ABD 
o zamanlar Fidel Castro rejimini 
devirmek için sürgündeki Kübalı-
larla birlikte komplo kurmuştu an-
cak başarısız oldu.

İran’ın Körfez ülkelerine yö-
nelik politikasına hep itiraz ettim. 
Yalnız tarafsız davranmaya çalışı-
yor, Burma, İran ve Küba’nın dün-
ya etrafında askeri üsleri olmadı-
ğını kaydediyorum. Kendilerinden 
10 bin km uzakta bir ülkeye sal-
dırıp, vatandaşlarını öldürmedi-
ler. İsrail terörünü işbirliği derece-
sine varacak kadar korumak için 
Güvenlik Konseyi’nde veto kullan-
madılar.

Bugün Diehl’in makalesine iti-
razımın sebebi İsrail’dir. Terörist 
bir hükümetin yönettiği bu ülke-
ye hiçbir işarette bulunmamakta-
dır. Amerikan silahı, parası ve Gü-
venlik Konseyi’ndeki vetosuyla iş-
lediği suçlarını açıklamak müm-
kün değil.

Bu terör devletinin yanında yer 
alındığına dair örnekler sunuyo-
rum. New York Times gazetesinin 
başyazısı önümde. ‘ABD Ve İsra-
il Nasıl İleriye Doğru Yürür?’ baş-
lığını taşıyor. Yani Filistinlilerin ce-
setleri üzerinde nasıl ileriye doğru 
yürürler. Makale İran’la anlaşma-
nın ‘iğrençliğini’ konu alıyor. Ka-
nımca İsrail siyasi ve insani olarak 
o kadar iğrenç ki başka iğrençlik-
ler hafif kalır.

(El-Hayat gazetesi, 
13 Kasım 2015)

 

ni bilmiyor. Başkentin gettoların-
daki ‘kara Cuma’ saldırısı sonrası 
Fransız polisinin yaptığı kapsamlı 
operasyon sadece 15 DAİŞ men-
subunun öldürülmesi, yaralanma-
sı ve tutuklanmasıyla sonuçlandı. 
Fakat Paris’te, Marsilya ve diğer 
kentlerde işaret bekleyen yüzler-
cesine ne oldu? Avrupa kentlerin-
de Fransız olayını kopyalamak is-
teyen binlercesi nerede?

İstihbarat raporları New 
York’un 11 Eylül boyutunda daha 
dramatik saldırılardan bahsedi-
yor. Plan hedefleri ve başka kent-

leri kapsıyordu. Avrupa güvenlik 
organları şu ana kadar DAİŞ’in 
kıtada yaydığı tahrip ağını orta-
ya çıkarmakta aciz kaldığından 
uçak seferlerinin, spor müsabaka-
ları, büyük kutlamalar ve protesto 
gösterilerinin iptal edilmesi Avru-
palılarının elinin kolunun bağlı ol-
duğunun göstergesidir.

İçişleri bakanları vatandaşın 
hakları ile güvenlik ihtiyaçları ara-
sında nasıl bir denge sağlanaca-
ğına kafa yordular ve vatandaş-
ları dinlemek gibi hassas konula-
rı dahi gündeme getirdiler. Hatta 

yarın bu bakanlar büyük kurum-
ları ve işyerlerini teftiş edebilirler.

İçişleri bakanları Paris saldırı-
larını planlayan Fas asıllı Belçika-
lı Abdulhamid Biud’un Avrupa’ya 
fark edilmeksizin girmesi karşı-
sında şaşkınlar. Onların bilgileri-
ne göre bu isim saldırı sırasında 
Suriye’de idi. Brüksel’e nasıl dön-
dü ve en az dokuz kişiyi kendisi-
nin yönettiği Paris saldırılarını yap-
makla görevlendirdi. Ayrıca İnter-
pol tarafından da aranıyordu.

 (Katar gazetesi el-Vatan,
22 Kasım 2015)

Maliki

Amerikan Medyası ve İsrail Suçlarına Yönelik Körlük
Cihad EL-HAZİN



30

 Umran • Aralık 2015

D O S Y A
D

O
S

YA
Sİ

YA
SA

LI
N

 O
N

TO
LO

Jİ
K

 Ö
N

C
EL

İĞ
İ 

  KASIM SEÇİMİ: BİR MUHALEFET ARANIYOR 

Seçim sonrası koalisyon oluşturma sürecinde MHP’nin kuvvetli bir “hayır”la 
olabilecek imkânları geri çevirmesi, CHP’nin olumlu görünen tavırlarının AK 
Parti’yi suçlayıcı bir dile dönüşmesi, HDP’nin zaten iktidarı kaldıracak bir 
olgunluk ve sorumluluk içinde görülmemesi, Türkiye’nin iç ve dış sorunlarını 
yüklenebilecek yegâne Parti olarak AK Parti’yi öne çıkarmıştır. AK Partisiz 
hiçbir seçeneğin mümkün olmadığı, toplumsal bir realite olarak ortaya çıkmıştır.

T ürkiye 2015 yılında 
ilginç bir seçim döne-

mi yaşadı. 7 Haziran’a 
giden süreçte toplum-
sal refleksler, 7 Haziran 
sonrasında yaşanan ge-
lişmelerle farklı bir mec-
raya geldi. AK Parti’nin 
iktidarının giderek aza-
lacağı spekülasyonları, 
alınan sonuçlarla birlik-
te yeni değerlendirme-
leri de ister istemez zo-
runlu kılıyor. Bu maka-
lede, yaşadığımız seçim 
sürecini merkeze alarak bir okuma yapmak istiyo-
ruz. Önce seçimin mevcut sonucunun ortaya çık-
masında temel dinamiklere baktıktan sonra, tek 
tek partiler zaviyesinden bir değerlendirme yapa-
biliriz.

Seçim Sonucunun Temel Belirleyicileri

Türkiye farklı karmaşık sorunların içinden 
geçerek bugünlere geldi. Bu durum, hiç şüphe-

siz sorunlar akut bo-
yutlar kazansa da, edi-
nilen deneyimler açı-
sından Türkiye’ye yeni 
tecrübe ve yöntemler 
de kazandırıyor. Bu so-
runların tartışılmasın-
dan, uygulanmaya ça-
lışılan çözümlere ka-
dar ve bu bağlamda si-
yaset ve toplum açısın-
dan tamamlanmış ya da 
tamamlanmamış tüm 
projeler; bir şekilde top-
lumsal hafızada birike-

rek bir sonraki seçimin sonuçlarında da belirleyici 
oluyor. Peki, uzun ve kısa vadeli olarak geçmişten 
bugüne gelen sorunlar silsilesinde, “seçim”in nab-
zını attıran ana damarlar nelerdir? Öncelikle onla-
ra bir bakalım. 

Burada hiç şüphesiz ajandanın birinci madde-
sini etnisite sorunu oluşturmaktadır. Özel olarak 
“Kürt” kavramı üzerinden tartışılan bu sorunu, ıs-
rarla “etnik” kavramıyla izah etmemizin hakikaten 

Mustafa TEKİN

Kasım Seçimi: 
Bir Muhalefet Aranıyor
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özel bir sebebi bulunmaktadır. Bunu ilerleyen sa-
tırlarda açımlamaya çalışacağım. Öncelikle ulus-
devlet modelinin homojenleştirici doğası nede-
niyle oluşan etnik problemler, Türkiye’nin erken 
dönem ve hatta Osmanlı’nın son dönemlerine ka-
dar uzanmaktadır. Bizim açımızdan bunun etnik 
bir probleme tekabül etmesi, sadece Kürtler değil 
farklı etnik yapılarda da aynı sorunun konuşul-
ması ve aynı sorunlu duruma işaretleri belirleye-
bilmek içindir. İkincisi de, millet kavramının ye-
rine etnisite ve ırk kavramının (ya da ulus) ikame 
edilmesi, hem bir kavram kargaşası yaratmakta 
hem de krizleri daha da derinleştirmektedir. Çün-
kü bu kavramlar birbiriyle yanlış olarak özdeş şe-
kilde içeriklendirilmektedir. Aynı zamanda “mil-
let” kavramında etnisite ve ırka doğru toplumsal 
bir dönüşüm de olmuştur. Hâlbuki “millet” kavra-
mında “din” merkezde iken, etnisitede ırk merke-
ze alınır. PKK ve HDP’nin Marksist ve etnik bir dil 
üzerinden yaptığı propagandalar “millet” kavra-
mının, Güneydoğu’da dâhil, pratik gündelik iliş-
kilerdeki varlığına meydan okunmuş, genetiğiyle 
oynanmış ve gündelik hayatın metafiziğinde var 
olan millet olma dumura uğratılmaya çalışılmıştır. 
PKK ve HDP’nin söylemlerinin bölgede din adam-
ları, medrese hocaları ve melleler üzerinde de et-
kili olmasının (hiç şüphesiz PKK’nın, siyasi uzan-
tılarıyla bunlar üzerinde kurduğu baskılar vardır) 
sebeplerini burada aramak lazımdır. Öyle ki, bu-
günkü ilahiyat ve din söylemi bile “millet” kavra-
mını zihinlerde tamir etmek ve ona prestijini geri 
yüklemek konusunda bile yeterli gelmemektedir.

1980’lerden itibaren kendisini “Kürtler”le bağ-
lantılı olarak daha yoğun gösteren etnik problem-
ler, PKK ve daha sonra bir takım siyasi partilerle 
devam etti. Geçmişte etnik bakış açılı politikala-
rın, hükümet edenlerce uygulanmaya devam et-
mesi, krizi daha da derinleştirdi. Doğrusu AK Par-
ti, iktidarda biraz tecrübe ve kurumsallık kazanın-
ca, “yeni İslâmcılığın” da bakış açısıyla geçmişten 
farklı bir politikayı yürürlüğe koydu. Burada “din” 
vurgusu önemli bir doza sahipti ve ek olarak ta-
rihsel derinlikten gelen “kültürel” ve “dini” bağ-
lar da devreye sokuldu. Çözüm süreci, bu manta-
litenin sonucu ortaya çıkmıştı. Fakat gelinen nok-
tada anlaşıldı ki, PKK stratejik bir şekilde çözüm 
sürecini fırsata çevirerek şehirlerde daha sıkı ör-
gütlenmiş ve silahlanmış. Hükümet de çözüm sü-
recinde sadece PKK’yı ve onun siyasi uzantılarını 

muhatap almış, bölgedeki diğer toplumsal ve kül-

türel dinamikleri ihmal etmiş olmanın hatalarını 

7 Haziran seçimlerinden sonra daha net görmüş-

tür. HDP % 13 oy kazanmışken, önemli oranda 

bir “huzur “ortamı varken, PKK’nın birden terör 

olaylarına başlaması, toplum tarafından zihinler-

de varolan olumlu algıları değiştirmiştir. Bu şiddet 

derecesi yüksek olaylar HDP’ye oy kaybettirdiği 

gibi AK Parti’ye de tekrar kazandırmıştır. Kürtle-

rin temsili HDP ile AK Parti arasında paylaşılmak-

tadır. Özellikle 7 Haziran seçimleri sonrası şiddet 

olayları, HDP’nin samimiyeti ve güveninin ciddi 

sorgulanmasına sebep olmuştur. 

1 Kasım seçimlerine böyle manzara-yı umumi-

ye ile gidilirken, toplumda genel olarak “huzur” 

ortamı arayışları seçim sonucunu ciddi olarak et-

kilemiştir. Burada AK Parti ile muhalefet arasın-

daki tartışmalar, AK Parti’nin ve özellikle Erdo-

ğan üzerine odaklanarak AK Parti’ye güç kaybetti-

“Önümüzdeki dört sene bu beklentile-
rin test edildiği bir zaman dilimi ola-
caktır. Öncelikle Türkiye’nin güven-
liği meselesi hem önemsenen, hem 
de arkasında halk desteğinin olacağı 
bir konu hüviyetindedir. Bu bağlam-
da, PKK’ya karşı operasyonların sıkı 
bir şekilde devam etmesi ve PKK’nın 
sonunun getirilmesi beklenilmekte-
dir. “Çözüm süreci” denilen uygula-
manın, tekrar yürürlüğe konulma-
ması ve bu hususta PKK’nın muhatap 
alınmaması, geçmiş tecrübeler göz 
önüne alındığında elzem görünmek-
tedir. Bunun anlamı; etnik sorun-
ların çözümünün rafa kaldırılması 
değildir. Türkiye sadece bir etnisite 
üzerine odaklanmadan, kendi uhde-
sinde yaşayan insanların haklardan 
yararlanması noktasında bir anaya-
sa değişikliğine ihtiyaç duymaktadır.
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rilmesine dayandı ve AK Parti ile muhalefetin ge-

nel olarak Türkiye’nin geleceği için sınandığı bir 

test etme biçimi oluştu. Bilhassa HDP’nin kendi-

sine verilen imkânları, eski reflekslerine dönerek 

harcaması, AK Parti’nin elini daha da kuvvetlen-

dirmiştir. Doğrusu bu seçimde bu etnik mesele-

lerde hala “millet” kavramına referansla bir imkân 

üretilebileceği düşüncesi AK Parti’yi tek adres ola-

rak göstermiştir. Bundan sonraki süreçte HDP’nin 

klasik refleksleriyle devam etmesi ve bunlarla ara-

sına mesafe koymaması kendi aleyhine bir kayba 

dönüşecekmiş izlenimi vermektedir. 

İkinci olarak, Türkiye’nin toplumsal hafızasın-

da koalisyonlar, olumsuzluklar ve kayıplarla ha-

tırlanmaktadır. Bu bağlamda 1970’li yıllar sıkın-

tılı, 1980’li yıllar İhtilâle rağmen Anavatan Partisi 

iktidarında nispeten istikrarlı, 1990’lı yıllar ciddi 

sorunlu görülmektedir. Buna 13 senedir devam 

eden AK Parti iktidarının istikrar ve rahatlığı da 

eklenince, seçim sonuçlarının belirleyici ögelerin-

den birini daha zikretmiş oluruz. 7 Haziran’a gelir-

ken, AK Parti’yi tek başına iktidar olma konusun-

da kimi gözden çıkarmalar, 7 Haziran’ın hemen 

ardından iki faktörle birlikte üzerinde yeniden 

düşünülen bir fenomen olmuşlardır. Birincisi, 7 

Haziran seçim sonuçlarının ortaya çıkmasıyla bir-

likte toplumda “şimdi ne olacak?” sorusu; bunu 

takiben bir endişe, korku ve kaygı oluşturmuştur. 

Esnaflar geleceğe dair öngörülerinin mesafesini 
olabildiğince kısaltmış, kitlelerde de belirsizlikten 
doğan bir kaygı belirmiştir. Bu kaygıları PKK’nın 
başlattığı saldırılar daha da derinleştirmiştir. Öyle 
ki, bu kaygı ve belirsizliğin ancak tek parti iktida-
rı ile giderileceği ve burada en yakın adayın AK 
Parti olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kitlelerin bu 
kanaate ulaşmasında, seçim sonrası koalisyon de-
nemeleri süreci de son derece etkili olmuştur. Her 
ne kadar burada seçim sonrası koalisyon kurula-
mamasının maliyeti propagandalarla tek başına 
AK Parti’nin üzerinde bırakılmaya çalışılsa da, bu-
nun sonuç vermediği anlaşılmaktadır. Hatta bu-
nun faturasını önemli oranda MHP, sonra CHP ve 
HDP’nin çektiğini söyleyebiliriz. Bu durum aynı 
zamanda toplum nazarında AK Parti’nin daha gü-
venilir görüldüğünü de göstermektedir. Belki 1 
Kasım seçim sonuçlarına bakarak, toplumun daha 
güçlü olan yanında mevzilendiği sonucunu çıka-
rarak yukarıdaki yargımıza itiraz edenler olabilir. 
Ancak bunu sadece gücün açıklayamayacağını, 
bunun yanına “güven” ve “inandırıcılık” faktörle-
rinin de eklenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

Seçim sonrası koalisyon oluşturma sürecinde 
Erdoğan üzerinden AK Parti’ye yıkılan maliye-
tin muhalefete geri dönmesi, seçim sonuçları-
nı etkilemiş görünmektedir. MHP’nin kuvvetli 
bir “hayır”la olabilecek imkânları geri çevirmesi, 
CHP’nin olumlu görünen tavırlarının AK Parti’yi 
suçlayıcı bir dile dönüşmesi, HDP’nin zaten ikti-
darı kaldıracak bir olgunluk ve sorumluluk için-
de görülmemesi, Türkiye’nin iç ve dış sorunlarını 
yüklenebilecek yegâne Parti olarak AK Parti’yi 
öne çıkarmıştır. Nihayetinde bunu seçime kadar 
oluşturulan geçici kabineye partilerin bakan ver-
me tavırlarında da izlemek olanaklıdır. AK Parti-
siz hiçbir seçeneğin mümkün olmadığı, toplumsal 
bir realite olarak ortaya çıkmıştır. Bu manzara-
yı sadece “mademki AK Parti en güçlü; o halde 
onun yanında hizalanalım” şeklindeki bir seçmen 
davranışına indirgemek gerçekliğin önemli bir 
kısmını ihmal etmek anlamına gelecektir. Çünkü 
AK Parti’nin % 40’lar üzerinde tutunuyor olması, 
Türkiye’nin geleceğinin hâlâ AK Parti ile görülme-
si anlamına gelmektedir. Burada aslında muhale-
fet partileri söylemleriyle, kendi vitrinlerinde bir 
AK Parti vizyonu inşa etmişlerdir. 

Belki seçim vaatlerini bu bağlamda bir yokla-
mak gerekmektedir. Gerçekte her vaadin, partilere 

MHP, aslında en fazla potansiyel 
imkanlara sahipken ve aslında kon-
jonktür son derece uygunken, “millilik” 
ve “yerlilik” gibi tezleri ne siyasal ne de 
toplumsal dinamikler düzeyinde işle-
yememekte ve sıçrama yapamamakta-
dır. MHP, AK Parti’ye karşı muhalefet 
arayışlarını belirli oranda karşılayacak 
düzeydedir, devletin sağlığı açısından 
fedakârlık yapacağına inanılmaktadır; 
ancak somut olarak bunun sorumlulu-
ğunu üstlenecek bir hava yaratmaktan 
uzak durmaktadır. Öte yandan gençlik 
üzerinden bir toplumsal, kültürel besle-
me yaparak dinamikler üretmek konu-
sunda da oldukça zayıf görünmektedir.
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bir maliyet yüklemesi beklenir. Burada kastımız; 
ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel boyutlu her 
türlü sözlerin Türkiye’ye yükleyeceği maliyet ve 
partileri ilzam edici boyutlarının da hesaplanabilir 
ve partilerce yüklenilebilir olması elzemdir. Fakat 
bu vaatler de, bir AK Parti ve Erdoğan karşıtlığı 
üzerinden refleksif söylemlere dönüşmüştür. Söz 
gelimi; asgari ücrete dair vaatlere baktığımızda, 
1.500’den 5.000 TL’ye kadar bir bant içinde ha-
reket ettiğini görürüz. Asgari ücrete yönelik seçim 
vaatleri, neredeyse toplum tarafından bir işporta 
satış işlemine dönüştürülmüş gibi algılandı. İkinci 
önemli nokta da, bu vaatlerin partilerce gerçek-
leştirilebilirlik düzeyi seçmen zihninde test edildi. 
Bu konuda yine samimiyet ve inandırıcılık devre-
ye girdi. 

Seçim sonuçlarını etkileyen bir başka nokta 
da, Türkiye’nin içeride ve dışarıda yaşadığı gaile-
lerdir. Türkiye’nin geçmişten bu yana devam eden 
ekonomik, sosyal, siyasal birçok sorunları bulun-
maktadır. Fakat buna ek olarak bir de, Güneydo-
ğu merkezli terör olayları ile sınırları dışında an-
cak kendisini etkileyen istikrarsız ve güvenlikten 
yoksun bir bölge vardır. Öte yandan Ukrayna’dan 
Mısır’a uzanan hatta, birtakım devrimler ve bun-
ların kısa ve uzun vadeli etkilerini yaşamaktadır. 
Ayrıca belirgin olarak Suriye’deki iç savaşın ardın-
dan Türkiye’ye mülteci akını olmuştur ve bunlar-
la ilgili kültürel, sosyal, ekonomik entegrasyon 
problemleri yaşanmaya devam etmektedir. Özel-
likle Doğu ve Güneydoğu bölgeler sınır bölgemi-
zin dışındaki muğlak ve istikrarsız yapıların (PYD, 
IŞİD gibi), küresel aktörlerle de bağlantılı ola-
rak araçsallaşması, Türkiye’nin enerjisini önem-
li oranda buraya harcamasına sebep olmaktadır. 
Öte yandan Türkiye’nin İslâm dünyasında tecrübe 
ve birikiminden istifade edilebilir ve önemli tarih-
sel, sosyolojik, kültürel imkânlarını içinde barın-
dıran bir ülke olarak görülmesi (Müslüman olan 
ve olmayan ülkelerce) Türkiye’yi açık ve örtük 
her türlü operasyona açık hale getirmektedir. AK 
Parti’nin geçmişten bu yana böyle bir “hami” ve 
“önderlik” misyonu içinde hareket etmesi söz ko-
nusuydu. Ancak AK Parti’nin iradesinden de ba-
ğımsız olarak bölgede bu algılamanın karşılıkla-
rı vardır. Seçim öncesi Ankara Garı önündeki te-
rörü, yukarıda anlatmaya çalıştığımız ilişkiler ağı 
çerçevesinde küresel boyutlu Türkiye’ye çekilmiş 
bir operasyon olarak düşünmemek mümkün de-

ğil. Bu durum karşısında, Türkiye’nin ayakta dur-
ması, diğer sorunların önüne geçiyor. Bunun da 
ancak tek parti iktidarı ve AK Parti ile olabileceği 
büyük oranda görülmüştür. 

Bir de önemli bir noktadan daha bahsetmeli-
yiz. Aradan geçen 3 genel seçimden sonra, (1 Ka-
sım dördüncü oluyor) AK Parti’nin yüksek düzey-
de seçmenin tercihi olarak durması, sistem ile AK 
Parti arasındaki ilişkiye de atıfta bulunmaktadır. 
Şöyle ki, AK Parti’nin mevcut sistem ve istikrarı 
koruyabileceğine dair bir algı. (En azından muha-
lefetten daha fazla AK Parti’de görünür olmakta ve 
ete kemiğe bürünmektedir.)

AK Parti ve total olarak muhalefet arasındaki 
kıyaslama da AK Parti’yi bu yarışta öne geçirmek-
tedir. Zira muhalefetin eleştirdikleri yerine ika-
me edebilecekleri bir önerileri yoktur. Özellikle 
2013 Gezi Parkı olayından sonra, muhalefet Er-
doğan karşıtlığı gibi bir konsept üzerinden ken-
disini görünür kılmaktadır. Bu Erdoğan karşıtlı-
ğı ise bir vaat değil, üzerinde çokça durulduğun-
da müzmin bir eleştiriye girmektedir. Bu durum-
da sonuç olarak şöyle bir cümle kurmamızda bir 
mahzur olmasa gerektir; seçmen davranışlarının 
bir kısmını AK Parti ne olduğundan ziyade muha-
lefette bir ümit olmadığı düşüncesi ve algısı açık-
layabilir.

Bu arada AK Parti’nin oylarının artmasında bir 
faktörün daha altını çizmeliyiz. Bu da AK Parti’den 
İslâmcıların beklentilerine ve hayal kırıklıklarına 
dairdir. Yaklaşık 13 yıllık AK Parti iktidarında, 
İslâmi açıdan bir yozlaşma ve sekülerleşme oldu-
ğunu düşünen bir kesim bulunmaktadır. Bunlar 
7 Haziran seçimlerine katılmamakla iktidara ders 
vermeyi düşündüler ve böyle bir davranış geliş-
tirdiler. Ancak 7 Haziran sonrası süreç, yaşanan 

Ahmet Davutoğlu
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gelişmeler ve Türkiye’nin şu anda AK Parti’ye 
olan ihtiyacı gibi faktörler onları AK Parti’ye oy 
vermeye itmiştir. Bu kesim, AK Parti üzerinden 
Türkiye’nin güçlenmesine matuf hareket etmişler-
dir. 

1 Kasım seçim sonuçlarının belirleyicileri ola-
rak bu faktörlere değindikten sonra, şimdi de par-
tileri tek tek ele alarak hem özelde bu partilerin 
sorunları, hem nasıl bir varlık ortaya koydukları 
hem de geleceğe nasıl bir ufuk çizdiklerini analiz 
etmeye çalışacağız. 

AK Parti

AK Parti’yi hem Osmanlı’nın son dönemine 
kadar uzanan bir seyir içerisinde bir yöneliminin 
bugünkü görünümü, hem de Türkiye siyasetinin 
son dönemine damgasını vuran aktif bir aktörü 
olarak birkaç boyutlu okumak lazımdır. Her şey-
den önce AK Parti, Osmanlı’dan bu yana devam 
eden İslâmcılık siyaset çizgisinin üzerinde bir se-
yir izlemektedir. AK Parti’nin söylemine de yansı-
dığı biçimde, II. Abdülhamid bir referans olarak 
yerini almakta, sonraki süreçte toplumun yerli ve 
dini damarlarına vurgu yapan isimlerle devam et-
mektedir. Dikkat edilecek olursa AK Parti, ilk çı-
kışında Menderes’e atıfla “Yeter! Söz milletindir” 
mottosunu kullanmıştı. Osmanlı’dan itibaren ba-
tıcılık hareketleri ile birlikte topluma yeni bir yön 
tayin etme girişimlerinin karşısında, İslâmcılık 
tüm yerli ve ana kültürel kodları vurgulayan bir 
genişlik ve esneklik içerisinde, kimi zaman kopuş 
ve kırılmalara uğrayarak kıbleyi koruma amacıy-
la hareket etmişti. Esasen Osmanlı’nın son dö-
neminden itibaren bu iki damar arasında devam 
eden gerilimde kendisini gösteren Türkiye siyasal 
Tarihi, farklı aktörlerin bu sahnede yer alışına ta-
nıklık etmiştir. AK Parti İslâmcılık damarının bir 
parçasıdır. Toplumun kültürel, dini, sosyal kodla-
rı, AK Parti’de kendisine karşılık bulabilmektedir. 
Tam da bu sebeple AK Parti, toplumun doğal akışı 
ve arka planıyla buluşabilmektedir. Burada ilginç 
bir noktaya değinmeliyiz. 1 Kasım seçimleri ön-
cesi, İslâmcılar, muhalefetin Erdoğan karşıtlığını, 
Jöntürklerin II. Abdülhamid’i devirmek istemele-
rine benzetmiş, geçmişte Abdülhamid’i devirdik-
ten sonra bu güruhun, “şimdi ne olacak?” sorusu 
karşısında “bunu düşünmedik” şeklindeki cevap-
larını konjonktüre aktararak muhalefetin içinde 
bulunduğu handikapı dillendirmişlerdir.

Bir de 1990’lı yılların koalisyonları, Erbakan 
hükümetinin yaşadığı sıkıntılar ve özellikle 28 
Şubat süreci, giderek Türkiye’yi yerli çizgiden ko-
pardığı şeklinde algılandığından AK Parti’yi siya-
set sahnesine çıkarmıştır. Şöyle bir yargı geliştire-
biliriz: Batıcı düşünce ile siyasal, sosyal, kültürel 
anlamda bunların geliştirdikleri pratiklerin sosyal 
dokuya verdiği zararın, 28 Şubat ile doruk nokta-
sına ulaşması, AK Parti’yi Türkiye siyasetinin mer-
kezine yerleştirmiştir. Geçmişte yaşananlar, Türki-
ye halkının şu anda AK Parti şeklinde temessül 
eden damarı kolayca harcamalarının önünde en-
gel olarak da durmaktadır. 

Bu safhadan sonra AK Parti’den beklenen-
ler vardır. Önümüzdeki dört sene bu beklentile-
rin test edildiği bir zaman dilimi olacaktır. Önce-
likle Türkiye’nin güvenliği meselesi hem önem-
senen, hem de arkasında halk desteğinin olaca-
ğı bir konu hüviyetindedir. Bu bağlamda, PKK’ya 
karşı operasyonların sıkı bir şekilde devam etme-
si ve PKK’nın sonunun getirilmesi beklenilmekte-
dir. “Çözüm süreci” denilen uygulamanın, tekrar 
yürürlüğe konulmaması ve bu hususta PKK’nın 
muhatap alınmaması, geçmiş tecrübeler göz önü-
ne alındığında elzem görünmektedir. Bunun an-
lamı; etnik sorunların çözümünün rafa kaldırıl-
ması değildir. Türkiye sadece bir etnisite üzerine 
odaklanmadan, kendi uhdesinde yaşayan insanla-
rın haklardan yararlanması noktasında bir anaya-
sa değişikliğine ihtiyaç duymaktadır. Bu gerçek-

HDP, militarist siyasetin bir parça-
sı olduğu görünümünü vermektedir. 
Fakat şu handikaplarını aşabilecek mi 
zaman gösterecektir. Birincisi, Marksist 
ve etnik bir dile yaslandıkça krizi derin-
leşmekte, legal siyasetten uzaklaşıyor 
görüntüsü vermektedir. Ayrıca İslâm’ın 
varolan kültürel ve sosyal dinamikle-
rine uzun vadede yaslanmak konusun-
da problemler yaşamaktadır. İkincisi 
de, PKK ile arasına kesin sınırlar koya-
rak, gemileri yakmış bir şekilde sadece 
siyasi bir dil içerisinde kendisini ifade 
edebilecek ve Türkiye Partisi olabilecek 
midir?
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leştirildikten sonra, sorunların çözümünü takip 
edilmesi, devlet her şeyi kendi egemenliğine zarar 
vermeden ve insanların haklarını da vererek adım 
adım ilerlemelidir. 

İkinci önemli beklenti, Türkiye gelirlerinin 
paylaşımında denge ve adaletin sağlanmasıdır. 
Gelirlerin, Türkiye’nin geniş tabanı göz önüne alı-
narak paylaşımdaki dengesizliğin giderilmesi sağ-
landığı oranda AK Parti, kendi yerini de kuvvet-
lendirecektir. Bununla birlikte, istihdam sorunla-
rı da AK Parti’yi bekleyen bir problemdir. Açıkça-
sı Türkiye’nin bir üretim sorunu vardır. Yolsuzluk 
tartışmalarının yaşandığı bir geçmişten sonra, AK 
Parti’nin giderek atamalardan ihalelere kadar her 
şeyi daha fazla şeffaflaştırması beklenmektedir. 

17/25 Aralık 2013 olaylarının ardından patlak 
veren cemaat-hükümet tartışmaları, 1 Kasım’la 
birlikte yeni bir sürece girmiş bulunmaktadır. 
Bundan sonra cemaat ve tarikatların, birer cema-
at ve tarikat olarak kalmaları; ihale, şirketleşme 
gibi yönelimlerden uzak durmaları için hüküme-
tin gerekli tedbirleri alması (cemaatlerin, tarikat-
ların hukuki statülerinin düzenlenmesinden baş-
layarak…) bir zorunluluktur. Aksi halde, hem AK 
Parti’nin hem de cemaat ve tarikatların sıkıntılar 
yaşaması kaçınılmaz olacaktır ve maalesef tüm 
bunların faturası da İslâm’a çıkacaktır. 

AK Parti’ye verilmiş olan kredinin çarçur 
edilmemesi önem taşımaktadır. Bu açıdan, AK 
Parti’nin “adalet” kavramına sıkı referansları olan 
her türlü (kadrolarda, atamalarda, kararlarda…) 
revize işlemini yapmaması, kendisini ciddi sı-
kıntıya sokacaktır. Şunu rahatlıkla söyleyebili-
riz: Gerekli reformların gerçekleştiremediği ve as-
gari beklentileri karşılamadığı takdirde (ki çıtayı 
da AK Parti kendisi oluşturmuştur) düşüşü de o 
oranda sert ve hızlı olacaktır. 

CHP

Öncelikle Türkiye’nin muhalefetinin genel an-
lamda sorunlu olduğunu belirtmek lazımdır. Bu-
nun birçok tezahürünü zikretmek mümkünse de, 
en başta geleni 13 yıllık AK Parti iktidarı karşı-
sında bir varlık gösterememeleridir. Meclis’te üye-
si bulunun üç muhalefet partisinin toplam oy ora-
nı, tek başına AK Parti’ye ulaşamamaktadır. Bu 
sebeple daha önceki bir yazımda da değindiğim 
gibi, Türkiye’de öncelikli bir muhalefet sorunu 
vardır. Türkiye’de ciddi bir muhalefete ihtiyaç bu-
lunmaktadır. 

CHP’nin temelde üç sorunu olduğunu düşü-
nüyorum. Birincisi, kimlik sorunudur. CHP; şa-
yet iddia ettiği gibi sol bir parti ise, niçin geniş 
kitlelerin temsilini üstelenmemektedir? Tam tersi-
ne Türk burjuvazisinin sürekli adres gösterdiği bir 
parti hüviyetinde kalmaktadır? İkincisi, CHP’nin 
dinle ilişkisi ve dinle nasıl bir ilişki kuracağına 
dair arayışlarıdır. Üçüncüsü de, yerlilik sorunu-
dur ve bu durum CHP’nin tepeden inmeci gelene-
ğiyle ilintili okunmalıdır. CHP’nin batıcı bir siya-
setten mülhem ve sol fikirlerle ete kemiğe bürün-
müş yapısı, Türkiye modernleşmesinin İslâm ile 
ilişkisinde sorunlu durumuna paralel bir görün-
tü arz etmektedir. Batıcıların ve solun İslâm konu-
sunda geçmişten bu yana devam eden negatif söy-
lemleri, toplumda gelenek, kültür ve gündelik ha-
yata yansıdığında CHP’ye bir güvensizliğe dönüş-
mektedir. Bir yandan çarşafa sahip çıkarken diğer 
yandan en temel dini hakları tanımama gibi ikir-
cikli tutumları, bir din dili arayışında olduğunu 
ancak bunun sağlıksız bir şekilde işlediğini bize 
göstermektedir. Bu anlamda aslında din ile yerli-
lik birbirinden ayrılmaz unsurlardır. CHP’nin te-
peden inmeci zihni bilinçaltı, aynı zamanda onun 
yerli dinamiklere yaslanma, ondan beslenme ve 
onu besleme konusunda klasik reflekslerini gös-
termesine sebep olmakta; kendisini değiştirici de-
ğil insanları dönüştürücü bir üsluba bürünmek-
tedir. 

Kanaatimizce CHP’nin krizi İslâm ile yerlilik 
söz konusu olduğunda görünür olmakta ve de-
rinleşmektedir. Bunu halletmediği ve bu konu-
da topluma güven vermediği sürece iktidara gel-
me şansının olmadığını söylemek bir kehanet de-
ğildir. Sadece hükümeti eleştirerek makûs talihini 
aşamayacaktır. Ayrıca büyük resimde kimlerle yan 
yana durduğu ve nasıl bir algı ürettiğine de dikkat 
etmesi gerekir. Dolayısıyla CHP’nin 1 Kasım se-
çimlerinde aldığı sonuç sürpriz değildir. 

Kemal Kılıçdaroğlu
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MHP

MHP, Türkiye’nin siyasal ve toplumsal harita-

sında yeri olan bir siyasi partidir. Özellikle Tür-

kiye ve yerlilik hassasiyetleri söz konusu oldu-

ğunda, gözle görülür ve okunaklı bir sicili vardır. 

1970 ve 1980’li yıllarda toplum daha sert tavırla-

rından, Devlet Bahçeli’nin genel başkan oluşuyla 

birlikte bir dönüşüm yaşadı. Bahçeli, daha kendi 

kontrolünde bir hareket yapılanmasına gitti. Bu-

nun hiç şüphesiz Türkiye siyaseti ve toplumsal-

lığında belirli avantajlarından bahsetmek gerek-

mektedir. Fakat 28 Şubat sürecinde MHP’nin ikti-

dar ortağı olmasından doğan algısı, henüz resim-

de tam olarak silinmemesine, bir de AK Parti kar-

şısında “muhalefet yetmezliği” sıkıntısını ekler-

sek, belli oranda MHP’nin problemini de açıkla-

mış oluruz. 

7 Haziran seçimleri sonrasında Güneydoğu 

merkezli olarak PKK’nın başlattığı terör eylemle-

rinin 1 Kasım’da seçim sonuçlarına olumlu tahvi-

li söz konusu olabilecekken, Parti’nin gerek koa-

lisyon oluşum sürecinde, gerekse kritik diğer aşa-

malardaki tavrı, neredeyse MHP’nin AK Parti’ye 

yardım etmek üzere hareket geçtiğini bize düşün-

dürtmektedir. Seçimden önce Tuğrul Türkeş, son-

ra da Meral Akşener gibi isimlerin gözden çıkarıl-

ması, MHP’nin tavırlarının anlaşılmasını zorlaştır-

maktadır. 

Peki, MHP’nin temel problemi nedir? MHP, as-

lında en fazla potansiyel imkanlara sahipken ve 

aslında konjonktür son derece uygunken, “milli-

lik” ve “yerlilik” gibi tezleri ne siyasal ne de top-

lumsal dinamikler düzeyinde işleyememekte ve 

sıçrama yapamamaktadır. MHP, AK Parti’ye karşı 

muhalefet arayışlarını belirli oranda karşılayacak 

düzeydedir, devletin sağlığı açısından fedakârlık 

yapacağına inanılmaktadır; ancak somut olarak 

bunun sorumluluğunu üstlenecek bir hava ya-

ratmaktan uzak durmaktadır. Öte yandan genç-

lik üzerinden bir toplumsal, kültürel besleme ya-

parak dinamikler üretmek konusunda da oldukça 

zayıf görünmektedir. 

HDP

Öncelikle belirtmek lazımdır ki, HDP 1 Ka-

sım seçimlerinde büyüsünü kaybetmiştir. Kanaa-

timizce bu durum, kaybettiği oydan daha önem-

lidir. Bu büyü, onlara bir “Türkiye partisi olma” 

imkânlarını da içinde barındırırken, HDP bir inti-

har denemesi yaparak bu imkânı berhava etmiştir. 

Türkiye insanının beklentisi sade ve net idi; 

“Terör olayları dursun, cenazeler gelmesin; ülke 

barış ve huzura kavuşsun.” Çözüm süreci birçok 

negatif durumlara rağmen, bu beklentiyi gerçek-

leştirecek bir imkân olarak görüldü ve sonucu sa-

bırla beklendi. Fakat 7 Haziran seçimlerinin he-

men ardından PKK’nın şiddetli terör eylemleri, 

özerklik ilanları karşısında HDP’nin tavırları ol-

dukça tepki çekti. Kamuoyunda çözüm süreci-

nin PKK tarafından manipülatif ve kuvvet topar-

layıcı bir şekilde karşı hamleye dönüştürülmesin-

den oluşan negatif algıdan HDP de nasibini aldı. 

Şimdi hem çözüm süreci hem de HDP Karşısında 

kamuoyu ciddi güvensizlik içindedir. Hatta şunu 

da söylemek mümkündür: AK Parti’nin oyları-

nın artışında, hatta kimi AK Parti’ye kızgınların 1 

Kasım’da tekrar AK Parti’ye oy vermesinde HDP 

faktörü önemli bir etkendir. HDP’nin Kürt oyla-

rında yaşadığı kayıp da, politikalarındaki zafiyet-

lerle ilintilidir. 

HDP, militarist siyasetin bir parçası olduğu 

görünümünü vermektedir. Fakat şu handikapla-

rını aşabilecek mi zaman gösterecektir. Birinci-

si, Marksist ve etnik bir dile yaslandıkça krizi de-

rinleşmekte, legal siyasetten uzaklaşıyor görün-

tüsü vermektedir. Ayrıca İslâm’ın varolan kültü-

rel ve sosyal dinamiklerine uzun vadede yaslan-

mak konusunda problemler yaşamaktadır. İkinci-

si de, PKK ile arasına kesin sınırlar koyarak, gemi-

leri yakmış bir şekilde sadece siyasi bir dil içeri-

sinde kendisini ifade edebilecek ve Türkiye Parti-

si olabilecek midir?

Devlet Bahçeli

  SİYASÎ SEÇİMLER VE SAĞDUYU
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Mustafa AYDIN

Seçimlerden galip çıkan sağduyudur, toplumun sağduyusu. Sağduyu genel olarak bir 
toplum genelinin makul, anlamlı ve değerli bulduğu tercih, onayladığı kanaattir. Bilgi 
sosyologu Gürvitch’e göre sağduyu, günlük hayatta toplumun uç noktalardan uzak, 
ortak kanaatidir. Ona göre toplum için önemli olan sağduyu bilgisi salt siyasal değil, 
sosyal bir görüştür. Sağduyunun iyi anlaşılabilmesi için anlam bakımından yakın 
kavramlarla karşılaştırabiliriz ki bunların en önemlileri ma’ruf ve kamuoyu’dur. 

Siyasî Seçimler ve Sağduyu

1

1 Kasım 2015 er-

ken seçimleri-

nin üzerinden bir 

ay geçti, bu zaman 

aralığında, üzeri-

ne değerlendirme-

ler yapıldı, hemen 

söylenebilecek pek 

çok şey söylendi. 

Neredeyse seçim 

sonuçları üzerine 

yazılanları okumaktan, konuşmaları dinlemekten 

kanıksadık. Onun için de dergimizde bu konuyu 

yeniden ele almak noktasında biraz tereddüt et-

tim. Dergi ile ilgilenen arkadaşlarımızın daha ge-

nel bir değerlendirme yapabileceğimiz konusun-

daki düşünceleri beni teşvik edici oldu. Yani bu 

aşamada yapılabilecek bir seçim değerlendirme-

si sayısal verilere dayanan bir nicel analiz değil, 

kavramsal ve kuramsal çerçevelere dayalı bir sos-

yal nitel analiz olabilir. İşin gerçeği yaşanan siya-

sal sürecin nitel sosyal politik bir analizini yap-

mak faydadan hali olmayacaktır.

Önce şunu belirtelim ki seçim tahminlerinde 

küçük istisnaların dışında, eli kalem tutan, ağzı 

laf yapan aydınlar, 

genel seçimlerin 

ortaya tek bir ik-

tidar partisi (daha 

doğrusu bu işe ye-

gane aday olan AK 

Parti’yi) çıkarma-

yacağı kanaatinde 

idiler. Çünkü kılı 

kırk yaran kamuo-

yu araştırmaların-

da görünen sayısal 

gerçek bu idi. Ama 

iyi bakıldığında görünen gizil bir gerçek vardı. 

Toplum, gerilimdeydi, bir seçim hükümeti kur-

ma fedakarlığına bile katılmayan muhalif partiler-

le, ulusal ve küresel saldırılara bakarak kendisini 

ve ülkesini sahipsizmiş gibi hissetti. Bir tek parti 

iktidarının zorunlu olduğu kanaatine vardı. Tabii 

ki bu parti AK Parti olabilirdi. Burada önemli olan 

bir nokta kamuoyu araştırmalarında toplumun 

önemli bir kesiminin kendini sansürlemesiydi. 

Toplumun geniş bir kesimi Recep Tayyip 

Erdoğan’ın “despotluğu” söylemine cevap yetiştir-

mekten de bıkmıştı. Halk nezdinde, onun. başına 

buyruk hareket etmesi, seçimle ilgili kararı ver-

mede AK Parti için olumsuz oy kullanmanın bir 

  SİYASÎ SEÇİMLER VE SAĞDUYU
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  SİYASÎ SEÇİMLER VE SAĞDUYU

gerekçesi değildi. Belki halkın da Erdoğan’ı sev-

diği özelliği tam da bu idi; ulusal-küresel, olum-

lu olmadığında şüphe bulunmayan tüm çıkışlar 

karşısındaki dik duruşuydu. Şüphesiz böyle bir 

duruşun eleştirilebilecek bir tarafı olabilirdi ama 

bu insana, bütünü ve ortamı görmezlikten gel-

mek hakkını vermezdi. İslâmcı aydın kesiminde 

bile “ama…” diyen bir aydın kesimin de katıldığı 

ulusal-küresel muhalefet bloğu her zaman olduğu 

gibi kendini aklın ve doğrunun temsilcisi olarak 

görüyordu. Seçimler, bu düşünceyi bir kere daha 

yalanladı, ortak akıl kendini ortaya koydu. 

Ünlü Kitle Psikolojisi’nin yazarı G. Le Bon’dan 

beri toplumsal bilinç ve sosyal aklın hep bireysel 

akıldan düşük olduğu iddia edile gelmiştir. Hele 

entelektüel akılla kıyaslanamayacak kadar aşağı-

da bulunduğu, tartışmayı gerektirmeyecek kadar 

açık bir gerçek olarak görülüyordu. Bu seçim gibi 

olaylar, toplum ortak aklının, sıradan akıldan de-

ğil, entelektüel akıldan aşağı olmadığını göster-

mektedir. Hele kendini siyaset bağnazlığına kap-

tırmış bir entelektüel siyasal akıldan. Bu yazı biraz 

da bu noktayı irdelemektedir.

2

Seçim değerlendirmelerinde en çok cevabı ara-

nan soruların başında şüphesiz seçimden kimlerin 

kârlı çıktığı, kimlerin ne kaybettiği idi. Sayısal açı-

dan bakıldığında oy bağlamında rakamlar kimin 

kazandığı, kimin kaybettiği veya yerinde saydığı 

konusunda bir fikir veriyordu. Onun için bizim 

yazımızda, yaklaşım tarzımıza da uygun olarak 

daha soyut ve daha sosyal hangi olgu ve oluşum-

ların kazandığı öncelik taşımaktadır. Bu çerçevede 

de farklı şeyler söylenmiştir: Demokrasi kazandı, 

istikrar kazandı, bu söylemlerin en belirgin olan-

larıdır. 

Bana göre seçimlerden galip çıkan sağduyudur, 

toplumun sağduyusu. Sağduyu genel olarak bir 

toplum genelinin makul, anlamlı ve değerli bul-

duğu tercih, onayladığı kanaattir. Bilgi sosyologu 

Gürvitch’e göre sağduyu, günlük hayatta toplu-

mun uç noktalardan uzak, ortak kanaatidir. Ona 

göre toplum için önemli olan sağduyu bilgisi salt 

siyasal değil, sosyal bir görüştür. Söz konusu etti-

ğimiz sağduyunun iyi anlaşılabilmesi için anlam 

bakımından yakın kavramlarla karşılaştırabiliriz 

ki bunların en önemlileri ma’ruf ve kamuoyu’dur. 

Arapça arafe fiilinden gelen ve sözlükte ta-

nınmış manasına gelen ma’ruf, toplum genelince 

iyi bulunan şey demektir. Sosyolojik olarak örf 

de aynı kökten türetilmiştir ve sosyal müeyyi-

desi fazla olan ve süreklilik ifade eden normları 

ifade eden bir kavramdır. Ma’ruf, aynı zamanda 

Kur’âni bir kavramdır ve sözlük anlamına uygun 

olarak, iyi/ahlaki söz ve davranışlardır. Bilindiği 

üzere ma’ruf, zıttı olan münker’e karşı çıkılmasına 

karşılık, özel olarak emredilmiştir. İyiliği emir ve 

kötülüğü nehiy, İslâm ahlakının en önemli ilke-

lerinden birisidir. Bir hadise göre İslâm toplumu 

yanlış üzerinde birleşmez, ortak çizgi genel olarak 

olumludur. Ancak toplum hangi konumda olursa 

olsun ahlak vazetme konumunda değildir. Hatta 

İslâmî duyarlılığı olmayan toplumlar münker üre-

tebilmektedirler. Ama İslâmî alt yapısı olan top-

lumlar marufu daha çok izleyebilmektedirler.

Söz konusu ettiğimiz sağduyu, toplumun meş-

ruiyeti (ahlaki/şer’i) üretmesinin ötesinde güncel 

hayatta izlediği bir orta yolu ifade eder. Toplumun 

böyle bir yol izlemesinin farklı nedenleri olabilir. 

Aşırılıklardan, uç noktalardan kaçınma, ekono-

mik ve siyasal istikrar, seçkinci davranışlara tepki, 

bunların başında gelebilir. Ancak bahsettiğimiz 

duygu, gerekçelerinden herhangi birisine indir-

genemez ve mesela genel bir çıkara bağlanamaz. 

Bireysel ve toplumsal yararını bilememek ve bunu 

sığ bir siyasal çıkara feda etmek de bir sağduyu 

yoksunluğudur. Buna göre sağduyu bunların tü-

münün bileşkesinde oluşan bir eğilimdir. Seçim-

lerde toplumun öncelikle partilere verdiği mesaj 

bunun en açık delilidir.

Eksen kavramımız olan sağduyu, modern bir 

kavram olan kamuoyu ile de karşılaştırılabilir. Ka-

muoyu da ilk bakışta toplum genelinin bir konu-

daki ortalama görüşü anlamına gelmektedir. An-

cak kamuoyu, üzerinde daha rahat oynanabilen, 

değişik yollarla yeniden oluşturulabilen ve dola-

yısıyla değişken bir olgudur. Gerçi tüm çabala-

ra rağmen bu iradi şekillendirmenin hep bir sı-

nırının olduğu söylenebilir. Onun için tabir ca-

izse ekonomik hayattaki para kurları gibi günü-
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birlik yükselip alçalabilir. Bir de içerik bakımın-

dan olumlu olduğu kadar olumsuz kanaatleri ih-

tiva edebilir. Halbuki sağduyu bundan farklı ola-

rak hem güncel dedikodudan daha derin ve hem 

de daha olumlu ve çözümleyici bir eğilimdir. Se-

çimlerle ilgili yapılmış kamuoyu araştırmalarıyla, 

sonuç arasındaki farklılık da bunu göstermekte-

dir. Kendini sansürleyen sağduyu sandıkta ortaya 

çıkabilmektedir.

Yukarıdan beri sergilene gelen nedenlere da-

yanarak mevcut şart ve denge-

ler içinde seçimde tabir caizse 

bir patlamanın olabileceğini ve 

yüzde ellinin üzerinde bir oyla 

sağduyunun AK Parti’yi tek ba-

şına iktidara getireceği gibi bir 

kanaatim vardı, öyle de oldu. 

AK Parti seçmen kitlesinin ya-

rısının oyunu alarak tekrar ik-

tidar oldu. 

Şüphesiz bu sonucun ne-

denleri üzerinde araştırmacı, 

yazar ve çizerler, her biri ger-

çeğin bir yönünü veren açık-

lamalarda bulunmuşlardır. 

Bu çerçevede yapılan en yay-

gın yorumlardan birisine göre 

toplumun ekonomik istikrarı 

ile sırf siyasallık arasında sıkı-

şan toplum ekonomik istikrarı 

seçti. İleri sürülen açıklamala-

ra göre AK Parti’nin dışında bu 

partiye oy verenlerin bir kısmı-

nın kafasındaki düşünce de AK 

Parti’nin iktidarda kalması idi. 

Ülke insanının yarısının bir 

partiye oy vermesini bir mecburiyet ve bir başka 

yapacağı olmayan çaresizlikten doğduğunu söyle-

mek gerçekçi olmaz. Salt siyasal tavrın yeri tam 

da bu noktadır. Siyasal ve ekonomik istikrar ve 

güven kadar, ittifak bloğunun verdiği tedirginlik 

bunda önemli bir rol oynamıştır. Sembolik bir ifa-

de kullanmak gerekirse toplum, İngiliz gazeteleri-

nin “AK Parti’ye oy vermeyin” mesajına tepki ko-

yacak kadar basiretli ve sağduyuludur. 

3

Sağduyu konusundaki söylediklerimizi yaşa-

dığımız seçim ortamına uyarladığımızda önem-

li noktalarla karşılaşırız. Öncelikle belirtmeliyiz 

ki seçimin olumlu sonucu yalnızca AK Parti’ye 

ciro edilemez. Bu, her şeye rağmen duyarlı top-

lumumuzun eseridir. Aynı toplum bir önceki se-

çimde de o sağduyusunu göstermiş, başta AK 

Parti olmak üzere her kesime ve herkese bir me-

saj vermişti. Rehavete kapılan ve toplumsal des-

tek yönünden bir bakıma ken-

dini layüs’ellik noktasında gö-

ren AK Parti’yi açık bir biçimde 

uyardığı gibi muhalefet partile-

rine de gerekli mesajı vermişti. 

Basit hesaplara girmeden, belli 

mahfillerde oluşan toplum kar-

şıtı kumpaslara prim verme-

den sağduyulu bir siyaset yap-

tıkları takdirde bundan sonra 

kendilerine destek verebilece-

ğini göstermişti.

Mesela % 7’lerde seyreden 

HDP’ye verilen desteğin % 13 

lere varması bunun en açık 

örneğiydi. Bu oy yalnızca bir 

PKK’lılar oyu değildi, oy ve-

ren vatandaşın politik görüşü 

ne olursa olsun, adı geçen par-

tinin, ülkenin genel bir partisi 

olabileceği düşünceleriyle ve-

rilmişti. Yine & 14’lerde sey-

reden MHP ye verilen % 17’lik 

oy, kritik noktada bir ülkenin 

yönetim sorumluluğuna ka-

tılması uyarısını ihtiva ediyor-

du. Bir bakıma yerinde sayan CHP den, eğer etkin 

bir varlık gösterecekse toplum vicdanında olumlu 

olmayan tarihiyle hesaplaşmış, gelecek için top-

lumu kapsayıcı atılım ve tasarımları bulunan bir 

parti olması uyarısında bulunmuştu. 

Fakat beklenen olmadı HDP mevcut oy po-

tansiyeliyle makul ve genel geçer bir siyaset ya-

pıp seçmen kitlesini bir diğer seçimde katlama 

yerine kendini PKK’nın meclis temsilciliği konu-

Eksen kavramımız olan 
sağduyu, modern bir 
kavram olan kamuo-
yu ile de karşılaştırılabi-
lir. Kamuoyu da ilk bakış-
ta toplum genelinin bir 
konudaki ortalama görü-
şü anlamına gelmektedir. 
Ancak kamuoyu, üzerinde 
daha rahat oynanabilen, 
değişik yollarla yeniden 
oluşturulabilen ve dola-
yısıyla değişken bir olgu-
dur. Gerçi tüm çabalara 
rağmen bu iradi şekillen-
dirmenin hep bir sınırının 
olduğu söylenebilir. Onun 
için tabir caizse ekonomik 
hayattaki para kurları gibi 
günübirlik yükselip alçala-
bilir.
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muna getirdi, örgütün kalkışmasına destek verdi. 

Partiler içerisinde çözüm sürecine sırf destek ve-

ren değil, aynı zamanda mimarı konumunda olan 

AK Parti ile bağları kopardı. Sanki bir daha bu sü-

reçten bahsedilmeyecekti. AKP buz dolabına koy-

muştu, ama sanki HDP tarihe tevdi etmişti. Nere-

den bakarsak bakalım HDP, AKP yönetimindeki 

devletin uzattığı şefkat elini geri çevirdi. Terör ey-

lemlerine devletin cevabının süreçteki gibi sınır-

lı olacağını düşündü. Böylesi bir kaos ortamında 

sağ duyulu Kürt vatandaşlarımız kalkışmaya yüz 

vermedi, destek çıkmadı. Arka planda bulunan 

bölge halkının geneli, eli silahlı militanların key-

fi yönetiminde bir Kürdistan değil, mevcut devlet 

düzeni içinde insanca yaşama şartlarının sağlan-

masını beklemektedir. Böyle bir duygu ortamın-

da HDP’nin önceki oy oranını koruması mümkün 

değildi; bu, toplumun sağduyusuna aykırıydı. 

Benzer şeyler MHP için de söylenebilir. Top-

lum genel seçimde bu partiye de bir güven eli 

uzatmıştı. Ama Genel Başkan Bahçeli’nin sırf par-

tinin genel gidişi açısından bile anlaşılmaz bir ta-

vır sergiledi. Toplumun, katkısına şiddetle ihtiyaç 

duyduğu bir zamanda hiçbir olumlu girişimde 

bulunmadı, kendisine verilen ve siyasette kulla-

nılması gereken oyları kullanmadı. Toplumun ge-

leceği adına hiçbir rizikoyu üstlenmedi. Tekrar bir 

seçime gitme gerekçesi ne olursa olsun, bir ola-

ğanüstü dönemi seçim hükümetine katılmamayı 

bile marifet saydı. Hem koalisyon kurmaya, hem 

de seçime gitmeye karşıydı. Yani paradoksal ola-

rak köşeli bir daire düşünüyordu. Muhtemelen 

partisini kenarda tutup güçlendirmeyi hesap etti, 

ama toplumsal sağduyu bu hesabı affetmedi, ka-

zandığı milletvekillerinin yarısını geri aldı.

4

Muhalefette olmanın avantajlarından yararlan-

ma şansına rağmen CHP cephesinde kayıp- ka-

zanç bağlamında altı çizilebilecek hiçbir değişik-

lik olmadı. % 25 oranında sabitleşmiş bir CHP 

kitlesi vardır. Bu kitle, filen bir karşılığını göre-

mese de kendini sol, Batıcı/laik, düşük yoğunluk-

lu bir dindarlık duygusuna sahip ve bunu ideo-

loji haline getirmiş bir kitledir ve oy verdiği par-

tiden öncelikle beklediği de bu duyguyu temsil-

dir. Değişen dünya şartlarında ve özellikle toplu-

mumuz ortamında en az yarım yüzyıl geride kal-

mış bu eğilimin daha fazla kitleleşmesi söz konu-

su değildir. 

CHP rejimin sahipliğine soyunduğu için bi-

limsel ve mantıksal olarak temellendirilmesi 

mümkün olmayan bir kültür koduna sahiptir. Bu 

mantığa göre öncelikli olan rasyonel verim üret-

mek değil, önceden vazedilmiş ve kendisine ema-

net gördüğü rejimi korumaktır. Tabi yine de aşağı-

daki kitle ile üst örgütsel yapı arasında bir ayırım 

yapılabilir. Onun için CHP, bu % 25’lik kitlesini 

idare etme konusunda zorlanmakta ve bazen bir 

kısmını aynı misyonu temsil eden bir başka parti-

ye kaptırmaktadır. Bu mantık ve felsefeyle de ikti-

dara namzet olamamaktadır.

CHP bir etos değişikliğine uğramadan, inan-

dırıcı bir biçimde tarihiyle hesaplaşmadan bu % 

25’in içinden çıkıp çoğunluğun oyunu almış bir 

iktidar partisi olma şansına sahip bulunmamak-

tadır. CHP nin böylesi köklü bir değişikliği göze 

alması da mümkün gözükmemektedir. Dimyata 

pirince giderken evdeki bulgurdan olacağından 

Şüphesiz burada seçimlerden ders çıkar-
ması gerekenler yalnızca muhalefet par-
tileri değildir. Bunlardan birisi de ikti-
dar partisi olan AK Partidir. Bu galibi-
yet iyi kullanılmalıdır. Siyasetin dayan-
dığı erk emanettir, Emanet olarak veren 
toplum, gereği yerine getirilmediğin-
de geri alabilir. Bir de iktidar hep adil, 
kapsayıcı ve geneli kucaklayıcı olma-
lıdır. Mütevazılık ve ağırbaşlılık inan-
cımıza göre bir başarıdan sonra daha 
bir öncelik taşır. Mekke fethinden sonra 
Allah, Peygambere gururdan uzak ola-
bilmesi için kendi gufranına sığınması-
nı emretmiş, ağırbaşlı olmasını tavsiye 
etmiştir. Bunları, bu konuda gördüğü-
müz bir yanlışlığı eleştirmek için değil, 
hep olması gereken bir gerçeği hatırlat-
mak için yazıyoruz.
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korkmaktadır. Esasen yönlendire geldiği kitleye 

böylesi değişimi anlatması da kolay değildir. 

CHP, her seçim sonrasında ciddi bir “hesap 

yapma” yerine bir “hesaplaşma” içine girmektedir. 

Yaptıkları iş de, hepsinin ortaklaşa bir ürünü olan 

mağlubiyeti aralarından birisine ve özellikle de 

genel başkana yıkmaya çalışmaktır. Yani bir genel 

başkan eksikliğinden söz etmektedirler. Hesaplaş-

manın en belirgin yolu da hemen bir kongreye git-

mek ve nadir olarak da başarısızlığın müsebbiple-

rinden birisini genel başkan seçmektir. 

Sonuç olarak denebilir ki CHP tarihsel yapısı, 

dayandığı kültür kodu açısından toplumsal mer-

kez niteliği taşıyacak ve etkin bir iktidar örgütü 

olma şansına sahip değildir. Bu engelleri aşmış bir 

yeniden inşa ise yakın bir ufukta gözükmüyor. 

Birkaç puan aşağı veya yukarı, CHP öteden beri 

bulunduğu yerde durmaktadır. Toplumsal merke-

zi temsil etmeye devam eden AKP, konumunu yi-

tirdiği takdirde de merkezi temsil edecek yeni bir 

partinin çıkması hali CHP’nin bu temsili üstlenme 

şansından çok daha fazladır. Ülkemizdeki yarım 

yüzyılı aşkın çok partili hayat bunun argümanla-

rını bize yeterince vermektedir.

5

Şüphesiz burada seçimlerden ders çıkarma-

sı gerekenler yalnızca muhalefet partileri değil-

dir. Bunlardan birisi de iktidar partisi olan AK 

Parti’dir. Bu galibiyet iyi kullanılmalıdır. Siyasetin 

dayandığı erk emanettir, Emanet olarak veren top-

lum, gereği yerine getirilmediğinde geri alabilir. 

Bir de iktidar hep adil, kapsayıcı ve geneli kucak-

layıcı olmalıdır. Mütevazılık ve ağırbaşlılık inancı-

mıza göre bir başarıdan sonra daha bir öncelik ta-

şır. Mekke fethinden sonra Allah, Peygambere gu-

rurdan uzak olabilmesi için kendi gufranına sığın-

masını emretmiş, ağırbaşlı olmasını tavsiye etmiş-

tir. Bunları, bu konuda gördüğümüz bir yanlışlığı 

eleştirmek için değil, hep olması gereken bir ger-

çeği hatırlatmak için yazıyoruz.

Unutulmamalıdır ki ülkenin yarısının AK 

Parti’ye verdiği oy salt siyasal değil, sosyal-

ekonomik içerikli bir oydur. Muhalefet partileri-

nin dışında, geniş bir kesimi ülke dışındaki mah-

fillere, medya organlarına kadar uzanan, para-

lel işbirlikli ittifak bloğunun tercihleri salt siya-

saldır. Söz konusu ittifak bloğunun millet, din, 

devlet diye bir kaygıları yoktur. Öyle anlaşılıyor 

ki bir nevi kapandan kurtulan toplumu tekrar ka-

fese koyup birilerine teslim etmek için yapmaya-

cakları yoktur. Ne Sayın Erdoğan’ın layüs’el tutu-

munun ve ne de AK Parti iktidarının yanlışlarının 

tartışılması bu gerçeği ortadan kaldırmaz. Demek 

istediğimiz, her zaman yapılabilecek bu tartışma-

nın, ülkeyi bir çembere sokmak için çırpınan itti-

fakın art niyetlerini örtme şansına sahip olmadığı-

dır. Bu iki noktanın yan yana getirilip tartışılma-

sı bile abestir.

Şüphesiz seçim sonuçlarının açık mesaj ver-

diği kesimlerden biri muhalefet bloğudur. Onu 

bunu karalamak, ülkeye çelme takmakla varabi-

lecekleri bir yer yoktur. İmparatorluk devirmeye 

alışık bulunanların başarı şansı azalmıştır. Çünkü 

yıkılanlar da bu süreçte bir deneyim kazanmış-

lardır. Şüphesiz toplumumuzun önünde bir yığın 

sorun vardır. Her şeyden önce ciddi bir kuşatma 

altındadır. Ancak iç ve dış sorunların önemli bir 

kısmı toplumsal bütünlüğü sağlamadan geçmek-

tedir. Bu noktada en belirgin sorun Kürt sorunu-

nun çözülmesidir. Çünkü ittifak bloğunun elinde-

ki en önemli araç da bu sorundur. Onun için, çö-

züm süreci şöyle veya böyle sonuca mutlaka ulaş-

tırılmalı, terörün beli kırıldıktan sonra süreç de-

vam ettirilmelidir.
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  KASIM’DA EGEMENLİK BİR BAŞKADIR 

Hüseyin PADIR

Bu seçimlerde halk “tercihini” yapmamış, “kararını” vermiştir. “Halk egemenliği” 
ifadesi Schmittyen (Carl Schmitt) anlamda halkın istisnaya karar verebilme 
kapasitesini ifade eder. Yasayı askıya alabilme, yeni yasalar yapabilme gücünün yegâne 
adresinin “halk” olduğunu belirtir. 1 Kasım karar merciinin iktisadî, siyasî, entelektüel, 
medya elitleri olmadığını, bizzat halkın kendisi olduğunu söylemiştir.  Değişmesi 
teklif dahi edilemez olanı askıya alma gücü ve kudreti halk egemenliğinin 
sonucu olarak halka aittir. Toplumun kurucu yasasını elitler değil halk yapar. 

Kasım’da Egemenlik Bir Başkadır

T ürkiye tarihi günlerden geçi-
yor. Uzun bir dönemden be-

ridir çok yoğun güç mücade-
lelerine tanıklık ettik. Bilhas-
sa 2013 tarihinden sonra mü-
cadeleler son derece yoğunlaş-
mıştı. Tüm bu mücadeleler top-
lumsal demografi açısından dört güç odağı tarafın-
dan yürütüldü. 2013 Mart ayında Kürtler en bü-
yük kitlesel mitinglerini Diyarbakır’da gerçekleş-
tirdiler. Akabinde sekülerler, solcular ve Aleviler-
den oluşan ikinci güç yoğunlaşması Gezi sürecin-
de Taksim’de en büyük mitingini organize etti. Bu 
olayları takiben muhafazakâr toplumsal kitle ise 
İstanbul Kazlıçeşme’de en büyük mitingini sah-
neledi. Ve akşamında “Cemaat” TT Arena’da ken-
dilerinin en büyük toplaşması kabilinden Türk-
çe Olimpiyatları’nı gerçekleştirdi. 2013 itibariy-
le bu tablo güç mücadelesinin ve ittifaklar siyase-
tinin kimler arasında döneceğinin en iyi ifadesiy-
di bana göre. (Milliyetçi seçmen kitlenin bu tab-
loda yer almaması bu kitlenin dört pozisyon için-
de eriyip gideceğinin ipuçlarını vermektedir.) Bu 
parçalanmış hal toplumsallığı ortadan kaldıracak 
bir bölünmüşlüğü yansıtmaktaydı ve Hobbesiyan 
bir momente ülkeyi soktu. Bu momentin jargonu 
çok gecikmeden gelmişti; iç savaş. Hobbesiyan si-
yasal analiz toplumun ve siyasallığın dağılma ko-

şullarının, eksilmenin, çıkarma-
nın, dağılmanın analizidir. “İn-
san insanın kurdudur” soyut-
lamasıyla ifade edilen bu mo-
ment, toplumsal ortaklığın yok 
edilmesine ve  insanın kurtlaş-
masına neden oldu. Birlik soru-

nunu en yakıcı biçimde ortaya seren bu tablo, yani 
son iki yıllık süreç siyaset bilimi açısından dikkat-
le incelenmesi gerekir. İnsani tartışma platformları 
yerini kurtların dansına bıraktı. Kurtlar insanlara, 
çakallar da Leviathan’a musallat olmuştu. 1 Kasım 
tarihi itibariyle, otorite olarak halk yeni bir siyasal 
ve toplumsal gövde meydana getirmiştir. 

Halk Egemenliği ve Meşruiyet Sorunu

Karşılıklı hamlelerle ilerleyen, stratejik ve tak-
tiksel zenginlikle geçen sürecin ardından 1 Kasım 
tarihinde muhafazakâr blok diğer üç toplumsal 
unsurun oluşturduğu bloğu parçalayarak son nok-
tayı koydu. İnsanın, aklın ve devletin krizine işaret 
eden iki yıllık türbülanstan bizleri çıkardı. Bu se-
çimlerde halk “tercihini” yapmamış “kararını” ver-
miştir. “Halk egemenliği” ifadesi Schmittyen (Carl 
Schmitt) anlamda halkın istisnaya karar verebil-
me kapasitesini ifade eder. Yasayı askıya alabilme, 
yeni yasalar yapabilme gücünün yegâne adresinin 
“halk” olduğunu belirtir. 1 Kasım halkın mukte-
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dir olmasının önünü açan bir süreci başlatmıştır. 
Karar merciinin iktisadî, siyasî, entelektüel, medya 
elitleri olmadığını, bizzat halkın kendisi olduğu-
nu söylemiştir. Değişmesi teklif dahi edilemez ola-
nı askıya alma gücü ve kudreti halk egemenliğinin 
sonucu olarak halka aittir. Toplumun kurucu yasa-
sını elitler değil halk yapar. 

Seçimlerin ortaya koyduğu tabloya bakıldığın-
da ülke demokrasisi güç kazanmıştır. (Avrupa’da 
yabancı düşmanlığı yapan aşırı sağ güçlenirken 
Türkiye’de aşırı sağ zayıflamış, yabancıları ülke-
sine davet eden muhafazakâr parti güçlenmiştir. 
Bu tablo da gösteriyor ki Türkiye için değil, aksine 
Fransa ve Almanya demokrasisi için endişe duy-
mamız gerekiyor.) Ülkemizde demos, kratos olma 
yolunda ilerlemektedir. Halkın iradesi bir karar or-
taya koymuştur; şerefimle yaşayacağım bir Tür-
kiye istiyorum. “Söz”ün elitler arasında paylandı-
ğı bir Cumhuriyet değil, bizzat kendisinin söz sa-
hibi olduğu bir Cumhuriyet arzusunu yansıtmak-
tadır. Cumhuriyet mitingleriyle halkı engellemeye 
çalışan elitlere karşı çıkarak kendisinin iktidar ol-
duğu bir Cumhuriyeti murat ettiğini beyan etmiş-
tir. Cumhuriyet lafzının manası 1 Kasım itibariy-
le kökten değişmiştir. Cumhur 1 Kasım’da bayram 
etmiştir. 2007’de klasik elitler ellerinde Türk bay-
raklarıyla Cumhuriyet Mitingleri düzenlemişti. Bu 
kitle son dönemde ilk olarak bayrağı ve sonrasın-
da Cumhuriyeti sembolik olarak kaybetti. Cum-
huriyetin ve Bayrağın sembolik anlamı değişmiştir. 
1 Kasım, bürokratik cumhuriyetten demokratik 
cumhuriyete geçişin tarihidir. Demos’un egemen 
olduğu bir Cumhuriyet aynı zamanda Demokra-
tik bir cumhuriyettir. Demokratik bir cumhuriyet 
projesi ile elitlerin meritokratik rejimi arasındaki 
mücadele 1 Kasım’la birlikte halkın egemenliğine 
doğru bir yol açılmasıyla yeni bir boyut kazanmış 

ve Beyaz Türk ırkçılığına ve dışlayıcılığına eşitlikçi 
bir nokta-i nazardan son neşter vurulmuştur. Hal-
kın özneleşmesinin berraklaştığı miladın adıdır. 
Türkiye halkı tarih üretmiştir; kendi tarihini ken-
disi üretmeye başlamıştır. Elitler tarafından belir-
lenmişliğin bir reddidir 1 Kasım. Bu itiraz üzerin-
den halkın kendi toplumsallığını yeniden kurma-
sı ve örgütlemesidir. Başkaları tarafından belirlen-
mek değil, kendi toplumsallığını kendisi kurmak 
istemektedir. Halk, dünyadaki kendi konumlanışı-
nı ifade ederken kullandığı isimleri, adlandırmala-
rı, duyguları, imgeleri, hayalleri psiko-analitik an-
lamda bastırmak istememekte, bunlar üzerindeki 
tüm elitist, bürokratik engellerin kalkmasını talep 
etmektedir. Beyazlar karşısında susmak, sesini bas-
tırmak, pısırıklaşarak içe kapanmak, söyleyecekle-
rini içine atmak, gizli gizli veyahut arkadan ko-
nuşmak istememektedir. Bunun bir üstünlük tale-
bi değil, eşitlik talebi olduğu bilinmelidir. “Gerçek-
te eşit olamayacağız, en azından manevî bir eşitlik 
içinde olalım” iradesidir. 

1 Kasım’da halk kimleri iktidarda görmek is-
temediğini ortaya koymuştur. Bu ise siyasal meş-
ruiyet meselesini sorgulanmayacak hale getirmek-
tedir. Modern siyasetin en önemli özelliklerinden 
biri kuşkusuz siyasal meşruiyettir. Halk egemen-
liği anlayışının geçerli olduğu dünyanın başka bir 
yerinde bu kadar demokratik seçimlere girip kaza-
nan bir iktidar bu denli gayri-meşru görülmemiş-
tir. Ülkenin yarısının onayını almış bir parti nasıl 
olurda bu kadar bir meşruiyet sorunu yaşayabil-
mektedir! AK Parti’yi gayri meşru gösterme çaba-
ları son seçimle birlikte ortadan umalım ki kalk-
sın. Kelime itibariyle değil gerçekten Cumhuriyet-
se buradaki rejimin niteliği o halde halk egemen-
liği sorgulanamaz yegâne meşruiyet kaynağı olma-
lıdır. Meşruiyetin yegâne kaynağı olan halk, kaç 

Halk egemenliği anlayışının geçerli olduğu dünyanın başka bir yerinde bu kadar 
demokratik seçimlere girip kazanan bir iktidar bu denli gayri meşru görülmemiştir. 
Ülkenin yarısının onayını almış bir parti nasıl olurda bu kadar bir meşruiyet soru-
nu yaşayabilmektedir! AK Parti’yi gayri meşru gösterme çabaları son seçimle birlik-
te ortadan umalım ki kalksın. Kelime itibariyle değil gerçekten Cumhuriyetse burada-
ki rejimin niteliği o halde halk egemenliği sorgulanamaz yegâne meşruiyet kaynağı 
olmalıdır. Meşruiyetin yegâne kaynağı olan halk, kaç seçimdir iradesini ortaya koy-
masına rağmen AK Parti’nin gayri meşru görülmesi, halk iktidarının ve zımnen de 
halkın gayri meşru görülmesiyle alakalıdır.
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seçimdir iradesini ortaya koymasına rağmen AK 
Parti’nin gayri-meşru görülmesi, halk iktidarının 
ve zımnen de halkın gayri meşru görülmesiyle ala-
kalıdır. 

Halkın iradesini meşru görmeyen aristok-
ratik tutum Weber’in ideal-tipik tipolojileriyle 
söylersek “geleneksel meşruiyet” anlayışını yansı-
tıyor. Cumhuriyet aristokrasisinin tavrı tipik bir 
egemen tavrı yansıtmaktadır. Geleneksel otori-
te gücünü alışkanlık biçimini almış davranışla-
ra dayandırır. Gelenekselleşmiş yaşantı kalıpları 
“mirası sürdürme” kipinde işlemektedir. Meşrui-
yeti ifade eden geleneksel (seküler) inanç sistem-
leri kutsallaşmış ve dinselleşmiştir. Cumhuriyet’in 
ilk dönemi kendi totem ve tabularını oluşturarak 
varlığını bugüne değin sürdürmüştür. Ancak son 
dönemde geleneksel meşruiyet çerçevesi tümden 
çökmüştür. Tüm bu elit unsurlar günümüze kadar 
istisnalara karar veren egemen gibi davranmakta 
ve düşünmekteydi. Son dönemdeki tartışmalarda 
entelektüel tutarsızlıklarını dile getirildiğinde asla 
kendisiyle çeliştiğini düşünmedi; çünkü onu be-
lirleyecek, sınırlandıracak herhangi düşünsel ya 
da pratik ilkeler olamazdı. Asıl olan onun iradesi-
dir, teorik ve pratik yasalar onun düşüncesine ve 
davranışlarına yön veremez. Ancak bu geleneksel 
yapı bozuldu. Yasa-koyucu pozisyonundaki aris-
tokratik egemenlik anlayışından, elitlerinin irade-
sinin sınırlandırdığı “halk egemenliği” anlayışına 
geçiyoruz. Yeni dönemdeki meşruiyet çerçevesi 
“halk egemenliği” üzerinden şekillenecektir. 

İktidarın Kurumsallaşma Süreci

Seçimin ardından AK Parti’nin içine girdi-
ği sürecin çok iyi okunması ve değerlendirilme-
si gerekmektedir. Sürecin adı iktidarlaşma ve ik-
tidarın kurumsallaşma (karardan yasaya) süreci-
dir. Her an kurucu süreçteymişçesine toplumsal 
ve siyasal hayat var olamayacağına göre iktida-
rın kurumsallaşması kaçınılmazdır. Kurucu ikti-
dar kurumlara dönüşerek devam etmelidir. Dev-
rimci an’dan sonra gelecek olan süreç kurumsal-
laşma olmalıdır. Fransız Devrimi’nden sonra dev-
rimin ilkelerini sürdürmek için oluşturulan yapı-
lara “instituition”, (kurum) adı verildi ve bu ku-
rumlar devrimin sonsuzlaşmasıdır. Kurumsallaş-
ma süreci “kurma”, “var etme” ve “halk adına sür-
dürmeyi” ifade eder. Fransızca “enstitue” kavramı 
aynı zamanda “bir şeyi var etmek” anlamına gelir. 
O nedenle halkın temsilcileri halk adına kurum-
ları var ederler. Kurmak ve var etmek “kurum” 
kavramının kökenlerinde olan anlamlardır. Hal-
kın söylediği şudur: Artık benim adıma kurumla-
rı ve kanunları var et. Yeni sürecin adı kurmak, 
oluşturmak ve var etmek fiilleriyle şekillenecek-
tir. Kurumsallaşma özerkleşme anlamına geliyor. 
Kurumlar, onu kuran insani faillerden özerkleşe-
rek yapısallaşır ve süreklileşir. Bu ise iktidarı kon-
jonktürel bir etki olmaktan çıkartır, gerçek bir güç 
olmasını sağlar. Bir karşı rüzgârda iktidarın yok 
olup gitmesi istenmiyorsa bugünkü ilişki tarzla-
rının tortulaşarak yapısallaşması gerekiyor. Gerek 
siyasî gerek toplumsal kurumların oluşturulma-
sı hem modernleşme sürecimiz açısından hem de 
iç siyasî kavgalar bakımından hayatiyet taşımakta-
dır. Bizim gibi modernleşme süreci içindeki top-
lumlar açısından kurumsallaşma süreci çok daha 
kritik önemdedir. Devlet aygıtlarının yeniden ya-
pılanladırılması ve kuralın karizmatik liderle eşit-
lenmesi bir noktada ortadan kalkmalıdır. Kariz-
matik karakter radikal kurucu süreçlerin öznesi-
dir ve ancak siyasal ve toplumsal çalkantı dönem-
lerinde tezahür eder. Başka deyişle, verili meşru-
iyet ve otorite rejiminin çöktüğü ancak yenisinin 
gelmediği kırılma anlarının insanıdır. Karizmatik 
otoriteyle toplumsal ve düzen kurulur ancak sür-
dürülemez. Çünkü karizmatik otorite bir toplum-
sal tipolojiye denk düşemez. O istisnai bir karak-
terdir. Herhangi bir toplum sürekli olarak kariz-
matik figürlerin zamanındaki gibi radikal süreç-
lerde var olamaz. Siyasal iktidar mücadelesi her 

Kemal Güler, Akit Gazetesi
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an yaşanırsa orada toplumun imkânsızlığından 
söz ederiz ancak. En büyük sorun ise karizmatik 
otoriteden sonra düzenin işletilmesidir. Karizma-
tik liderlik uzun süre var olamaz ve bu nedenle ti-
kelden evrensele, bireyden kuruma, Prensten Mo-
dern Prense geçiş, iktidarın kurumsallaşması ba-
kımından hayati derecede önemlidir. Angajmanın 
niteliği kişiden partiye doğru değişmelidir. Ku-
rum içindeki rekabet, kurumun parçalanması he-
deflemekten ziyade kurumun amaçlarına yönelik 
olarak performans kıstası tarafından belirlenmeli-
dir. Şahsilikten gayri-şahsiliğe geçiş “partizandan” 
“memurluğa” geçiştir. 

1 Kasım öncesinde gazetelerden birisi başka 
bir niyetle de olsa doğru bir tespitte bulunmuş-
tur; Saltanatın Son Günü. Max Weber’in otori-
te tiplerini kullanarak bu başlığı ve Türkiye’deki 
değişim-dönüşüm süreçlerini anlamlandırabiliriz. 
Weber, bilindiği üzere üç otorite biçimini birbi-
rinden ayırır; geleneksel otorite, karizmatik oto-
rite ve bürokratik otorite. Geleneksel otorite bir 
aileden diğerine geçen, doğal yollarla ulaşılama-
yan aristokratik saltanat rejimini anlatır. Karizma-
tik otorite çalışarak elde edilemeyen, Allah vergisi 
olağanüstü yetenekler ve özellikler olarak tanım-
lanır. Karizmatik otorite de liderin kişisel özellik-
leri, yani sahip olduğu çekicilik ve saygınlık oto-
ritesinin kaynağıdır. Geleneksel otoriteden farkı, 
yerine getirdiği işler bakımından değil, sahip ol-
duğu kişisel niteliklere bakılarak tanımlanması-
dır. Weber’e göre karizmatik otorite yasa ve ge-
lenek tanımayan bir otorite olarak başka bir ey-
lem tipolojisidir ve burada billurlaşan eylem ku-
rucu bir iradeyi yansıtır. İnsanlar karizmatik oto-
riteye ne gelenekler ne de yasalar çerçevesinde ita-
at ederler, aksine inandıkları için ona bağlanırlar. 
Rasyonel-bürokratik otorite ise iktidarın rasyonel 
yasalara ve bürokratik organizasyonlara dayandı-
ğı yapının adıdır. Rasyonel-bürokratik otorite mo-
dern zamanlara ait iktidarın kurumsallaşarak sür-
dürülmesini anlatır. Organizasyon kişinin (kariz-
matik otorite) ve ailenin (geleneksel otorite) önü-
ne geçer. 

Weberyan anlamda bürokratik-rasyonel oto-
rite içinde kurallar doğaüstülükten arınır ve sı-
radanlaşır. Kutsallaştırılmış alışkanlıklar setinin 
yerini hayatın dinamiklerine bağlı olarak gelişen 
kurallar alır. Kurallar amaç değil, araçtır; itaat ve 
rıza ise dünyevi ve toplumsal kurallar tarafından 
biçimlenir. Kurumlar ve yasalar kişisellikten arın-

dırılmış ve formel hale getirilmiştir. İlişkilerin ki-
şiselliği yerini toplumsal rol kalıplarına bırakır. 
Türkiye toplumu bana göre geleneksel toplumdan 
modern topluma geçişin tüm sorunlarını iliklerine 
kadar yaşamaktadır. Bürokratik ve rasyonel otori-
te gelişecek ve hesaplama, öngörme, uzmanlaşma 
ortaya çıkacaktır. Bizlerin de kişilere odaklanan 
tartışmaları bırakıp yapısal süreçleri soruşturan 
tartışmalar örgütlemeliyiz. Tartışmaların kişisel 
boyutta kalmaması için soyutlama kapasitesinde 
bir artışın yaşanması gerekiyor. Ancak dünyanın 
büyüsüzleşmesinin önüne geçilmesi için ise ka-
rizmatik liderlere her zaman ihtiyacımız olacaktır. 

Saltanat sanıldığı gibi Osmanlı Hanedanlığı’nın 
ortadan kaldırılmasıyla kalkmamış, sonrasında 
yeni biçimler altında devam etmiştir. Siyasî, ikti-
sadi ve kültürel sermayeler belli ailelerde toplan-
mış ve bu güçler babadan oğullara geçerek salta-
nat biçiminde günümüze kadar gelmiştir. Osman-
lı aristokrasinin yerini alan yeni cumhuriyet aris-
tokrasisi babadan oğula geçerek iktidarını yürüt-
müştür. Sıradan insandan nefret eden, onu aşağı-
lamadan edemeyen, Müslüman halkı bir türlü içi-
ne sindiremeyen, Türkiye’nin doğal elitleri sıra-
dan insan tarafından alt edilmiştir. Saltanat biçi-
minde sürdürülen elitlerin geleneksel otoritesi 1 
Kasım itibariyle son bulmuş ve denildiği gibi 31 
Ekim saltanatın son günü olmuştur. Türkiye gele-
neksel otoriteden karizmatik otoriteyle çıkmış an-
cak yoluna bürokratik-rasyonalist otoriteyle de-
vam etmesi gerekmektedir. Büyük karakterler, ka-
rizmatik figürler olacaktır elbette, ancak elzem 
olan karizmatik liderliğin bürokratik-rasyonalist 
kurumsallaşmayla taçlandırılmasıdır. Yarı mistik 
ve gizemli karizmatik karakteri kurucu figürleş-
tirerek iktidar kurumsallaşma sürecine girmelidir. 
Weber de haddi zatında karizma kavramını dün-
yanın büyüsüzleştiği bir dönemde dengeleyici bir 
kavram olarak kullanmıştı; dünyanın büyüsüz-
leştiği bir dönemde büyüleyen karizmatik karak-
ter büyüsüzleşmiş rasyonalist yapının dengeleyi-
cisi rolünü üstlenmektedir. Geçiş süreci ancak bu 
sayede sağlıklı olarak işletilebilir. Karizmaya yö-
nelen duygusal ve yoğun bağlar kurumların ras-
yonelliğiyle dengelenerek yeni bir meşruiyet çer-
çevesi oluşturulmalıdır. Karizmanın ortadan kalk-
masından söz etmiyorum. Karizma ile kurum bir-
likte işlemselleşmeli, organizasyonun işlemesi açı-

sından karizmanın önemi göz ardı edilmemelidir. 



46

 Umran • Aralık 2015

D O S Y A
D

O
S

YA
Sİ

YA
SA

LI
N

 O
N

TO
LO

Jİ
K

 Ö
N

C
EL

İĞ
İ 

  KASIM’DA EGEMENLİK BİR BAŞKADIR 

AK Parti için en kritik husus burasıdır; iktida-
rının uçup gitmemesi için kurumsallaşma süreci-
ni çok iyi yönetmelidir. Artık başarının ve yöneti-
min kurumlarına kavuşması gerekiyor. Aksi halde 
karizmatik otoritenin şahsiliğine ve talihine bağ-
landığında karşı süreçler gündeme geldiğinde yok 
olup gitmesi içten bile değildir. Karşıt akıntılara 
karşı dirençli yapıları kurması ve yönetmesi ge-
rekmektedir. Her iktidarlaşma sürecinde olduğu 
gibi siyasal süreçten yönetsel sürece geçmelidir. 
Bu iktidarı hedefleyen her yapının kaderidir; mu-
halefetteki davranış alışkanlıklarını iktidarda ol-
duğu zaman sürdüremez ve yeni alışkanlıklar ge-
liştirmek zorunda kalır. Yeni alışkanlıkların oluş-
ması süreçle elde edinilecek bir şey. Karizmatik 
otoriteden bürokratik-rasyonel otoriteye geçmek 
zorunda olduğu aşikârdır. Karizmatik otoritenin 
dolaysızlığının yerini zamanla dolayım unsurla-
rı olan kurumlar/aparatlar almalıdır. Karizmaya 
bağlı gönüllüler ordusundan yasaya bağlı rasyonel 
aktörlere geçiş zorunludur. Bunu hem modernleş-
me süreci hem de iktidarlaşma süreci dayatmak-
tadır. Talihin ve konjonktürün etkisiyle buraya 
kadar gelindi, artık bundan sonra bu şekilde de-
vam edemez. “Siyasal iktidar” ile “iktidar aygıtla-
rı” farklı iki şeydir. Karizmatik karakterlerle siya-
sal iktidar elde edilir, ancak iktidar mekanizması-
nın oluşması için aygıtlara ihtiyaç duyulur. Dev-
let iktidarı aygıtlarla çalışır, aksi takdirde karizma-
dan sonra çoğunlukla ortadan kalkar. Siyasal ik-
tidarın cisimleşerek devletin kurumlarında, apa-
ratlarında varlığını sürdürmesi gerekir. Kural-dışı 
karizmatik otoriteden kuralların işlediği bir rasyo-
nel sistemin oluşturulması gerekmektedir. Otorite 
ve meşruiyet tipi kişisellikten kopartılarak rasyo-
nelleşmelidir. Karizmaya bağlılıktan yasaya sada-
kate yönelinmelidir. Bu bir süreçtir, bugünden ya-
rına olmasını kimse beklememelidir. Yapısal soru-
numuzu şöyle formüle edelim: “kim” sorusundan 
“nasıl” sorusuna dönüşme zorunluluğu. 

Rızanın İmalatı

AK Parti’nin en zayıf olduğu alanların başın-
da ideolojik aygıtlardaki performansı gelmekte-
dir. Yukarıda andığım meşruiyet krizinin bir bakı-
ma meşrulaştırma krizi olduğunu anlatmak istiyo-
rum. Kendi pratiklerini teorikleştiremeyen bir kit-
lenin entelektüel problemler yaşadığı açıktır. İde-
olojik aygıtlardaki zaafları yeni dönemde kapatıl-

ması gerekiyor. Bu sorun basitçe baskı aygıtlarıy-
la müdahaleyle çözülemez. Rıza imal edilmesi ge-
reken bir şeydir. Cazibe merkezi oluşturacak söy-
lemleri üreterek ortak olanı, genel olanı, evrenseli 
kurmalıdır. Siyasal alanın aksine ise buradaki so-
run karizmatik karakterlerin yokluğudur. Söylem 
kurucu rolü oynayacak entelektüel karizmaların 
eksikliği göze çarpıyor. Siyasî ustaları entelektü-
el ustalar takip edemiyor. Sadece kendi kitlesine 
yaslanmamalı, anlamlı sözlerle evrensele açılma-
lıdır. Ancak sorunlar açık. Herkesi etkileyebilecek 
sözü kurmak gibi önümüzde ödevler durmakta-
dır. Kaybedilen “nasıl” sorusunu yeniden gün-
demimize almalıyız. Yenilgi sonrası dönemde bu 
toprakların insanı elinden “nasıl sorusu” alınmış. 
İmkânsızlaştırılmış nasıl sorusu yeniden günde-
me gelmelidir. Kitap okumak kültür değildir, “na-
sıl” kitap okunacağını bilmektir kültür. Nasıl bir 
eğitim, nasıl bir cami, nasıl bir kitap vb. Kültürü, 
metodu ifade eden nasıl sorusunu sorarak ilerle-
mek gerekiyor. Önümüzdeki süreç kitlenin daha 
da kültürleneceği bir süreç olacaktır. Zaten Tür-
kiye AK Parti’yle birlikte rönesans dönemine gir-
mişti, ancak son dönemde içine düşülen türbü-
lans süreci bir nebze akamete uğratsa da bu yeni 
dönemde süreç pürüzsüz şekilde gelişecektir. 

Basiretin Bilgiye Üstünlüğü

Antik Yunan’dan beridir iki ayrı siyasal hat 
birbiriyle çatışma içindedir. Sokrates’in halk ta-
rafından idam edilmesine verilen Platonik tep-
ki Filozof-Kral imgesini üretmiştir. Buna kar-
şı Aristotales ise siyasetin pratik bir bilim oldu-
ğunu ve konusunun doksa olduğunu dile getire-
rek Filozof-Kral imgesine karşı çıkmıştır. Siyaset 
açısından mutluluk ve erdemli olma ancak kra-
lın halkın doksasına uygun davranmasıyla olabil-
mektedir. Aristotales ile Platon arasındaki bu ko-
nudaki fark; aklın basiretle, bilimin pratik sezgiy-
le, ideal olanın mümkün olanla, epistemenin dok-
sayla olan farkıdır. Aristotalyen anlamda her tür-
lü ideal-kent kurgusu kendi içinde kibri (hubris) 
barındırır ve ahalinin huzurunu bozar. Siyaset ko-
nusunda Aristotalyen anlamda halkın basireti fi-
lozofun aklından her zaman üstündür. Bu bağ-
lamda Aristotales genelin yanılamayacağını dü-
şünür. Modern dönemde Kant’ta saf aklın ilkele-
ri ile pratik aklın ilkelerini, başka bir ifadeyle te-
ori ile pratiği ilkesel olarak ayrıştırdığında aslında 
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AK Parti’nin en zayıf olduğu alanla-
rın başında ideolojik aygıtlardaki per-
formansı gelmektedir. Kendi pratik-
lerini teorikleştiremeyen bir kitlenin 
entelektüel problemler yaşadığı açık-
tır. İdeolojik aygıtlardaki zaafları yeni 
dönemde kapatılması gerekiyor. Bu 
sorun basitçe baskı aygıtlarıyla müda-
haleyle çözülemez. Rıza imal edilme-
si gereken bir şeydir. Cazibe merkezi 
oluşturacak söylemleri üreterek ortak 
olanı, genel olanı, evrenseli kurmalı-
dır. Siyasal alanın aksine ise burada-
ki sorun karizmatik karakterlerin yok-
luğudur. Söylem kurucu rolü oynaya-
cak entelektüel karizmaların eksikliği 
göze çarpıyor. Siyasî ustaları entelektü-
el ustalar takip edemiyor. Sadece kendi 
kitlesine yaslanmamalı, anlamlı sözler-
le evrensele açılmalıdır.

Filozof ile Kral’ı ayırıyordu. Bilenlerin yönetme-
si gerektiği söylemi ülkemiz açısında da son dere-
ce geçerli. Amaç, teknokrasi ve bürokrasi üzerin-
den siyasalı imkânsızlaştırmak, etki alanını daralt-
mak. Eğitimlilerin yönetmesi gerektiği yönündeki 
elitist argümanı savunanlar, son dönemlerde eği-
timsizlerin idari kadrolara geldiğinden şikâyet et-
mektedirler. Liyakat sahibi insanlar yönetmeli di-
yerek siyasî kavgayı eğitim sorununa dökmeye ça-
lışmaktadırlar. Eğitim sorunu baştan aşağı politik 
bir sorundur. Bilge, Kral olmamalıdır, ancak Kral’ı 
frenleyen bir mekanizma olarak iş görmelidir. Bil-
ge ancak danışman olabilir ama asla siyasal karar 
mercii olamaz. Bilge/Filozof yasaların yazılmasın-
da rol oynayabilir, ama kararı onlar alamaz. İşin 
tuhafı, Türkiye’deki elitlerin kendinden menkul 
elitizm iddiası içi boş bir çuvaldan başka bir şey 
değildir. Türkiye’de eğitimsizlik sorunu yok, eği-
timliler sorunu var. Eğiticilerin eğitilmesi gereki-
yor her şeyden önce. Ancak bizdeki eğiticiler bir 
türlü eğitilmeyi kabul etmiyorlar, yenilgilerden bir 
türlü dersler çıkaramamaktalar. Bu da elitlerin bı-
rakalım tasfiyesini birazcık geriletilmelerinin dahi 
ne kadar güç olduğunu ortaya seriyor. 

Halkımızın basiretiyle birlikte içine düştü-
ğümüz duygusal süreçten çıkabildik. Şimdi ise 
duygulardan akla doğru hareket ederek “ortak 
aklın” ve “ortak duyguların” oluşturulması gereki-
yor. Toplumsallığın krize girdiği dönemde “ortak 
duyu” ortadan kalkmıştı. Şimdi ise yeniden bir 
ortak duyu yaratmamız gerekiyor. Tekil çıkarları 
aşarak ortaklığı, evrenselliği icat etmeli, ortak iyi 
ve ortak ölçüler yaratılmalıdır. Çünkü ortada bir 
toplum yok; kendi evrenlerinde yaşayan cemaat-
ler olmaktan çıkarak toplumsallaşmalıyız. 

Siyasalın Ontolojik Önceliği

Siyasal olanın toplumsal olan karşısında, si-
yasetin bilim karşısında önceliğinin yaşandığı bir 
konjonktürden geçtik. Yapısal analizin anlamsız-
laştığı konjonktürel analizin başatlaştığı siyasal bir 
moment gündeme geldi. Siyasalın Machiavellian 
momenti budur. Siyasalın diğer toplumsal fak-
törler karşısında faktörleştiği, siyasal kararın asıl 
belirleyici olduğu bu süreçte tarihsel, sosyolojik, 
yapısal analizler yapmak an itibariyle anlamsız. 
Örneğin, “Türkiye sağ seçmen davranışı şöyledir” 
biçimindeki kalıplarla konuşmak gibi. (Bu genel-
de siyasal körü olduğunu düşündüğüm sosyolog-

ların yaptığı hatadır.) Çünkü siyasallığın bir faktör 
olduğu bir moment var. Güçler konfigürasyonu 
içinde taktik ve stratejilerini belirleyen aktörün 
siyasal hamlelerini göz ardı eden bir analiz yan-
lışlanmaya matuftur. Son dönem birbiriyle ittifak 
eden aktörleri bir arada oluşunu dinsel, iktisa-
di, etnik vb. sosyal göstergelerle açıklamak asla 
mümkün değildir. İşte tam da bu siyasalın indir-
genemez doğasını ifade eder. Anket şirketlerinin 
bocalamasının ve de akademik figürlerin amiyane 
tabirle saçmalamasının nedeni, konjonktür anali-
zine dayanan siyasallığı etmen olarak görmezden 
gelmeleridir. 

Türklüğün Halleri ve Türk Sorunu

1 Kasım seçimlerinin en belirgin sonucu Türk 
Sorununa yeni bir boyut kazandırmasıdır. De-
mem o ki Türkiye’de iktidarın hangi Türk’ün elin-
de olacağı sorunu meşru çerçevelerden geri dön-
dürülemez biçimde çözülmüştür. Türk sorunu 
iki yönlüdür; bir yandan Türklüğün ne olduğu-
na karar verememekten kaynaklanır, ikinci ola-
rak da Türkiye’yi kimin yöneteceğine bağlı olarak 
iktidar sorunu olarak gündeme gelir. Türkiye’de 
başından beri en temel sorun Türk’ün ne oldu-
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ğu sorunudur. Türklüğün hallerine bakıldığında 

pek çok Türk kurgusu vardır: “Beyaz Türk”, “Ka-

lın Türk”, “Çılgın Türk” vb. adlandırmalarla yürü-

tülen Türk sorunu, beyaz Türklerin lehine değil 

de, Kalın Türkler lehine çözülme sürecine girmiş-

tir. Doksanlı yılların ikinci yarısından başlayarak 

günümüze gelen Beyaz Türklük üzerindeki tartış-

ma kuşkusuz sınıfsal, kültürel ve siyasal içerim-

lere sahiptir. Olumsuz bir pozisyon olarak Beyaz 

Türk, Turgut Özal’la birlikte bürokraside yer al-

maya başlayan taşralıları tanımlamak için kullanı-

lıyordu. Taşralı olmamak anlamında Beyazlık eği-

timli, kentli, modern orta-üst sınıfları tanımlamak 

için kullanılıyordu. 

Bana göre, Türk sorununun çözümüne bağ-

lı olarak ortaya çıkan irade Kürt sorunu açısın-

dan da önemli çıktılar barındırmaktadır. Hangi 

Türk’le çözüleceği belli olan Kürt sorunu da ar-

tık çözüm sürecine girecektir. “Türk sorunu” laf-

zının dile getirdiği iç çelişkiler anlamında yeni bir 

“Kürt sorunu”ndan (“Kürtlüğün Halleri” anlamın-

da) söz etmek gerekiyor. Hangi Kürt’le sorunun 

çözüleceği önümüzdeki sürecin ana konusu ola-

caktır. “Kürt sorunu” ifadesi anlam ve içerik de-

ğiştirmiştir. 

Köylülerin Vurduğu Son Mühür

Burada muhtemel sorunsal değişimine işaret 

etmeliyiz. Artık siyasal krizlerden değil, toplum-

sal krizlerden söz etmek gerekiyor. Analizlerin si-

yasallaşması toplumsal olarak ciddi sorunlar oluş-

turan pek çok olgunun üstünü örtmüştür. Çünkü 

Türkiye’de siyasal süreçler ile toplumsal süreçler 

arasında ciddi bir mesafe söz konusu. Bu mesa-

fe muhafazakâr ailelerde kuşaklar arasındaki far-

kın açılmasına neden olacak ki bu olguda nihaye-

tinde siyasal pratikler üzerinde uzun vadede etki-

de bulunacaktır. Şuan Türkiye siyasal tarihine ka-

baca köylüler damgasını vurmuştur. AK Parti seç-

men kitlesi kabaca ilkokul mezunu olan anne ba-

balar ile onların üniversite mezunu çocukların-

dan oluşmaktadır. Ailelerinin birinci kuşak oku-

yanları ile birkaç kuşaktır okuyanları arasındaki 

siyasal kavga son noktasına gelmiştir. Anne baba-

sı köylü olanlar şehirliler ile anne babası şehirli 

olan şehirlilerin iktidar mücadelesi 1 Kasım itiba-

riyle yeni bir sürece girmiştir. İktisadi, bürokra-

tik, kültürel üst konumlar içinde doğmuş olanlar 

ile oraya yükselmekte olanların kavgasına tanık-

lık ediyoruz. Eğitimdeki mobilizasyonun artma-

sı kapalı devre elit sisteminin çöküşüne zemin ha-

zırlamıştır. Siyasal mücadelenin ontolojik suç or-

taklığı “şehirlilik” kavramında yatar. Sorun da tam 

da burada. Köylüler köylerinde kalsalardı ortada 

bir problem yoktu. Köyden kente göçün ve bilu-

mum modernleşmenin diğer veçhelerinin yaşan-

ması şehrin kendisi üzerine bir mücadele ortaya 

koydu. Ancak bu süreç tözsel bir dönüşüm paha-

sına yaşanmaktadır; köylü antropolojik bir dönü-

şüm sürecinden geçerek kentlileşecektir. 

1 Kasım seçimlerinin sosyolojik ifadesi şudur: 

köylüler kentlileri yenmiştir. İbn-i Haldun’un ta-

biriyle bedevilerin hadariler üzerindeki zaferi ola-

rak da okunabilir. Schmitt’in “karasal partiza-

nı” tanımlarken ki ifadesine başvurursak “eğitim-

siz fakir şeytanların” kentli elitler karşısında aldı-

ğı son zaferdir. Belki de köylülerin son resmige-

çit törenleri. Çünkü artık o köylüler şehirli olarak 

yollarına devam etmek zorunda olduklarını çok 

iyi biliyorlar. Bedevilikten hadariliğe doğru dönü-

şüm kaçınılmaz olarak kendini bu toplumsal kit-

leye dayatmaktadır. “Eğitimli” Beyaz Türklerin be-

deni “bedeviler” tarafından parçalanmıştır.  

Sonsöz

AK Parti karşıtı blok yol ayrımına girmiştir; ya 

pasifleşerek muhafazakâr kitleyle eşitlendiklerini 

kabul edecekler ya da daha da radikalleşerek ken-

di mezarlarını kazacaklardır. Umalım ki politik 

toplumdaki kavgalarını kaybettikleri bilinciyle si-

vil topluma çekilerek kendi otonomik hayatlarını 

yaşasınlar; dış dünyayı değiştirmeyi bırakıp ken-

di iç dünyalarına çekilsinler; sinik, kinik hatta sto-

ik tepkiler içinde olsunlar. Gelinen tepkilere ba-

kılırsa bu yönlü refleksler verilmektedir. Her ye-

nilgi süreci iki eğilimi besler. Yenilgi sonrası orta-

ya çıkan iki politik motif ya revizyonizmdir ya da 

radikalizmdir. CHP kitlesinin radikalleşmek yeri-

ne revizyonistleşmesi ülke açısından bir kazanım-

dır. Muhalefetteki revizyonistleri ile radikaller ara-

sındaki kavgayı kimin kazanacağını izleyerek gö-

receğiz. 

  1 KASIM SEÇİMLERİ VE  SONUÇLARIN ANALİZİ 
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M. Samet TOMAKİN

Genel itibariyle bu seçimlerde MHP ve HDP’deki düşüş göz önünde bulundurulduğunda 
kimlik siyasetinin kaybettiğini söylemek mümkündür. Bu seçime son dönemlerde artan 
terör olayları ve asayiş sorunu, ekonomide özellikle son dönemde artan sorunlar gibi 
olağandışı şartlar, siyasi belirsizlik ve genel anlamda istikrarın her geçen gün biraz 
daha bozulması, 7 Hazirandan sonraki süreçte koalisyon kurulamaması gibi olağandışı 
şartlar altında gidildiği ve bu durumun AK Parti lehine bir durum yarattığı söylenebilir.

7 Haziran 2015 se-
çimleri sonrası Tür-

kiye önceki 13 yılın 
aksine oldukça fark-
lı bir tabloyla karşılaş-
mıştı. Nitekim AK Par-
ti uzun süre sonra mecliste çoğunluğu kaybetmiş 
ve koalisyon ihtimali doğmuştu. Ayrıca haziran se-
çimleri sonrası Kürt açılımı sürecinin ve PKK ile 
olan çatışmasızlık ortamının sona ermesi, akabin-
de son 3 aylık dönemde doğuda çatışmaların ye-
niden başlaması asayiş sorunları ortaya çıkarmış-
tır. Birçok ilde 7 Haziran’dan bu yana muhtelif dö-
nemler sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve güven-
likli bölgeler oluşturulmuş, aslında bir nevi bölge-
sel bir olağanüstü hal ilan edilmiştir. Tüm bu ge-
lişmelerden birkaç yıldır belirgin bir biçimde uya-
rı veren ekonomi ciddi anlamda etkilenmiştir. Zira 
Türk lirası dolar ve euro başta olmak üzere yaban-
cı para birimleri karşısında ciddi biçimde değer 
kaybetmiş, borsa gerilemiş, yatırımlar azalmış, ül-
keden hatırı sayılır miktarda sıcak para çıkışı ol-
muş ve piyasalardaki istikrar ve güven ortamı iyi-
den iyiye bozulmuştur. Yine IŞİD ve DHKP-C baş-
ta olmak üzere diğer terörist oluşumların da süre-
ce dâhil olmasıyla ülkedeki asayiş sorunu daha da 
artmış, buna karşın devlet de operasyonları bu ör-
gütleri de kapsayacak biçimde genişletmiştir. Özel-
likle Ankara’da tren garı yakınlarında meydana ge-
len ve faili halen belirlenemeyen bombalı saldırı-

larda 102 kişi hayatını 
kaybetmiş, saldırı son-
rası özellikle terörist 
oluşumlara olan ope-
rasyonlar ivme kazan-
mıştır. Tüm bu belirsiz-

lik ortamında Türkiye 1 Kasım 2015 günü 24. kez 
genel seçimler için sandık başına gitti. Beklentile-
rin aksine 7 Haziran 2015 seçimlerinden çok fark-
lı bir sonuç ortaya çıktı ve AK Parti kısa bir aradan 
sonra büyük bir başarı elde etti ve yeniden açık ara 
farkla- % 49,5 oy oranı ve 317 milletvekiliyle- tek 
başına iktidar olma hakkı elde etti. CHP % 25,3 oy 
oranıyla 134 milletvekili çıkarırken MHP bir ön-
ceki seçime göre sert bir düşüşle % 11,9 oy ve 40 
milletvekili, HDP ise % 10,7 oy oranıyla 59 mil-
letvekili çıkardı. Her ne kadar MHP ve HDP’de bir 
düşüş AKP ve CHP’de bir yükseliş beklense de as-
lında düşüş ve yükselişlerin bu denli keskin olaca-
ğı pek beklenmiyor ve koalisyon hesapları yapılı-
yordu. Bir önceki seçime kıyasla AK Parti oy oranı-
nı 7 Haziran’dan bu yana geçen kısa sürede % 10 
gibi bir oranda yükseltmiş oldu; partinin oy ora-
nı 7 Haziran’da % 40 iken bu seçimde % 49,5 oy 
oranına ulaştı ve milletvekili sayısı 258’den 316’ya 
yükseldi ve parti tek başına iktidar için yeter sayı 
olan 276’yı rahatlıkla geçmiş oldu. Yine beklen-
tilerin aksine MHP önceki seçime kıyasla bu se-
çimde çok sert bir düşüş yaşadı ve 7 Haziran’da % 
16 olan oyu ve 80 olan vekil sayısı % 12 oy ora-

1 Kasım Seçimleri ve 
Sonuçların Analizi

  1 KASIM SEÇİMLERİ VE  SONUÇLARIN ANALİZİ 



50

 Umran • Aralık 2015

D O S Y A
D

O
S

YA
Sİ

YA
SA

LI
N

 O
N

TO
LO

Jİ
K

 Ö
N

C
EL

İĞ
İ 

  1 KASIM SEÇİMLERİ VE  SONUÇLARIN ANALİZİ 

nı ve 40 milletvekiline düştü. CHP ise oy oranı-
nı % 24,94’ten 25,3 oy oranına ve milletvekili sa-
yısını da 132’den 134’e yükseltti. Seçimlerde sert 
düşüş yaşayan bir diğer parti ise HDP oldu, nite-
kim 7 Haziran’da beklentilerin aksine % 13 gibi 
yüksek bir oy oranına ulaşmışken bu seçimde sert 
bir düşüş yaşadı ve oyları % 10’a milletvekili sa-
yısı ise 80’den 59’a düştü. Oransal olarak bakıldı-
ğında MHP 3. parti olmasına rağmen milletvekili 
temsil sayısında HDP’nin kazandığı illerdeki yük-
sek oy oranından ötürü HDP’nin gerisinde kaldı 
ve mecliste ancak 4. parti olabildi. Katılım ise bir 
önceki seçime göre 1 milyon arttı ve 47,5 milyon-
dan 48,5 milyona yükseldi. 

Genel itibariyle bu seçimlerde MHP ve 
HDP’deki düşüş göz önünde bulundurulduğun-
da kimlik siyasetinin kaybettiğini söylemek müm-
kündür. Nitekim MHP geçen seçime göre bu se-
çimde % 4, HDP ise % 3 civarında oy kaybetmiştir. 
Yine bu seçime son dönemlerde artan terör olay-
ları ve asayiş sorunu, ekonomide özellikle son dö-
nemde artan sorunlar gibi olağandışı şartlar, siya-
si belirsizlik ve genel anlamda istikrarın her geçen 
gün biraz daha bozulması, 7 Haziran’dan sonra-
ki süreçte koalisyon kurulamaması gibi olağandı-
şı şartlar altında gidildiği ve bu durumun AK Parti 
lehine bir durum yarattığı söylenebilir. Yine özel-
likle doğudaki çatışma ortamının faturası PKK’nın 
yanında HDP’ye de kesilmiş gibi görünmektedir. 

Muhalefet Partileri ve Genel Değerlendirme

7 Haziran seçimlerine kıyasla seçimin kaybe-
denlerinin MHP ve HDP olduğu söylenebilir. Ni-
tekim MHP 7 Haziranda aldığı % 16’lık oy ora-
nını koruyamamış ve % 4 oy kaybederek % 12 
oy almıştır. Milletvekili sayısı bakımından da bir 
önceki seçimde 80 milletvekili çıkarmışken bu 
seçimde bu oran % 50 oranında düşmüş ve 40 
olarak gerçekleşmiştir. Parti 57 ilde hiç milletve-
kili çıkaramamış Osmaniye gibi MHP’nin kale-
si olan merkezlerde bile parti üstünlüğünü AK 
Parti’ye kaptırmış, bir nevi haritadan silinmiştir. 7 
Haziran’dan bu yana geçen 4 aylık zaman zarfın-
da parti yaklaşık 2 milyon oy kaybetmiş 7,5 mil-
yon oydan 5,5 milyon oya gerilemiş buna kar-
şın sadece Ardahan’da oyunu artırabilmiştir. Orta 
Anadolu, Karadeniz, İç Ege’de MHP’nin oyları be-
lirgin biçimde AK Parti’ye kaymıştır. Dahası Ko-
ray Aydın gibi partinin ağır topları dahi meclis dı-

şında kalmış, partinin genel başkan yardımcıları 
dahi meclise girememiş, parti uzun bir süre son-
ra İstanbul’da baraj altında kalmıştır. Partinin 4 ay 
gibi kısa bir sürede bu kadar oy kaybetmesi ol-
dukça düşündürücü olmakla birlikte bu düşü-
şün nedenine ilişkin bazı sebepler ileri sürülebilir. 
Bunlardan ilki MHP’nin 7 Haziran seçimlerinden 
hemen sonra başlayan uzlaşmaz diğer bir tabirle 
“hayırcı” tutumu ve bu tutumundan ısrar etmesi-
dir. Bilindiği gibi seçimlerden hemen sonra MHP 
lideri Devlet Bahçeli bir açıklama yapmış ve her-
hangi bir partiyle koalisyonu düşünmediklerini 
AK Parti-CHP ve HDP’nin kendi arasında bir ko-
alisyon kurabileceğini kendilerinin ise muhalefet-
te kalmayı tercih edeceklerini beyan etmişti. Hatta 
koalisyon kurulamaması halinde daha ilk günler-
de dahi erken seçimi işaret etmişti. Akabinde parti 
belli belirsiz bir tavır değişikliğine gitmiş, koalis-
yona karşı olan bu tutumunu kısmen yumuşatmış 
ancak bu yumuşama AK Parti’de koalisyon ibre-
sinin CHP’ye kaymaya başlamasıyla birlikte MHP 
eski sert durumuna geri dönmüş hatta MHP lideri 
Bahçeli, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Ankara 
patlaması sonrası bilgilendirmek amacıyla ve CHP 
lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da istişare etmek 
üzere görüşme talebini geri çevirmişti. Bunun dı-
şında açılım sürecinin sona ermesi ve PKK’ya ope-
rasyonların tekrar başlaması ve örgüte ağır zayiat-
lar verilmesi, milliyetçi oyların Ak Parti’ye kayma-
sının bir diğer sebebi olarak gösterilebilir. Nitekim 
7 Haziran sonrası yapılan anketler sadece milli-
yetçilerin değil halkın büyük kısmının yapılan 
operasyonların arkasında olduğunu göstermiştir. 
(ORC’nin anketine göre bu oran % 80’dir). Son 
olarak partiden muhalif isimlerin tasfiye edilmesi 
yahut etkisizleştirilmesinin (Sinan Oğan ve Tuğrul 
Türkeş’in tasfiyesi, Meral Akşener’in pasif bir gö-
reve atanması vb.), Tuğrul Türkeş gibi önemli mil-
liyetçi isimlerin AK Parti tarafından transfer edil-
mesinin de oy kaybını etkilediği söylenebilir. 

MHP açısından dikkate değer bir diğer geliş-
me, sonuçlar sonrası Devlet Bahçeli’nin istifa ede-
ceğine dair söylentilerin artması ve buna karşın 
Bahçeli’nin tutumudur. Zira Bahçeli seçimlerden 
sonra istifa etmeyeceğini çok net bir dille belirt-
miş, istifa etmek bir yana sonuçlardan dolayı hal-
kı suçlamıştır. AK Parti’yi yolsuzlukla, PKK sevi-
ciliğiyle, ülkeyi idare edememekle ve ülkeyi istik-
rarsızlaştırıp halkı korkutmak suretiyle oy dev-
şirmekle, halkı ise kaosa ve geri dönüşü olmayan 
olumsuz gelişmelere destek vermekle suçlamıştır. 
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Bundan sonraki sürecin MHP açısından san-
cılı geçeceği öngörülebilir. Nitekim bu sonuçların 
parti içindeki muhalefeti tekrar harekete geçirme-
si, Devlet Bahçeli’ye istifa etmesi yönünde baskı-
ların artması, olağanüstü kurultaya talepleri gibi 
gelişmelerin seçim sonrası görülme ihtimali kuv-
vetle muhtemeldi, öyle de oldu. Parti içerisinde 
muhalifler seçim sonrası harekete geçmiş ve Dev-
let Bahçeli istifaya davet edilmiştir. “Devret Bah-
çeli” sloganıyla yola çıkan muhalefete karşı Bah-
çeli “Hayır”cı tutumunu sür-
dürmüş ve olağanüstü kurul-
tay taleplerinin yeterli sayıda 
imza toplanmadan dikkate 
alınmayacağını, daha önce-
den kararlaştığı gibi kurul-
tayın 18 Mart 2018’de ger-
çekleştirileceğini, o tarihe 
değin görevinin başında ol-
duğunu belirtmiştir. Ancak 
muhalefetin henüz bir isim 
üzerinde uzlaşamamış olma-
sı yeterli imza toplanması-
nın ve olağanüstü kurultaya 
gidilmesinin şu an için pek 
mümkün olmadığı izlenimi 
vermektedir. 

HDP açısından ise duru-
mun biraz daha karmaşık ol-
duğu söylenebilir. 4 ay önce-
ki seçimde % 13 alan HDP 
bu seçimde % 10,5 ile barajı 
ancak geçebilmiş, bazı iller-
de de üstünlüğü AK Parti’ye 
kaptırmış, özellikle doğuda 
oy aldığı neredeyse tüm il-
lerde ortalama %10 oy kay-
betmiştir. Barajı aşabilme-
sinde de yurt dışı oyların 
ciddi payının olduğu bir ger-
çektir. Nitekim Parti’nin bazı ülkelerdeki oy oran-
ları şu şekildedir; Fransa % 27, Finlandiya % 51, 
Danimarka % 34, Çin % 17,5, Çek Cumhuriyeti, 
% 32, Birleşik Krallık % 54, İspanya % 40, İsviçre 
% 48, Japonya % 47; oy kullanılan tüm ülkelerde 
aldığı genel oy ortalaması % 20. 

Geçen seçimlerle kıyaslandığında partinin % 3 
diğer bir deyişle 1 milyondan fazla oy kaybettiği, 
oylarının genel itibariyle ve şehir bazında ortala-
ma % 10 düştüğü görülmektedir. Bu düşüşün se-

bepleri irdelendiğinde birkaç neden ileri sürülebi-
lir. Bunlar HDP’li bazı yöneticilerin de kabul ettiği 
üzere özerklik-öz yönetim vurgusu, PKK ile par-
tinin arasına belirgin bir mesafe koyamaması ve 
özellikle çatışmasızlık sürecinde PKK’nın eylem-
lerinden dolayı kınanması noktasında bir tavır ta-
kınılmaması, genel itibariyle de çözüm sürecinin 
bittiği günden bu yana halkın beklediği, çatışma-
sızlık ortamının sonlanmasına dair partinin inisi-
yatif almaması kimilerine göre pasif kalması; do-

layısıyla çatışma ortamının ve 
sokağa çıkma yasağı gibi uy-

gulamalarının partiye de fa-
tura edilmesi, partinin Tür-
kiyelileşme söylemini özel-
likle 7 Haziran sonrası duru-
şuna yansıtamaması bilhas-
sa özellikle çatışma sürecin-
de sürekli olarak devleti suç-
laması şeklinde sıralanabilir. 
Ayrıca PKK’nın çözüm süre-
cinde bölge halkına HDP’ye 
oy vermeleri için baskı yap-
tığı hatta tehdit ettiği, aksi 
yönde hareket edenleri ise 
tehdit ettiği hatta cezalan-
dırdığı bilinen bir gerçek-
tir. Dolayısıyla PKK ile çatış-
maların yeniden başlaması 
sonrasında TSK’nın bölgede 
operasyonlar yapması ve gü-
venliği büyük ölçüde sağla-
masının PKK’nın hâkimiyet 
alanını daraltmasının, örgü-
tün bölge halkına eskisi gibi 
baskı yapamamasının da 
HDP’nin oy kaybının önemli 
nedenlerinden olduğu, dola-
yısıyla HDP’nin büyük oran-
da 7 Haziran sürecindeki 

“emanet oy”ları kaybettiği ve hali hazırdaki tutum 
ve politikalarıyla tekrar geri kazanmasının pek de 
mümkün olmadığı söylenebilir. HDP’nin emanet 
oyları tekrar kazanabilmesi büyük oranda yukarı-
da bahsedilen sorunların üzerine cesaretle gitme-
sine ve çözmesine bağlıdır. Partinin PKK ile ara-
sına samimi bir biçimde belirgin bir mesafe koy-
masının, barış sürecinde sürekli devleti suçlayan 
tavrından vazgeçmesinin ve objektif bir tavır al-
masının, özyönetim vurgusundan vazgeçmesinin 

7 Haziran sonrası süreçte 
CHP’nin genel itibariyle olum-
lu bir tavır takınmasının, gerek 
hükümet kurma çalışmalarına 
gerek AK Parti’den gelen teklif-
lere açık bir tutum sergilemesi-
nin, yapıcı unsurlar da taşıyan 
eleştirilerinin ve üslubunun, 
proje ve önerilerinin CHP’nin 
bu seçimde MHP ve HDP aksi-
ne oy kaybetmemesinde hatta 
kısmen dahi olsa artırabilme-
sinde etkili olduğu söylenebi-
lir. Ancak tüm bunlara rağmen 
CHP’nin MHP gibi seçim hükü-
metine katılmayı reddetmesi, 
Türkiye’de sol seçmenin tak-
ribi %30 bir oy potansiyeline 
sahip olması gibi nedenlerin de 
CHP’nin hali hazırdaki oy ora-
nında etkili olduğu iddia edile-
bilir.
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ve ülkenin meselelerine yoğunlaşmasının, somut 
projeler-çözümler sunmasının gerek Türkiyelileş-
me yolunda gerekse partinin oy potansiyelini ar-
tırmada faydalar sağlayacağı kuşkusuzdur. Ancak 
her halükarda HDP’nin meclise girebilmesinin ge-
rek Kürt sorununun demokratik-barışçıl yollar-
dan çözümünde, gerek ülkenin demokratikleşme-
sinde ve istikrarında gerek çatışmasızlık ortamına 
tekrar geri dönülebilmesinde hayati önem taşıdı-
ğı da bir gerçektir.

Bu seçimlerde -her ne kadar yok denecek ka-
dar az bir artış olsa da- bir önceki seçime göre 
oyunu artırabilen tek muhalefet partisi CHP’dir. 
Nitekim 7 Haziran seçimlerinde % 24,93 olan 
partinin oy oranı bu seçimlerde % 25,9’a yüksel-
miş diğer bir deyişle %0,44 oranında artmıştır. 
Yine 132 olan partinin milletvekili sayısı da 2 art-
mış ve 134’e yükselmiştir. Bununla birlikte parti 
bir önceki seçimde birinci çıktığı Çanakkale, Es-
kişehir, Zonguldak ve Mersin’de oy kaybetmiş ve 
birinciliği AK Parti’ye kaptırmış, Türkiye genelin-
de ise doğu illeri başta olmak üzere 35 ilde hiç ve-
kil çıkaramamış, daha önce hiç vekili olmayan Ar-
dahan, Niğde ve Tunceli’de ise birer vekil çıkara-
bilmiştir. 7 Haziran sonrası süreçte CHP’nin ge-
nel itibariyle olumlu bir tavır takınmasının, ge-
rekse hükümet kurma çalışmalarına gerek AK 
Parti’den gelen tekliflere açık bir tutum sergileme-
sinin, yapıcı unsurlar da taşıyan eleştirilerinin ve 
üslubunun, proje ve önerilerinin CHP’nin bu se-
çimde MHP ve HDP aksine oy kaybetmemesin-
de hatta kısmen dahi olsa artırabilmesinde etki-
li olduğu söylenebilir. Ancak tüm bunlara rağmen 
CHP’nin MHP gibi seçim hükümetine katılmayı 
reddetmesi, Türkiye’de sol seçmenin takribi % 30 
bir oy potansiyeline sahip olması gibi nedenlerin 
de CHP’nin hali hazırdaki oy oranında etkili oldu-
ğu iddia edilebilir. Şu şartlar altında CHP’nin daha 
yüksek bir oy oranına ulaşması pek mümkün gö-
zükmemektedir. Zira CHP özellikle Kılıçdaroğlu 
döneminde her ne kadar merkez parti olmaya ça-
lışsa ve bu yolda gerek parti içerisindeki “şahin” 
isimlerin temizlenmesi gerek partiye diğer kesim-
lerden de önemli isimlerin dâhil edilmesi gerek 
partinin laiklik vurgulu tutum ve açıklamaların-
dan vazgeçerek daha gerçekçi, somut, ülkenin te-
mel meselelerine odaklanması gibi önemli adım-
lar atılsa da CHP halen seçmenin zihninde ideolo-
jik bir partidir ve bu imajın silinmesi kısa vadede 
pek mümkün gözükmemektedir. Ancak CHP’nin 

hâlihazırdaki tutumunda ilerlemeler kaydederek 
ısrar etmesi halinde orta vadede bu durumun de-
ğişebilmesi ve partinin daha yüksek oy oranları-
na ulaşabilmesi mümkündür. Tüm bunlara kar-
şın partinin önceli yıllardaki % 27-28’lik oy ora-
nından % 25’lere düşmüş olması göz önünde bu-
lundurulduğunda bu durumun parti içerisindeki 
başta Muharrem İnce olmak üzere muhalefeti tıp-
kı MHP’de olduğu gibi harekete geçirmesi de bek-
lenen bir gelişmeydi nitekim de öyle oldu. Yeter-
li imza toplanması ve talep edilmesi halinde aday 
olabileceğini açıklayan Muharrem İnce geçtiği-
miz günlerde adaylığını açıklamıştır. Muharrem 
İnce’den başka bir diğer CHP milletvekili Umut 
Oran ve Mustafa Balbay da aday olduğunu açık-
lamış, kurultay çağrısı yapmıştır. Ancak yine bu 
noktada da Kılıçdaroğlu’nun MHP lideri Bahçeli 
aksine her ne kadar istifa etmese de kurultay sü-
recine işaret etmesi diğer bir deyişle kurultaydan 
kaçmaması, en önemlisi seçim sonuçlarına saygılı 
olduklarını açıklaması bir başka deyişle halkı suç-
lamaması da oldukça önemli ve olumludur. An-
cak parti içi yönetim değişsin yahut değişmesin 
bundan sonrası için CHP eğer oy potansiyelini ar-
tırmak ve merkez parti hüviyetine bürünmek isti-
yorsa, yapıcı eleştirilerine, gerçekçi proje sunum-
larına miktarlarını artırmak kaydıyla devam etme-
li, olabildiğince insiyatif almalı, herhangi bir ön-
yargı olmaksızın başta iktidar partisi olmak üzere 
sorunların çözümüne yönelik her türlü merci ile 
işbirliğinden kaçınmamalıdır. 

AK Parti ve Öneriler

Seçimleri hem de ezici bir galibiyetle kapa-
tan tek parti AK Parti olmuştur. Nitekim 7 Ha-
ziran seçimlerinde % 40 oy alan ve 258 milletve-
kili çıkarabilen ve HDP’nin meclise girmeye hak 
kazanmasıyla 13 yıl sonra ilk kez tek başına ikti-
dar olma hakkı elde edemeyen parti, kamuoyun-
da yaygın beklentilerin ve araştırmaların aksine 4 
ay gibi kısa bir sürede üstelik belirgin bir neden 
olmaksızın oyunu 1 Kasım seçimlerinde % 49,5’a 
çıkarmış, toplamda 23 milyon civarı oy almış ve 
HDP yine meclise girmeye hak kazanmasına rağ-
men ilk kez dört partili bir mecliste 4. kez tek ba-
şına hükümet kurma hakkı elde etmiş, milletve-
kili sayısını 316’ya çıkarmış diğer bir deyişle 7 
Haziran’a göre oyunu 4,5 milyon artırmıştır. Par-
ti bir önceki seçimlere kıyasla sadece batı illerinde 
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değil doğu illerinde de oyunu belirgin biçimde ar-
tırmış bir önceki seçimde HDP’ye kaptırdığı Arda-
han ve Kars’ı bu seçimde tekrar geri almış, gerek 
lider parti olduğu gerekse HDP’nin etkin olduğu 
bölgelerde dahi oyunu kayda değer bir biçimde 
artırmıştır. Sadece ülke içerisinde değil yurtdışın-
da da oylarını artıran parti 7 Haziran’a göre yurt-
dışı oylarını da % 5 civarı artırmış ve genel oyla-
rın % 55’ini almıştır. Netice itibariyle AK Parti 1 
Kasım’da büyük bir zafer elde etmiş ve 63 ilde bi-
rinci parti olmuş ve merkez parti konumunu pe-
kiştirmiştir. 4 ay gibi kısa bir sürede gelen bu ba-
şarıyı tek bir nedene bağlayabilmek pek müm-
kün olmasa da kimi görüşler-sebepler öne sürmek 
mümkündür. AK Parti’nin bu başarısında milli-
yetçi oyların önemli bir etkisi olduğu düşünüldü-
ğünde bu başarının altında yatan en önemli se-
beplerden birinin bu dönemde PKK’ya yönelik ya-
pılan operasyonlar ve örgüte ciddi zayiatlar veril-
mesi olduğu söylenebilir. Nitekim bundan önce-
ki seçimlerde hatta açılım sürecinin başladığı 2,5 
sene öncesinden bu yana AK Parti’ye getirilen en 
önemli eleştirilerden biri açılım süreci ve bu sü-
reçte hükümetin PKK’nın bölgedeki mühimmat 
ve asker yığma, kendi yargılama ve propaganda 
sistemlerini kurma, infaz etme vb. faaliyetlerine 
göz yumması olmuştur. Dolayısıyla sürecin sona 
ermesinden ziyade örgüte yönelik operasyonların 
milliyetçi oyları AK Parti’ye çeken en önemli un-
sur olduğu söylenebilir. Nitekim MHP’nin bu se-
çimde % 4 oy kaybetmesi de bu savı doğrulamak-
tadır (Tabii MHP’nin 7 Haziran’dan bu yana geçen 
süreçte “hayır”cı tutumuna tepki olarak bazı mil-
liyetçi oyların AK Parti’ye kaymasında etkili oldu-
ğu da kimi araştırmalarla doğrulanmıştır). Oyla-
rın artmasında bir diğer önemli sebep bir önceki 
seçimde AK Parti’ye yakın olan ancak oy kullan-
mamış seçmenlerin bu seçimde oy kullanmasıdır. 
Zira 7 Haziran seçimlerinde 47,5 milyon civarı oy 
kullanılmışken bu seçimlerde 48,5 milyon oy kul-
lanılmıştır. Diğer partilerin oy oranlarını düşür-
dükleri göz önünde bulundurulursa bu seçmenle-
rin önemli bir kısmının oyunu AK Parti’ye vermiş 
olmaları daha büyük bir olasılıktır. 

Partideki özellikle doğudaki oy artışının diğer 
bir nedeni bir önceki seçimde özellikle Doğu vi-
layetlerinde (PKK baskısıyla yahut baskı olmaksı-
zın) HDP’ye oy veren kimi AK Partili seçmenin bu 
seçimde oyunu tekrar AK Parti’ye vermiş olması-
dır. Nitekim Ardahan ve Kars’ı bir önceki seçimde 

HDP kazanmışken bu seçimde AK Parti’nin tek-
rar alması, benzeri bir biçimde doğu vilayetlerinin 
neredeyse tamamında AK Parti’nin oyunu yük-
seltmiş olması bunun bir göstergesidir. Benzeri bir 
biçimde bir önceki seçimde ittifak yapmaya karar 
veren ve 950 bin civarı oy almayı başaran BBP-SP 
ittifakının bozulması, bu seçimde iki partinin de 
ayrı ayrı seçimlere girmesi ve toplamda ancak 580 
bin oy alabilmiş olması, MHP’nin oyunun bu se-
çimde düştüğü göz önünde bulundurulduğunda 
geriye kalan oyların AK Parti’ye gitmiş olması da 
yüksek bir olasılıktır. Tüm bunlar bir yana bu za-
man zarfında Başbakan Ahmet Davutoğlu’na özel-
likle değinmek yerinde olacaktır. Nitekim gerek 
kutuplaştırıcı bir üslup yerine birleştirici, kucak-
layıcı üslubuyla, uzlaşmacı tavrıyla gerek gençlere 
yönelik özel çalışmalarıyla gerekse 7 Haziran’dan 
bu yana geçen sürede aday milletvekillerinin yanı 
sıra gösterdiği muazzam çabası ve çalışmalarıyla 
bu başarıda en önemli payın kendisine ait oldu-
ğu söylenebilir. Bu dönemde başbakanın söylem-
lerinde öne çıkan güvenlik ve özgürlük vurgusu-
nun ve geçmişteki AK Parti vaatleriyle bir hayli 
farklılık gösteren ekonomik vaatler başta olmak 
üzere toplumun her kesimine bir biçimde doku-
nan son derece geniş yelpazedeki vaatlerin ve ön-
ceki dönemlerdeki icraatları göz önünde bulun-
durulduğunda partinin vaatlerini gerçekleştirece-
ğine dair güvenin bu başarıya (özellikle gençler ve 
diğer partilerden gelen oylar düzeyinde) önemli 
katkıda bulunduğu söylenebilir. Bunun dışında 7 
Haziran’dan sonraki 4 aylık süreçte ülkede bir ko-
alisyon kurulamaması, özellikle AK Parti seçmeni 
için geride kalan 13 yıllık dönemdeki kazanımla-
rın kaybedilmesi endişesi de özellikle kararsız ya-
hut küskün AK Parti seçmenini partiye tekrar oy 
verme noktasında harekete geçirdiği söylenebilir. 
Yine bu dönemde gerek bir önceki seçimde ge-
rekse yapılan kamuoyu araştırmalarında halkın 
pek de sıcak bakmadığı başkanlık sistemine parti 
programında yer almasına rağmen pek vurgu ya-
pılmamasının da seçmeni olumlu etkilemiş olma-
sı mümkündür.1 Ayrıca başbakanın söylemindeki 
tevazu ve sevgi vurgusunun, hocanın gerek kişili-
ğine gerekse ilmine olan güvenin bu süreci etkile-
diği de herkesin malumudur. Seçim sonuçlarında 
göze çarpan bir diğer önemli nokta açılım süre-
ci rafa kaldırılmasına ve PKK’ya olan operasyon-
lara rağmen doğu vilayetlerinde yahut Kürt vatan-
daşların yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde AK 
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Parti’nin oyunu kaybetmek bir yana kayda değer 
bir biçimde artırmasıdır. Bunda başbakanın özel-
likle Kürtler ile PKK’yı ayrı tutmaya özen göste-
ren dilinin ve tutumunun, açılım sürecinin başla-
dığı 2013 yılından bu yana çatışmasızlık ortamına 
alışan, bölgeye giden yatırım ve hizmetlerle yaşam 
standartları bir hayli yükselen Kürt seçmenin ye-
niden başlayan çatışma döneminden ve bu süreç-
teki kazanımlarını kaybetmeye başlamalarından 
ileri gelen memnuniyetsizliğin ve PKK’nın bölge 
halkına seçimlere yönelik yaptığı baskının büyük 
ölçüde ortadan kaldırılmasının etkili olduğu söy-
lenebilir. Bu noktada bir diğer önemli nokta ise bu 
seçimlerde 3 dönemlik kuralına takılan araların-
da Ali Babacan, Beşir Atalay, Binali Yıldırım ve Ce-
mil Çiçek gibi partinin ağır toplarının da araların-
da bulunduğu milletvekillerinin de listede yer al-
masının ve önceki seçimlere kıyasla aday gösteri-
len isimlere daha bir özen gösterilmesinin de öne-
mi büyüktür. 

Bu bağlamda yeni döneme ilişkin bazı nokta-
ları vurgulamak yerinde olacaktır. Yeni dönemde 
AK Parti’yi bekleyen en önemli sorunlardan biri 
ülkedeki asayiş sorunlarıdır. Nitekim özellikle son 
3 ayda başta PKK olmak üzere IŞİD ve DHKP-C 
gibi terörist oluşumların eylemlerinde ciddi bir 
artış meydana gelmiş bu zaman zarfında 250’den 
fazla insanımız bu eylemlerden ötürü ya şehit ol-
muş ya da hayatını kaybetmiştir. Bölgedeki gerek 
Suriye’deki gerek Irak’taki gelişmeler ve bu çatış-
ma ve savaş ortamının etkileri ve bu karışıklıkla-
rın kısa vadede çözülmesinin pek de mümkün ol-
madığı göz önünde bulundurulduğunda ülkenin 
bu çatışma ortamından gerek bu ülkelere kom-
şu olması gerekse Suriye’de sürece bizzat müda-
hil olması hasebiyle etkilenmeye devam etmesi 
kaçınılmazdır. Çatışma ortamının ülkenin gerek 
ekonomik ve siyasi istikrarını gerek asayiş orta-
mını gerekse göçmenler sebebiyle iç ve dış politi-
kasını belirgin biçimde etkilediği düşünüldüğün-
de yeni dönemde hükümetin ilk önceliklerinden 
biri bu çatışma ortamının öyle yahut böyle sona 
erdirilmesi olmalıdır.2 Zira ilk etapta önemli olan 
çatışmasızlık ortamının tesisidir. Yine buna bağ-
lı olarak başta PKK olmak üzere terör örgütlerinin 
üzerine kararlılıkla gidilmeye devam edilmesinin 
de önemi büyüktür. Yeni dönemde ülkeyi bekle-
yen en önemli sorunlardan biri de son 2-3 yıldır 
ciddi anlamda kötüye giden ekonomidir. Zira bu 
kötü gidişatın neticesinde borsadaki yükseliş dur-

muş hatta borsa zaman zaman gerilemiş, TL, do-
lar ve euro başta olmak üzere yabancı para birim-
leri karşısında ciddi değer kaybetmiş, haliyle baş-
ta teknoloji alanında olmak üzere birçok alanda 
fiyatlar genel düzeyleri yükselmiş, özellikle alt ve 
orta gelir gruplarının alım güçleri ciddi oranda ge-
rilemiş, ülkeye yabancı yatırımlar azalmış, ülke-
den önemli ölçüde “sıcak para” çıkışı olmuş, tüm 
bunlardan piyasa ciddi biçimde olumsuz etkilen-
miştir. Ayrıca son birkaç ayda artan terör olayla-
rı da piyasalardaki tedirginliği daha da artırmış-
tır. Buna karşın ülkede yaşanan üretim sıkıntısı 
ve başta FED olmak uluslararası piyasaların aldı-
ğı kararların ülkeye olumsuz etkisi de muhakkak 
üzerine gidilmesi gereken sorunlar olarak ortada 
durmaktadır. 

Bir diğer önemli konu ise hukuki reform ihti-
yacıdır. Nitekim ülke -her ne kadar geride kalan 
35 yıllık dönemde %50’si değişmiş olsa da- halen 
“Darbe Anayasası” ve türevi şeklinde nitelenebile-
cek Siyasi Partiler Kanunu ve seçim yasasıyla ile 
yönetilmektedir. Hâlihazırdaki anayasa gerek ka-
zuistik (aşırı ayrıntılı) niteliği gerek devleti ve gü-
venliği önceleyen ruhu gerekse bugünün ihtiyaç-
larına cevap verebilecek nitelikte olmaması hase-
biyle bir an önce değiştirilmeye muhtaçtır. Dola-
yısıyla yeni, sivil ve kucaklayıcı bir Anayasa yeni 
Türkiye yolunda atılacak en önemli adımlardan 
biri olacaktır. Bir diğer darbe dönemi kalıntısı Si-
yasi Partiler kanunu ve Milletvekili Seçim Kanunu 
bir an önce değiştirilmeye muhtaç diğer kanun-
lardır. Ancak bilindiği üzere Anayasa değişikliği 
için 376 oy gereklidir. AK Parti’nin yeni dönem-
de 316 milletvekiline sahip olacağı düşünülürse 
partinin mevcut milletvekili sayısının ne Anaya-
sa değişikliği için ne de değişikliği referanduma 
götürmek için yeterli olmadığı açıktır. Dolayısıyla 
Anayasa değişikliği sadece AK Parti’nin yapabile-
ceği bir iş değil, diğer partilerin de inisiyatif alma-
sı gereken bir süreçtir. Bu sebepten ötürü Anaya-
sa değişikliği yeni dönemde aslında AK Parti’den 
ziyade meclisin önceliği olmalı ve bir an önce ni-
hayete erdirilmelidir. Topyekûn bir değişiklik ol-
muyorsa bile meclis partilerince üzerinde muta-
bık kalınabilen maddeler bir an önce meclis gün-
demine getirilmelidir. Geçmiş dönem göz önün-
de bulundurulduğunda AK Parti’nin sadece Ana-
yasa değişikliği değil sistem değişikliği taraftarı ol-
duğu bilinen bir gerçektir. Ancak geçmiş dönem-
de görüldüğü üzere sistem değişikliğindeki ısrarın 
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yeni Anayasa sürecinin tıkayan en önemli sebep-
lerden biri olduğu diğer partilerin açıklamalarıyla 
da sabittir. Türkiye’nin birincil önceliği sistem de-
ğişikliğinden ziyade yeni sivil bir anayasadır dola-
yısıyla Başkanlık sistemindeki ısrarın sürdürülme-
sinin süreci yeni dönemde de tıkayacağı düşünül-
düğünde partinin bu dönemde siyasal sistem de-
ğişikliğinden ziyade yeni bir Anayasayı yapmayı 
öncelemesi ve sistem değişikliğini talebinin ertele-
mesi yerinde, belki yeni Anayasa konusunda atıla-
cak en önemli adımlardan biri olacaktır. 

Yeni Türkiye yolunda adım atılması gereken 
en önemli konulardan biri de Alevi meselesidir. 
Alevilere yönelik şu ana kadar Alevi örgütlenme-
lerle devletin yaptığı bir dizi görüşme her ne ka-
dar önemli olsa da yetersizdir. Yeni Türkiye yo-
lunda ülkenin “yumuşak karın”larından kurtul-
masının önemi de göz önünde bulundurulduğun-
da konuya ilişkin yeni adımlar ve somut adımlar 
atılması hayati öneme haizdir. Bu noktada Alevi-
lerin ortak taleplerinden olan cemevlerine ibadet-
hane statüsü, Alevi dedelerinin devlet bünyesine 
alınması-maaş bağlanması, devlet kademelerinde 
Alevi vatandaşlara da yer verilmesi hayati öneme 
haiz ve aslında kararlılıkla kısa zamanda çözüle-
bilecek konulardır ve bir an önce çözüme kavuş-
turulmalıdır. 

Yeni dönemde ülkeyi bekleyen en önemli so-
runlardan biri de açılım sürecidir. Bilindiği üzere 
2 yılı aşkın bir süre devam eden süreç 3 ay önce 
sona ermiş ve çatışma ortamı tekrar başlamıştır. 
PKK’ya yönelik operasyonlara kararlılıkla devam 
edilmekle birlikte yeni dönemde sadece söylem-
de değil eylemde de Kürt vatandaşlar PKK’dan 
ayrı tutulmalı, açılım sürecinin ilk başlarında ol-
duğu gibi sürecin odak noktası PKK-HDP’den zi-
yade Kürt kanaat önderlerine kaydırılmalı, eski-
den olduğu gibi istişareler yapılmalı, talepler dik-
kate alınmalı ve olabildiğince hayat geçirilmelidir. 
Yine bölgede güvenlikten taviz verilmemesi ge-
rek yatırımların tekrar bölgeye yönlenmesi gerek-
se bölge halkının refah düzeyinin yükselmesi açı-
sından son derece önemlidir. Benzeri bir biçimde 
bölge halkının da bu süreçte hükümete yardımcı 
olması hükümetin de samimiyet, iyi niyet, istişa-
re ve kararlılıktan vazgeçmeden süreci yürütme-
si de hayatidir. 

Hukukun egemen kılınması ve siyasi ihtirasla-
ra kurban edilmemesi yeni Türkiye yolunda vazge-
çilmez olan bir diğer noktadır. Nitekim Cumhur-

başkanı Erdoğan’ın sürekli vurgu yaptığı “üstün-
lerin hukukundan hukukun üstünlüğüne” ilkesi 
sadece söylem bazında kalmamalı eyleme de geç-
melidir. Hakaret boyutlarına ulaşmamak ve mev-
cut yasal sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla ifa-
de özgürlüğü özellikle gözetilmeli, farklı seslerin 
bir zenginlik olduğu akıldan çıkarılmamalı, farklı 
sesler, eleştiriler resmi yahut gayri resmi yollardan 
cezalandırılma yahut ötekileştirilme-dışlanma ko-
nusu olmaktan çıkarılmalıdır. Eleştirilerin dina-
mizm sağladığı, yozlaşmanın engellenmesinde en 
önemli unsurlardan biri ve yenilenmenin baş un-
surlarından olduğu asla unutulmamalıdır. Bu bağ-
lamda “Ey inananlar, Allah için daima doğru hük-
medin, adâlete tam uygun tanıklıkta bulunun ve 
bir kavme olan kininiz, sizi adâletten alıkoyma-
sın. Adâlette bulunun ki bu, takvaya daha yakındır 
ve çekinin Allah’tan. Şüphe yok ki Allah, ne yapar-
sanız hepsinden de haberdardır.” (Maide: 8) ayeti 
asla akıllardan çıkarılmamalıdır.

Bir diğer önemli husus da yolsuzluk, yozlaş-
ma ve israf meselesidir. Geçmiş siyasi tecrübeler 
ışığında tek parti iktidarlarının en büyük handi-

Geçmiş dönem göz önünde bulundurul-
duğunda AK Parti’nin sadece Anayasa 
değişikliği değil sistem değişikliği 
taraftarı olduğu bilinen bir gerçek-
tir. Ancak geçmiş dönemde görüldü-
ğü üzere sistem değişikliğindeki ısra-
rın yeni Anayasa sürecinin tıkayan en 
önemli sebeplerden biri olduğu diğer 
partilerin açıklamalarıyla da sabit-
tir. Türkiye’nin birincil önceliği sis-
tem değişikliğinden ziyade yeni sivil 
bir anayasadır dolayısıyla Başkanlık 
sistemindeki ısrarın sürdürülmesi-
nin süreci yeni dönemde de tıkayaca-
ğı düşünüldüğünde partinin bu dönem-
de siyasal sistem değişikliğinden ziya-
de yeni bir Anayasayı yapmayı önce-
lemesi ve sistem değişikliğini talebinin 
ertelemesi yerinde olacaktır ve belki de 
yeni Anayasa konusunda atılacak en 
önemli adımlardan biri olacaktır.
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kaplarından birinin de zamanla gerek parti için-
de gerekse yönetimde yozlaşmaların artması oldu-
ğu söylenebilir. Dolayısıyla bu durum göz önünde 
bulundurulduğunda yozlaşma hususunda gerek-
li hassasiyetin gösterilmemesi beraberinde gerek 
parti içinde gerekse devlet kademelerinde yozlaş-
manın her geçen gün artmasını getirecektir. Do-
layısıyla 17 Aralık soruşturmasına konu olan ba-
kan ve milletvekilleri başta olmak üzere hakkın-
da usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları bulunan ki-
şiler hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılma-
lı, kararlılıkla sürdürülmelidir. Nitekim böyle bir 
uygulama gerek söz konusu kişilerin bir kusur-
ları varsa ortaya çıkartılması ve partinin kendisi-
ni temizlemesi konusunda gerekse eğer bu kişi-
lerin suçları yoksa aklanması noktasında önemli 
bir adım olacaktır. Dolayısıyla söz konusu kişiler 
suçlu olsun yahut olmasın nihayetinde her iki du-
rumda da parti açısından olumlu bir sonuç orta-
ya çıkacaktır. Aynı şekilde bir diğer konu da israf 
meselesidir. Tek başına iktidar ve kaynakları elin-
de bulundurmanın verdiği rahatlığın istifa sebep 
olması sadece Türkiye’de değil tüm dünyada gö-
rülen bir durumdur. Nitekim Bülent Arınç’ın ko-
nuya ilişkin “Devlette israfı engelleyebilirsek siz-
den vergi almamıza gerek kalmaz“ sözleri israfın 
boyutlarını gözler önüne sermektedir. Benzeri bir 
biçimde Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin araş-
tırmasında Türkiye 2014 yılında yolsuzluk algı-
sı araştırmasında 5 puanlık düşüşle en fazla dü-
şüş yaşayan ülke olmuş 2013 yılında aynı şirke-
tin araştırmasında 53.sırada yer alırken 2014 yı-
lında 11 sıra birden gerileyerek 64. sırada kendisi-
ne yer bulabilmiştir. Araştırma sadece yolsuzluğu 
değil aynı zamanda israfı da içermektedir. Dolayı-
sıyla gerek Bülent Arınç’ın gerekse farklı araştır-
maların ortak sonucu yolsuzlukların üzerine ka-
rarlılıkla gidilmesinin ne kadar elzem olduğunu 
göstermektedir. 

Son olarak dile getirilmesi gereken en önemli 
hususlardan biri de eğitimdir. Bilindiği üzere bu-
güne değin ülkenin henüz çözülememiş en önemli 
sorunlarından biri de eğitimdir. Her ne kadar AK 
Parti iktidarları döneminde başta üniversiteler ol-
mak üzere eğitim kurumlarının sayısının artması, 
ilköğretimde ücretsiz kitap uygulaması, okullarda 
eğitime yönelik gerekli araç ve gereçler hususun-
da önemli mesafe kat edilmesi, liselerin zorunlu 
hale getirilmesi, üniversiteye girişte katsayı fark-
lılıklarının giderilmesi, Millî Eğitim Bakanlığı’nın 

bütçesinin % 8,3 civarında artırılarak 60 milyar 
TL civarına yükseltilmesi gibi önemli adımlar atıl-
mışsa da hâlihazırda eğitim sistemimizin başta sis-
temsel sorunlar olmak üzere birçok sorunun de-
vam ettiği bir gerçektir. Ülkede işsizlik hali hazır-
da TÜİK’in son verilerine göre % 9,3 seviyesinde-
dir ancak bu rakama gizli işsizler, iş bulma ümi-
dini kaybedip iş aramayı bırakanlar yahut Ana-
dolu Üniversitesi başta olmak üzere üniversite-
lerde kaydı bulunanlar dâhil değildir. Dolayısıy-
la tüm bu etmenler de göz önünde bulundurul-
duğunda gerçek rakam çok daha yükseklere çık-
maktadır. Ülkede yapısal işsizliğin olduğu da her-
kesçe malumdur; diğer bir deyişle ülkede iş ara-
yan önemli bir kitle bulunmasının yanında çok-
ça da iş imkânı vardır ancak bunlar belirli sebep-
lerden ötürü bir araya gelememektedir. Bu sebep-
lerin en önemlilerinden biri de ülkedeki yetişmiş 
eleman ihtiyacıdır ki tam da bu noktada eğitim 
sisteminin bir diğer önemi açığa çıkar. Dolayısıyla 
eğitim sistemimiz herhangi bir ülkeden tamamen 
devşirme olmamak, ülkenin ihtiyacı göz önünde 
bulundurulmak kaydıyla diğer ülkelerin tecrübe-
lerinden de faydalanılarak hatta gerekirse yurt dı-
şından bu konuda uzman kişiler getirtilerek uzun 
vadeli planlar dâhilinde yeniden düzenlenme-
li ve eğitimde eğitim kurumlarının sayısından zi-
yade niteliğinin yükseltilmesine odaklanılmalıdır. 
OECD 2015 eğitim raporunda 76 ülke arasında 
Türkiye’nin kendisine ancak 41. Sırada yer bula-
bilmesi, çeşitli kuruluşlar tarafından her sene dü-
zenli olarak yapılan dünyadaki en iyi 500 üniver-
site sıralamalarında Türkiye’den üniversite sayısı 
5’i aşamaması, ilk yüzde ise hiçbir üniversitemiz 
yer alamaması da durumun vahametini gösterme-
si bakımından önemlidir. Bu bağlamda özetle üni-
versitelerin öncelikle eğitim kalitesi bakımından 
dünya standartlarına ulaştırılması, ihtiyaç nispe-
tinde eğitim kurumunun açılması, her ne kadar 
son yıllarda büyük bir ilerleme kaydedilse de hali 
hazırda eğitim kurumlarında gerekli araç gereçler 
noktasında eksiklerin en kısa sürede tamamlan-
ması, öğretmen kalitesinin artırılması ve teşvik ol-
ması bakımından eğitim standartları ve denetim-
leri getirilmesi; standartları aşan eğitimcilere çeşit-
li teşvikler getirilmesi (fazladan maaş, prim vb.), 
meslek liselerinin kalitesinin dünya standartları-
na yükseltilmesi gibi sorunların bir an önce halle-
dilmeyi bekleyen eğitim sistemimizdeki temel so-
runların başında geldiği söylenebilir. Yoksa sade-
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ce kaynak aktarmak yahut eğitim kurumunun sa-
yısının artırılması niteliğin arttığı anlamına gelme-
mektedir.

Sonuç olarak, AK Parti’nin geride kalan 13 
yıllık dönemde özellikle iktidarının ilk on yılın-
da ekonomiden demokratikleşmeye, sağlıktan dış 
politikaya birçok alanda son derece önemli atılım-
lar yaptığı ve tüm bu atılımların ülkeyi bambaş-
ka bir noktaya taşıdığı su götürmez bir gerçek ol-
makla birlikte son birkaç senedir yukarıda zikre-
dilen alanlar da dahil olmak üzere birçok alan-
da bir duraklama dönemine girildiği hatta gerile-
me yaşandığı da ayrı bir gerçekliktir. Bu anlamda 
partinin eski dinamizmini yakalaması noktasında 
“fabrika ayarlarına geri dönülmesi” önerisi son de-
rece yerinde ve dikkate alınması, bir an önce ha-
yata geçirilmesi gereken bir öneridir. Ayrıca 13 yıl 
sonra, hatta geçen seçimde partinin oy oranı düş-
mesine rağmen partiye teveccühün halen devam 
etmesi, geçen seçimde oyları düşmesine rağmen 
partinin bu seçimde tekrar oylarını belirgin biçim-
de yükseltmesi, seçim sonrası yapılan anketlerde 
oy oranı % 50 olmasına rağmen yapılan araştır-
malarda halkın % 76’sının sonuçlardan memnun 
olması gibi etkenlerin bu dönemde partiye gerek 
kendini yenilemesi gerek yönetimde eski etkinli-
ğini ve heyecanı yeniden yakalaması, gerek ülke-
nin son yıllarda yavaşlayan gelişme ivmesinin ve 
kimi noktalarda bozulmaya başlayan genel istikra-
rının yeniden tesisi noktasında muazzam bir fırsat 
sunduğu son derece açıktır. Ülkenin ekonomiden 
dış politikaya, demokratikleşmeden hukuka ka-
dar yeni dönemde hali hazırdaki sorunların gide-
rilmesi noktasında mesafe kat edilmesinin karar-
lılığa, samimiyete, liyakat usulünün gözetilmesi-
ne- diğer bir deyişle işin ehline verilmesine, ema-
net bilincine, özellikle kamudaki israfın mümkün 
olduğunca engellenmesine, kutuplaşmacı değil 
uzlaşmacı ve toplumun tüm kesimlerini kucakla-
yıcı bir söyleme, eyleme ve adalete birincil derece 
bağlı olduğu, bunlara riayet edilmeden gösterilen 
çabaların istenilen sonucu kesinlikle vermeyeceği 

asla unutulmamalıdır. 

Dipnotlar
1 Andy-Ar ve Konsensüs’ün 2015 araştırmalarına göre AK Parti 

seçmenin dahi %55’i başkanlık sistemine karşıdır. Andy-Ar, 
Metropol ve AG’ye göre bu oran tüm seçmenler dikkate alın-
dığında %60-70 arasında değişmektedir. Araştırma sonuçları-
na göre seçmenin sisteme karşıtlığının en önemli sebebi daha da 
otoriterleşme getirmekten ziyade sistemin federasyon ve bölün-
meye yol açacağına dair görüştür.

2 Gerek rejime destek veren gerekse karşıtı ülkelerin Esed konu-

sundaki diretmelerinin süreci tıkadığı aşikârdır. Dolayısıyla hem 
Esed’in hem muhaliflerin dâhil olduğu bir geçiş sürecinin tesis 
edilmesi ve diğer devletlerin gözetiminde ülkenin seçimlere 
götürülmesi ülkedeki savaşın sona erdirilmesi noktasında önem-
li bir adım olabilir.
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  HDP’NİN DÜŞÜŞÜNÜN FAİLLERİ 

T ürkiye’deki siyasî par-
tilerin tarihlerine ba-

kıldığı zaman dikkatimizi 
çeken ilk olgu, partilerin 
belirli zaman aralıkların-
da yaşadıkları yükseliş ve 
çöküş dönemleridir. Bu 
dönemler analiz edildiği 
takdirde ise karşımıza şu 
sonuç çıkmaktadır; siyasî 
partileri var eden yalnızca 
onların vaatleri değil aynı zamanda ülke içi ve dı-
şında gelişen olaylarla birlikte, ülkedeki habitus-
ların aldıkları tavırlardır. Bu tavırların, siyasî par-
tilerin yükselişindeki desteği ve öngörüsü çöküş 
zamanlarında siyasî partileri terk etmiş ve siyasî 
partiler artık kargaşa ortamı için çözüm sunabi-
lecek reçeteleri ortaya koymakta ciddi başarısız-
lıklar yaşamıştır. Olguları var eden toplumsal ger-
çeklikler, zaman içerisinde farklı tutumlardan or-
taya çıkmaya başladığında, en başlarda var ettiği 
olguları da değiştirmeye zorlamaktadırlar. Bu zor-
lama sonucunda ortaya çıkmış ilk gerçeklik, artık 
ya değişmek ya da ortadan kalkmak zorunda kal-
maktadır. Sosyolojik açıdan toplumların sürek-
li bir biçimde değiştiğini göz ardı etmezsek, top-
lumsal olgularında zaman içerisinde değiştiğini 
de tahmin edebiliriz. İşte bu bağlamda, toplumsal 
düzen içerisinde ortaya çıkan siyasî dengeler de 

değişecektir. Son dönem-
lerde Türki siyasal haya-
tında önemli bir yeri olan 
Kürt siyasî hareketi parti-
leri de, yukarıda bahsetti-
ğimiz olgulardan nasiple-
rini almışlardır. Bu dönü-
şümden nasiplenen sade-
ce Kürt siyasî hareketleri 
değil, Türk solu Türk sağı 
ve muhafazakâr tavırları 

benimseyen siyasî hareketler de aynı gerçeklikler-
den kendilerine düşen payları almışlardır. Lakin 
bizim üzerinde duracağımız husus daha çok Kürt 
siyasî hareketi ve bugünkü bağlamında bir değer-
lendirme olacağı için, diğer toplumsal kesimlerin 
tavırlarını şimdilik bir kenara koymak zorunda-
yız. Tabii ki, diğer siyasî partilerin tutumları da 
Kürt siyasî hareketlerini ontolojik açıdan etkileye-
cektir ama özellikle 1 Kasım 2015 seçimleri Kürt 
siyasî hareketinin kendi iç dinamiklerinin yaşadı-
ğı farklı dinamiklerle ilişkili olarak açıklanmakta-
dır. HDP’nin, 7 Haziran 2015 seçimlerinde elde 
ettiği başarıyı 1 Kasım 2015 seçimlerinde neden 
devam ettiremediği de işte bu bağlamda ele alın-
malıdır. Çünkü HDP, varlığını diğer siyasî partile-
rin tavır ve tutumlarında göre değil kendi iç dina-
miklerine dayandırmaktadır. Şimdi HDP’nin kay-
bını sağlayan aktörlere bir göz atalım.

Âdem PALABIYIK

1 Kasım 2015 seçimlerinde ciddi bir oy kaybı yaşayan HDP’yi seçim sürecinin sonuna 
kadar destekleyen herkes sonradan bu desteklerinden vazgeçmiştir. AK Parti’nin 
doğruları ya da yanlışları muhakkak tartışılacaktır ama sırf muhalefet olsun diye kendi 
dinamikleriyle hareket eden ve Türkiye’deki önemli bir kesimi temsil eden HDP’nin, bu 
kadar parlatılarak AK Parti’ye karşı bir koz olarak sunulması ciddi bir teorik eksikliktir.

HDP’NİN DÜŞÜŞÜNÜN FAİLLERİ:
Hırçın Kadın Vekiller, Birikim, 

Türk Solu, Medya, YDG-H ve PKK
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Dindarlık, Kürt Siyasî Partileri ve 
Türk Solu Bağlamında Birikim Dergisi

Kürt siyasî hareketlerinin genel doğası, birbir-
leri ile yaşadıkları ciddi muhalefetlerle süregel-
miştir. Kürt tarihinde en çok karşımıza çıkan hu-
sus, geleneksel değerlerin neden olduğu bu tür-
den karşıtlıklardır. Kürtlerin, tarihsel açıdan ba-
kıldığında yoksun oldukları devlet kültürü, ken-
di yasalarını kendi geleneklerine dayandırmaları-
na sebep olmuş ve toplum bu dinamiklerle bir-
likte şekillenmiştir. Gelenek-
lerin Kürt tarihindeki yeri 
ve öneminin ana kayna-
ğı ise din ve kırsal kimlik-
tir. Özellikle toplumsal ve 
siyasî ilişkilerin din mer-
kezli olması (Bruinnessen, 
2003) ve bu perspektifte 
şekillenmiş olması, Kürtle-
rin geçmişteki tutumlarının 
günümüz bağlamında ye-
niden tartışılması sebep ol-
muştur. Dindarlık ve Kürt-
lük son zamanlarda birbi-
rine karşı konumlandırılan 
iki olgu olarak ifade edil-
se dahi, Kürtlerin din mer-
kezli bir toplumsal inşa sü-
recine sahip olduğu gerçe-
ği değişmeyecektir. Peki, 
dindarlık ve Kürtlük kavra-
mı neden karşı karşıya ge-
len iki önemli konu olarak 
karşımıza çıkmıştır? Çünkü 
HDP’nin ve HDP’den ön-
ceki birkaç Kürt siyasî ha-
reketi partisinin tüzük ve 
programlarındaki din vur-
gusu İslâmî bir söylem-
den ziyade laik ve sekü-
ler bir din anlayışı ortaya koymuştur (BDP, 2012; 
BDP, 2014; TBMM, 2014; TBMM, 2014a; TBMM, 
2014b; TBMM, 2014c). Her ne kadar bu olgu di-
ğer partilerin tüzük ve programlarında da görül-
se dahi, HDP’nin bölgesel açıdan farklı bir siya-
sal zemine konumlandığını göz ardı edemeyiz. 
Örneğin HÜDA PAR’ın bölge partisi olarak tüzük 
ve programındaki tutumu buna örnek verebiliriz. 
HÜDA PAR, Kürt meşruiyetinin yanında dini bir 

meşruiyet zeminiyle birlikte hareket etmekte ve 
İslâm ile alakalı tutumlarında diğer siyasî partile-
re nazaran farklı bir söylem geliştirmektedir. Bu-
nun doğruluğu veya yanlışlığı başka bir bağlam-
da tartışılabilir. Bizim üzerinde durduğumuz esas 
nokta HDP’nin de bir bölge partisi olarak ortaya 
çıktığı tabanı bağlamında laikliğe yaptığı vurgu-
yu ifade etmektir. Bu olgunun, HDP’nin istediği 
bir süreç olduğunu kabul etmek doğru bir yakla-
şım olmayacaktır, lakin bazı çevrelerin, HDP üze-
rinden anlatmaya çalıştığı geçmiş ve kindar dava-

ları, HDP’nin önüne bir tu-
zak olarak sunulmuş ve 
maalesef HDP bu tuzağın 
içine başarıyla çekilmiş-
tir. HDP, esas olarak devle-
te karşı nefreti olan bütün 
söylemlerin, bir üst söyle-
mi haline getirilmiş, taba-
nın sesinin yerini daha çok 
bu söylemler almış ve HDP, 
öze dönmekten ziyade özü-
nün dışındaki seslere kulak 
vermiştir. Örneğin Birikim 
dergisindeki çoğu yazı (İn-
sel, 2015; Balta, 2015; Çi-
çek, 2015) HDP’yi mev-
cut iktidarı (belki de özel-
de Cumhurbaşkanı’nı) güç-
süzleştirmek için bir ter-
cih olarak sunmuş ve sü-
rekli cilalayarak parlatmış-
tır. HDP’nin bir tercih ola-
rak kabul edilişi tabi ki do-
ğal ve aslında olması gerek 
siyasal bir süreçtir lakin bu 
durum Bourdieu’nün, We-
ber üzerinde vurguladı-
ğı “hukuk peygamberliği” 
(Bourdieu, 2015: 66) dü-

zeyine gelmemelidir. Aslın-
da devletle geçmişten beri sorunlu olan kesim-
lerin HDP üzerinden siyasete soyunması çok da 
etik bir süreç değildir, çünkü bu durum, tarafla-
rın hem güçsüz hem de süregelen istikrarlı nefre-
tini ortaya koyacaktır ve öyle de olmuştur. Kendi-
lerini sunma biçimlerindeki yanlışlık, insanların, 
tarafları da yanlış tanımlamasına sebep olacaktır 
ve maalesef öyle de olmuştur. Türk solu adı altın-
da siyasal mücadele zeminine hizmet eden aydın 

Türkiye’de sürgün ve yabancı 
olarak kendini kabul eden taraf-
ların siyasî sesi olarak kabul edi-
len HDP’nin geliştirdiği siya-
set, bir tercih ve başarı anla-
mında kabul edilmesi gerekir ki 
iyi bir siyasettir lakin tarafgirlik 
işin içine dâhil olduğu takdirde, 
HDP’nin siyasî yelpaze açısından 
hangi tarafa savrulacağını kesti-
rebilmek oldukça güçtür. Bu açı-
dan HDP siyasî yelpazede yerini 
yeniden korumak, kendi iç dina-
miklerine dönmek ve az da olsa 
eleştirel tavırlara karşı kulağı-
nı kabartmak zorundadır. Yoksa 
HDP’nin sonraki yıllarda başı-
na gelebilecek en kötü şey, özün-
den kopmuş ve başka kesimle-
rin siyasî ablukası altına girmiş 
sıradan bir siyasî partiden hiçbir 
farkı kalmayacaktır.
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diye nitelendirilen kesimlerin yaşadığı bu sefalet, 
aslında aydınları ihaneti olarak yorumlanabilir. 
Her ne kadar tabir sert anlaşılmaya açık olsa da, 
aydınların Said’ci bağlamda tanımlandığı fikri ak-
lımızdan bir an olsun gitmemelidir. Sürgün, mar-
jinal ve yabancı (Said, 2015) bir aydın tiplemesine 
sahip olmayan Türkiye için, hala aydın veya ente-
lektüel bağlamında ciddi tartışmalar yapılması ge-
rekmektedir. HDP’nin, marjinal, yabancı ve sür-
gün siyasî mücadelesi, bu türden tarafların etki-
siyle hem donuklaşmakta hem de istenilen tarafa 
çekilebilmektedir. Kürt siyasî hareketi içerisinden 
çıkabilecek aydınlarla yapılacak bir tanımlama sü-
reci HDP için daha açıklayıcı ve anlaşılır olacaktır. 
Popper’in sürekli bir biçimde dile getirdiği eleşti-
rel okuma üzerinden gidilecek süreçler HDP’nin 
hayrına ve menfaatinedir. Türk solu tarafından, 
İslâmi kesime karşı bir ket olarak sunulan HDP, 
hiç beklemediği halde İslâmcıların eleştirisine 
maruz kalmıştır. Bu bir tuzaktır ve yine maalesef 
HDP, bu tuzağın içine düşürülmüştür. Türkiye’de 
sürgün ve yabancı olarak kendini kabul eden ta-
rafların siyasî sesi olarak kabul edilen HDP’nin ge-
liştirdiği siyaset, bir tercih ve başarı anlamında ka-
bul edilmesi gerekir ki iyi bir siyasettir lakin ta-
rafgirlik işin içine dâhil olduğu takdirde, HDP’nin 
siyasî yelpaze açısından hangi tarafa savrulacağı-
nı kestirebilmek oldukça güçtür. Bu açıdan HDP 
siyasî yelpazede yerini yeniden korumak, kendi iç 
dinamiklerine dönmek ve az da olsa eleştirel ta-
vırlara karşı kulağını kabartmak zorundadır. Yok-
sa HDP’nin sonraki yıllarda başına gelebilecek en 
kötü şey, özünden kopmuş ve başka kesimlerin 
siyasî ablukası altına girmiş sıradan bir siyasî par-
tiden hiçbir farkı kalmayacaktır.

Kürt Kadın ve HDP

Kadın ve siyaset kavramlarının birlikte ilk tar-
tışılmaya başlandığı 19. yüzyılda temelde koşulla-
rın ekonomik açıdan iyileşmesi ve ekonomik du-
rumları iyileşen kadınların daha aktif hale gelme-
si, siyasete dâhil olmak isteyen kadınların eko-
nomik olarak güçlü olmasını da beraberinde ge-
tirmiştir. Kadınların ekonomik olarak güçlenme-
si, kapitalizmin kadın tahakkümünün ön koşulu-
dur ama siyasal alan kadını bu kuluçka dönemin-
den koparmayı başarabilmiştir. İşte Kürt kadınla-
rının 21. yüzyılda başına gelen modernliğin halle-
ri, bu siyasallaşmanın sonucudur. Tarih inşası açı-

sından Öcalan’la birlikte Sümer Rahip Devleti’ne 
kadar götürülen, Zerdüştlükle olur olmaz tarih-
sel bağları izah edilen, feodal dönemde Kürt ka-
dını erkeğin kölesi olarak konumlandıran, İslâm 
ile kurulan bağları sadece “ev” ve “eş” çerçevesin-
de izah eden, sanayileşme döneminde kapitalizm-
den nasiplenmemiş sayılan, modern dönemin ifa-
de biçimiyle erkek egemen toplumu eril sistem 
olarak tanımlayan ve belki de en yerine oturma-
yan kavram olan “demokratikleşmeyle” birlikte 
yeni bir statü kazandırılmaya çalışılan Kürt kadı-
nı, en sonunda geleneksel bağlarından koparıla-
rak demokratik olmayan ama modernleşen, din-
dar olamayan ama kültürel dindarlığı benimse-
yen, anne olmayan ama milli annelik rolünü üst-
lenen, adaletli olmayan ama eşitliği tercih eden, 
eylemci olmayan ama aktivistleşen ve en önemli-
si sekülerleşen bir olguya başarıyla(!) dönüştürül-
müştür. Kürt kadınının kültürel genlerindeki bu 
dönüşüm onun gelecek Kürt gençliğinin nasıl şe-
killeneceğini de önemli oranda izah etmektedir. 
YDG-H ya da “Apo’nun Fedaileri” gibi güncel “ak-
tivist” gençler, işte bu bahsettiğimiz dönüşümün 
en somut olgularıdır.

Bu olguları destekleyen kadınların ise sürek-
li bir düzenlilikle Kürt siyasî hareketinin partile-
ri içinde yer alması da bu açıdan tesadüf değildir. 
Vazgeçilmez bir devamlılıkla herkese cevap yetiş-
tiren Emine Ayna; “PKK laikliğin garantisidir” di-
yen Aysel Tuğluk ve şimdi de “Biz sırtımızı YPJ’ye, 
YPG’ye ve PYD’ye yaslıyoruz, bunu söylemekte ve 
savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz” diyerek, 
gücünü ona oy veren vatandaşlardan değil baş-
ka yapılardan aldığını açıkça beyan etmekten çe-
kinmeyen Figen Yüksekdağ analıktan yoldaşlığa, 
yoldaşlıktan tanrıçalığa gelmeden, yaptığı tutar-
sız siyasî söylevleriyle birlikte yollarına devam et-
mektedirler. Modernleşen Kürt kadınlarının viz-
yonlarını kendi varlıklarıyla temsil etme çabası-
na girişen bu siyasetçiler, geleneksel Kürt kadınla-
rının yapabilecekleri tercihleri de ortadan kaldır-
makta ve böylelikle moderne ait olan kavramlar-
la hayatlarını devam ettirmelerine sebep olmak-
tadırlar. 

Peki, HDP’de mücessem hale gelen yapılar 
geçmişten günümüze Kürt kadınlarına ne yaptı da 
Kürt siyasî hareketindeki kadın algısını dönüştür-
dü? Aslında Kürt kadın tarihinin “ev”den çıkma 
süreci PKK ile birlikte başladı, çünkü Kürt kadı-
nı feodal bir düzen içerisinde ancak erkeğine baş-
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kaldırabildiği zaman özgür olabilirdi. Bu başkal-
dırı bir tercih değil bir zorunluluk olarak sunul-
du ve böylece Kürt kadını, örgüt içerisinde özgür-
leşebildi. Sonra Kürt kadını dağ yaşamı ile “hak-
lılık” arasındaki ilişkiyi uygarlığın göstergesi sayı-
lan şehirlere taşıdı ve siyasal alana dâhil edildi. Si-
yasal alana dâhil edilen kadın önce geleneğinden 
vazgeçmeliydi. Bu vazgeçiş, Kürt kadınını hem di-
ninden, hem evinden, hem ailesinden, hem ilke-
lerinden hem de kişiliğinden kopardı. Öcalan’ın 
gösterdiği yolda durmadan yürüyeceğine ant içen 
seküler Kürt kadını, böylelikle demokratikleşme 
adı altında modernleşti. Modernleşen Kürt kadı-
nın giyim-kuşam ve yaşam tarzı da değişti, artık 
Kürt kadını günlük ev işlerini bir kenara bırakıp 
DKÖH ile birlikte anadil, kadın günü, Uludere, 
Öcalan’ın yakalanış tarihi vb. birçok toplantı za-
manlarında sokaklarda beyaz tülbentleriyle ak-
tivistleşmeye başladı. Böylece Kürt kadını, gün-
cel Kürt siyasetinin en önemli öznesi haline gel-
di. Bu olguyu destekler biçimde, Kürt siyasî parti-
leri de her zaman bu aktivistliklere öncülük eden 
ve destekleyen ve de yukarıda saydığımız isimle-
ri gibi Kürt olan veya olmayan kadın siyasetçileri 
ön sıralarına yerleştirdi. Bu durumun güncel ver-
siyonu ise HDP’de Aysel Tuğluk’un devamı olarak 
algılanan Figen Yüksekdağı’dır ve bu tesadüf de-
ğildir. Burada cevap bulmamız gereken en önem-
li soru ise neden Kürt siyasî hareketinin en önem-
li kadın sembolü olan Leyla Zana gibi geleneksel 
Kürt kadınlarının tercih edilmediğidir. Dönüştü-
rülemeyen, Kürt halkının istediği barışı kendi öz 
evladı istermişçesine isteyen ve bunun için gerek-
tiğinde herkesi karşısına alabilen Leyla Zana gibi 
Kürt kadınları, neden bu hareketlerin karar mer-
cilerinden böylesine uzak tutulmaya çalışılmıştır? 
Kürt kadınlarının, Öcalan’ın tabiriyle kendilerinin 
gerçekleştirmeleri, modern aklın yalın bir tezahü-

rüdür. Kürt habitusundan haberi olmayan ve mo-
dernleşen Kürt kadınlarının bu hallerinde, ne iler-
leme, ne de bir sonuca varma mevcuttur; bu ge-
viş getirmeden başka bir şey değildir. Şimdiki ha-
liyle de, başlangıç noktasındaki kadar zengin ve o 
kadar hükümsüzdür. Üst insan olmanın erdemi-
ni öğrenmiş ve karşıdakileri “dediğimizi yaparlar” 
diye tanımlayan kişiler, korkunç yaratılışın önce-
sindeki dinlendirici ve sakin kaosun ve daha da 
tatlısı, zihinsel yokluk kaosunun miadının dolma-
sıyla eşdeğer olarak anılmaktadırlar. Bu tür mo-
dernler, melankoliktirler ve melankolikler tehli-
kelidirler.

Kürt kadınını doğasından koparan, ona Kürt 
siyaseti için yapılabilecek bir siyasetin tek adresi-
nin kendileri olduğunu kabul ettiren, Kürtçe siya-
setin başka bir şekilde mümkün olmadığını daya-
tan, Kürt kimliğini savunacak ve Kürt kadınını öz-
gürleştirici tek mücadelenin kendileriyle olabile-
ceğini fark ettiren, Kürt annelerinin milli Kürt an-
nesi haline getiren, özgürleşen kadınla özgürleşen 
bir halk yaratma ütopyasını sunan, Kürt halkın-
da aşiretçi kültürü ve anlayışı yıkmayı vaat eden, 
sözde demokratik ulus bilincini ve kültürünü inşa 
etmeyi anlatan, Kürt kadınını “evi kuran” yerine 
sosyal aktiviteleri düzenleyen hale getirmeyi dü-
şünen, Kürt kadınının en güncel sembolü için kır-
sal ve eğitilmemiş bir kadın olarak Kürtlerin ezil-
mişliğini ve az gelişmişliğini politikaya taşıyan 
Zana gibi isimlerin yerine PKK’yı işaret eden, ai-
lenin aşılabilecek değil ama dönüştürülebilecek 
bir yapısının olduğunu vurgulayan ve Kürt kadı-
nına örgütlenme açısından başka bir yer ve şans 
tanımayan da işte bu melankoliklerdir. Türk ka-
dın modernleşmesi nasıl bir dönüşüm geçirmişse, 
Kürt kadınları da maalesef benzer bir süreci yaşa-
maktadır. Lakin Kürt kadınlarının yaşadığı bu dö-
nüşüm süreci sosyalist bir söylemle devam ettiril-
mekte ve milliyetçi Kürt şovenizm de bu sürece 
eklemlenmektedir. Bu eklektik süreç, bizzat HDP 
aracılığıyla Kürt kadının “kadın cinsi” olarak daha 
fazla sömürülmesine, cinsiyet eşitsizliğini ortadan 
kaldırmayı isterken eril sistemin daha da güçlen-
mesine ve sürecin eril sistem tarafından yönetil-
mesine, aktivistleşme söylemiyle örgütlenen ka-
dınların annelikten koparılmasına, statükocu bir 
sosyalist söylemin sözcüleri olmasına, kadının 
toplumsal barışın geliştirilmesindeki öncülük ro-
lünün militarist bir modernleşmeye dönüşmesi-
ne ve bu dönüşüm sürecinin bizzat DTK, DKÖH, 
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DBP gibi kurumsal işlevselliği olan yapılar aracı-
lığıyla sürdürülmesine sebep olacaktır. HDP saye-
sinde anneler, çocukları ile politikleşmiş bir dil-
le konuşmaktadırlar, böylece anneler, daha büyük 
bir siyasal olgunun, Kürt kimliği davasının parça-
sı haline gelmektedirler. 

Kürt kadınlarının yaşadığı bu evirilme süre-
ci oldukça sorunludur, annelik dâhil bütün sü-
reçlerin siyasallaşmasına sebep olan Kürt kadın-
larının sekülerleşme süreci, Kürt habitusuna cid-
di zararlar verecektir. Birkaç yıl sonra Kürt anne-
ler, Kobanê’yi, Gılgamış ya da Yaratılış destanı gibi 
anlatacak ve Kürtlerin kurtuluş savaşının tarihi-
ni inşa edeceklerdir. ‘Lorî Lorî Lorîka min’ sözle-
riyle uyuyan çocuklar, sekülerleşen Kürt kadınla-
rıyla birlikte milli Türk tarihinde savaş anılarıyla 
uyutulan çocuklar gibi Kobanê anılarıyla uyutula-
caktır. Kürt gençleri de, “geçmiş inşası açısından” 
daha donanımlı, daha birikimli, daha nasyonal-
sosyalist ve daha nefret dolu bir tarih aracılığı ile 
büyütülecektir. Böylece doktrinsiz Kürt gençleri-
ne istenilen arabesk olgular, istenilen şekilde ye-
niden üretilerek anlatılacak ve bu kısır döngü tan 
kızıllığıyla birlikte daha görünür ve kalıcı bir hal 
alacaktır. 

Medya ve HDP

Kürt siyasî hareketinin medya ile olan ilişkisi 
her zaman sorunlu bir süreç içerisinde ilerlemiş-
tir. Medyanın Kürt siyasî hareketine bakışı, Kürt 
siyasî partilerini PKK ile birlikte anmakla eş kabul 
edilmekteydi. Özellikle PKK çizgisinde olan ka-
nalları ise PKK’nın propagandasını yaparak insan-
lara etnik ayrımları daha da alacalı gözle sunuyor-
lardı. Böylece taraftar olan kesimler daha da radi-
kalleşiyor ve sisteme tek tek düşman haline geli-
yorlardı. Medyanın, insanlar üzerindeki etkisi ise 
oldukça kayda değer olmaktaydı, çünkü medya 
insanları devlete düşman ya da dost yapabilecek 
niteliklere sahiptir.

Medyada karşılılık esası mevcuttur, hem gön-
dericinin hem de alıcının özellikleri bu süreç içeri-
sinde oldukça önemlidir. Medya, sosyal bir konu-
yu insanlara istediği şekilde sunabildiği için, med-
ya pratiği simgesel yapıyı istediği gibi inşa edebil-
mektedir (Arslan, 2006: 3). Bu bağlamda özellikle 
Med Tv, PKK’nın siyasî propagandacısı olarak gö-
revini yerine getirmekteydi. Günümüzde ise med-
ya yine aynı görev ve misyonla devam etmekte, 
siyasî partileri istedikleri gibi halka yansıtabilme 
gücüne sahiptirler. 7 Haziran 2015’ten önce, HDP 
eş başkanlarından Selahattin Demirtaş’ı sürekli 
olarak parlatma çabasına giren bazı kanallar, 1 Ka-
sım 2015’ten sonra adeta bunu yaptıklarına piş-
man olurcasına bir tavrın içine girmişlerdir. Özel-
likle 1 Kasım 2015 öncesi, Sırrı Süreyya Önder’in, 
CNN Türk’te katıldığı programda üzerine gidile-
rek soru sorma çabası içerisine giren konuklar, 
Önder’i adeta bezdirmişlerdir2. Hatta Önder, en 
sonunda isyan edercesine bir tavır sergilemiştir. 
Bununla birlikte, Demirtaş’ın, konuk edildiği ka-
nallara artık çıkmadığı görülmüş ve onu parlatan 
medya elini HDP’nin üzerinden çekmiştir. Yine 
aynı zamanda Fox Tv’deki bir programda da bel-
li zaman aralıklarıyla öne çıkarılan isim olan De-
mirtaş ismi, zamanı gelince eleştirilmekten kurtu-
lamamıştır3. Medyanın HDP’yi, parlattıktan sonra 
söndürme çabası gözle görülür bir şekilde devam 
etmiş ve HDP adeta son dönemlerde iğne batırılan 
parti haline getirilmiştir. Tabi bunun yanında di-
ğer TV kanalları da HPD’nin 7 Haziran 2015 ön-
cesi söylemlerinden neden vazgeçtiğini ve şiddet 
dilini neden kullandığına dair söylemler geliştir-
meye başlamıştır. Demirtaş’ın sert çıkışları ve bazı 
vekillerin sözleri, HDP’yi yeniden eski konumu-
na sokarak, dişini bileyen bir düşman olarak lan-
se etmiştir. Lakin şuna değinmek gerekir ki, bazı 
TV kanallarının HDP’ye oldukça yüksek oranda 
eleştiri getirmesi de çok kabul edilecek bir durum 
değildir, çünkü HDP’nin hâlâ ciddi anlamda bir 
habitusa sahip olamadığı ve bunu devam ettire-
mediği de açıktır. Bu yüzden HDP’yi eleştirme-
nin dayanılmaz hafifliği insanları belli bir dönem 
cezp etmişse de, bu eleştirilerin insafsızca yapıl-
ması da demokratik bir düzen içerisinde yapılma-
ması gereken bir tavır olarak karşımızda durmak-
tadır. HDP’nin değişen söylemleri tabii ki eleştiril-
meye muhtaçtır ve eleştirilmelidir, çünkü siyase-
tin doğasında bu gerçeklik mevcuttur lakin eleş-
tirinin yapılması, eleştiri sınırlarını aşınca, yapı-Selahattin Demirtaş
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cı bir eleştiriden bahsetmek de pek mümkün gö-
rünmemektedir. Bu yüzden HDP’nin düşüşünde-
ki önemli etkenlerden biri olan medya da bu kav-
ganın ilerlemesinde oldukça sorumludur.

YDG-H VE HDP’nin Zor Durumu

Ulusal bağlamda açıklayacak olursak YDG-
H’nin, küreselleşme ile birlikte krizin çocukla-
rı oldukları söylenebilir. Kürt sorunun yarattı-
ğı krizin bir parçası olarak kabul edebileceğimiz 
YDG-H, toplumsal bir hareket olarak kabul edi-
len PKK’nın bir parçası sayılmakta ama PKK ile 
hiçbir benzerlik göstermektedirler. YDG-H’nin ör-
gütlenme bağlamında grubunda bulunan çocuk-
ların/gençlerin yaş aralığı ise genellikle 9-17’dir. 
Bu yaşların üstünde olan gençler ise yapı içerisin-
de “emredici” konumundadırlar. Çocukların bu 
türden toplumsal örgütlenmelere katılmaların-
daki temel amaç ise bağlılık veya zorunlu bir is-
tek (Meyers ve Allen, 1991; 62), gruptakilerin sa-
hip olduğu ve birbirlerine yansıttığı duygusal tep-
ki (Yüksel, 2003;132), bu bağlılık ve duygusallı-
ğın amaca ulaşma çabası (Durna ve Eren, 2006; 
211), ve tüm bunlarla birlikte, kimliği, inancı, po-
litik görüşü, cinsel yönelimi, dini inancı etnik kö-
keni, nereden göç ettiği, ırkı, rengi, yaşı, zihinsel 
engeli, fiziksel engeli gibi faktörlerde sayılabilir. 
Normalde, bu türden hareketlerde örgüte duygu-
sal anlamda bağlı olmak, değerlerini paylaşmak ve 
bir üye olarak devamlılık sağlamak gerekmektedir 
(Perry ve Mankin, 2007; 167; Klinsontorn, 2005; 
47). Ancak YDG-H’nin içinde yer alan bazı çocuk-
ların yaşları, bu duygusallık ve ortak değer bilin-
cini anlayacak olgunlukta değildir. Gözlemlerimiz 
itibariyle YDG-H’nin üç temel özelliği mevcut-
tur. Bunların ilki, düzensiz-dağınık olmalarıdır; 
ikincisi birbirlerini tanımamaktadırlar ve olduk-
ça esnek bir yapıya sahiptirler ve üçüncü olarak 
ise “heyecanlı” pop Kürt milliyetçileridir. Bu milli-
yetçiler, yukarıda sıraladığımız bütün özelliklerle 
uyuşmakta, ayrıca post ve yerel bir hareket olarak 
da kabul edilmektedirler. Amaç ya da verebilecek-
leri bir mesaj yoktur, esnek oldukları için kendile-
rine kimlerin katıldıkları hususunda ayrıntılı hiç-
bir bilgiye sahip değillerdir ve işin kötü yanı ken-
dilerini bir parçası olarak kabul ettikleri PKK’nın 
disiplininden zerre nasiplenememişlerdir. PKK, 
yaklaşık 40 yıldır devam eden ciddi bir sorun-
dur ve bugüne gelebilmelerinin en önemli sebep-

lerinden birisi, örgütteki disiplin mekanizmasıdır. 
Ama YDG-H’de hiçbir disiplin yoktur, olay anın-
da birden türemektedirler ve sokaklarda “kaçın, 
kaçın, T.C. askerleri katliam yapıyor” diye yaygara 
koparmaktadırlar. YDG-H gençliği daha çok oku-
mayan ve bu yüzden bugünden geleceğe yöne-
lik bir beklentisi olamayan bir çoğunluğa sahiptir. 
Kandil menşeli bazı bireylere sahip olan YDG-H, 
dağın şehir stajyerliğini yapmakta ve kendilerini 
PKK’nın fedaileri olarak kabul edip, bedenlerini 
metalaşmaktadırlar. Kendi yanlarındaki kişilerin, 
hangi cemaate, hangi istihbarata ve hangi örgüte 
bağlı olduğunu bilmemekle birlikte, bu durumu 
önemsemektedirler. Buna rağmen duyulan bilinç-
li bir güven sonucu ortak bir çaba etrafında bir-
leşme (Solomon ve Flores, 2001: 27-29) söz ko-
nusudur. Bu güven ise görerek ve deneyerek olu-
şan güvene (Demirel, 2008: 181) dayanmaktadır. 
İşte YDG-H’nin yaptığı bütün düzen bozucu bu 
eylemler, HDP2ye atfedilmekte ve HDP tarafın-
dan beslendiği kabul edilerek, HDP’ye olan güven 
böylece kolay bir biçimde zedelenmektedir.

PKK ve PKK’nın HDP Düşmanlığı

HDP’nin, 1 Kasım 2015 seçimlerindeki düşü-
şünde etkili olan yukarıda saydığımız başlıkların 
dışında en fazla etkisi olan ve değinilmesi gerek 
konunun ise PKK ve PKK’nın irrasyonel stratejile-
ri olduğu vurgulanması gereken en önemli husus-
tur. Çünkü kendi iktidarını kaybetme korkusuyla 
canhıraş bir şekilde HDP’ye yaptığı atak ve saldırı 
niteliğindeki sözler, PKK’nın sürecin en önemli ve 

YDG-H’nin, küreselleşme ile birlikte 
krizin çocukları oldukları söylenebilir. 
Kürt sorunun yarattığı krizin bir par-
çası olarak kabul edebileceğimiz YDG-
H, toplumsal bir hareket olarak kabul 
edilen PKK’nın bir parçası sayılmak-
ta ama PKK ile hiçbir benzerlik gös-
termektedirler. YDG-H’nin örgütlenme 
bağlamında grubunda bulunan çocuk-
ların/gençlerin yaş aralığı ise genel-
likle 9-17’dir. Bu yaşların üstünde olan 
gençler ise yapı içerisinde “emredici” 
konumundadırlar.
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en çok olumsuz aktörü olmasına sebep olmuştur. 
Peki, PKK bu süreçte neler yapmıştır;

PKK’nın yaptığı ilk icraat, HDP’nin açıklama-
larına Özgür Gündem ve bazı medya kuruluşları 
aracılığıyla cevap vermek olmuştur. HDP’nin sü-
rekli olarak tekzibi gibi hareket eden PKK’nın yö-
neticileri, HDP’yi küçük bir çocuğu azarlar gibi 
azarladılar ve zaman zaman kulağını çektiler. 
PKK’nın bu pervasız tutumu hem HDP’ye oy ve-
renleri hem de HDP adına aday olan vekilleri ol-
dukça zor durumda bırakmıştır. Dolayısıyla PKK, 
kendisini yeniden Kürt otoritesinin tek efendisi 
olarak kabul ettirmek ve yaşadığı paniği ortadan 
kaldırmak için Kürt halkının tercihini değil, ken-
disinin belirleyeceği bir tercihin olması gerektiği-
ni zorla kabul ettirmeye çalışmıştır. Hâlbuki Kürt 
hareketi içinde PKK’dan daha uç söylemlere sahip 
olan kesimler olmasına rağmen, PKK, kendi dışın-
daki bütün oluşumlara geçmişte ne yaptıysa şim-
dide aynısını yapmaktadır4. Özgür Kürdistan’dan 
vazgeçen PKK’dan ayrı olarak Federasyoncular, 
Bağımsızlıkçılar, HAK-PAR veya HÜDA PAR gibi 
çeşitli kesimler de mevcuttur ama PKK’nın izle-
diği yöntem şiddet içerdiği için PKK’yı bu tür-
den kesimlerle aynı kefeye koymak doğru olma-
yacaktır; PKK daha ağır eleştirilere tabi tutulmalı-
dır. Demokratik bir ülke içinde dile getirilen farklı 
görüşler ve ifade biçimleri tabi ki kabul görür, er-
ken Cumhuriyetin prensipleri her ne kadar prob-
lemli olsa da, postmodern dönemdeki kırılma-
lar her türlü tartışmaların yapılmasını mümkün 
kılmaktadır. Ama PKK’nın ideolojik tavrının ya-
nında kullandığı söz anlatma (öldürme) yönte-
mi, PKK’yı ne meşru ne de özgürlük sınırları için-
de değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır. Bu 
yüzden PKK’nın kendi nefsini ve iktidarı tatmin 
eden üslubu, HDP’ye vurulan en büyük darbe ola-
rak kabul edilmelidir.

İkinci olarak PKK, Kürtlerin bütün gelenek 
ve göreneklerini alt üst ettiği için suçlanmalıdır. 
Kürtler, geçmişten bugüne kadar İslâmî gelenekle-
rin hâkim olduğu bir coğrafyada yaşamıştır. İslâm 

öncesindeki dini tutumlar ise hiçbir zaman öldür-
me ile özdeşleşmemiştir. Hiçbir dini söylem öl-
dürmenin masumluğundan bahsetmemiştir, buna 
Avesta da dâhildir. Özellikle şeyhlerin toplum-
sal olaylarda oynadığı rolleri (Bruinessen, 2003: 
3003-382) alt üst eden PKK’nın, Kürtlerin arası-
na ektiği ayrılık tohumları günümüzde meyvesi-
ni vermeye başlamıştır. Şeyhlerin çözdüğü top-
lumsal sorunları dini otoriteler yerine kurdukları 
mahkemelerle ortadan kaldırmışlardır. Özellikle 
Doğu ve G. Doğu’da PKK’nın otoritesi ile birlikte 
hareket eden bu mahkemeler, bölge insanlarının 
sorunlarını çözmek için şeyhlerin ve devletin ka-
pısını kapatmış, çözümün ‘dağ’da aranmasına se-
bep olmuştur. Gelenekleri alt üst eden PKK, böy-
lece bölgedeki halkın sosyal genleriyle oynamış 
ve yeni sosyal düzende kendi otoritesini kurma-
yı zorla da olsa başarmıştır. PKK’nın çıkış yılları-
na bakılacak olursa haklılık veya haksızlık konu-
sundaki tartışmaları bir kenara bırakırsak, bugün 
geldiği konumun ciddi problemlerle dolu oldu-
ğu konusunda net bir görüşe sahip olduğumuzu 
dile getirebiliriz, çünkü şu an PKK’nın, tamamen 
Kürt halkının aleyhine siyasal ve toplumsal ola-
rak işlev gördüğünü ifade edebiliriz. PKK’nın kur-
duğu mahkemeler ve kendilerine göre atadıkları 
vali, vali yardımcıları gibi troller, Kürt halkından 
hesap sormak için PKK’yı, tehdit etmek için ise 
YDG-H’yi kullanmaktadırlar. Böylesine bir kurgu 
ise HDP’nin ortadan kalkması için elinden geleni 
yapıyor görünmektedir. Kürtlerin ilk defa kendi-
lerini temsil imkânlarını güçlü bir şekilde bulma-
sı ve PKK’nın ilk defa bu kadar ciddi bir muhale-
fet ile karşı karşıya kalması, PKK’nın ne kadar ta-
hammül sahibi olduğunu ve demokrasiden ne an-
ladığını da gözler önüne sermiştir. Mekân olarak 
TBMM’nin Kürt siyasî hareketine sağladığı rasyo-
nelleşme, PKK tarafından görmezden gelinmiş ve 
PKK, artık Kürt halkının çıkarlarının değil ken-
di çıkarlarının daha önemli olduğunu ortaya koy-
muştur.

PKK’nın HDP’yi zor duruma düşürdüğü bir 
diğer durum ise Kobané ile alakalı olan tutumu-
dur. PKK’nın direniş ya da serhıldan adını verdi-
ği mücadele tipleri, Kobané’de hayata geçirilmiş-
tir. Bu süreçte Demirtaş’ın yurt dışı ziyaretleri ve 
ziyaretler sonrası Türkiye’de PKK’ya yönelik yap-
tığı açıklamalar PKK’yı rahatsız etmiştir. Ayrıca 
yine Demirtaş’ın yurt dışında yaptığı açıklamalar 
PKK’nın alandan çekilmesine yönelik olduğu için 
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PKK adına tehlike çanlarının çalınmasına sebep 
olmuştur. HDP’nin, Kobané politikası dünya ge-
nelinde olumlu bir yankı uyandırmışken, PKK’nın 
Kobané ile alakalı tutumu yine kendi otoritesini 
tesis etmek amaçlı olmuştur. Kobané’yi Gılgamış 
gibi bir varoluş destanı olarak tanımlayan HDP, 
PKK’nın pastayı yemesine ses çıkarmamış ve böy-
lece sürdürdükleri mücadeleyi de PKK’nın oyun 
alanı kabulüyle terk etmişlerdir. 

Sonuç

1 Kasım 2015 seçimlerinde ciddi bir oy kay-
bı yaşayan HDP’nin yaşadığı gerilemenin genel se-
bepleri üzerine yaptığımız analizlere baktığımız 
zaman şunu açıkça ifade edebiliriz: HDP’yi seçim 
sürecinin sonuna kadar destekleyen herkes sonra-
dan bu destekten vazgeçmiştir. Sadece iktidar nef-
reti yüzünden HDP’ye verilen desteğin muhak-
kak bir gün sona ereceği açık olmasına rağmen, 
HDP’nin bu tuzağa nasıl düştüğünü anlamak ise 
oldukça zordur. AK Parti’nin doğruları ya da yan-
lışları muhakkak tartışılacaktır ama sırf muhale-
fet olsun diye kendi dinamikleriyle hareket eden 
ve Türkiye’deki önemli bir kesimi temsil eden 
HDP’nin, bu kadar parlatılarak AK Parti’ye karşı 
bir koz olarak sunulması en başında beri net ola-
rak görülmesine rağmen tehlikenin farkına varıl-
maması ciddi bir teorik eksikliktir. Kürt siyasî ha-
reketi, hâlâ kendi dinamikleri üzerinden üreteme-
diği politikalar ya da PKK’nın baskıcı tutumun-
dan dolayı temsiliyet açısından yaşadıkları bula-
nıklık yüzünden, teorik açıdan başka kesimlerin 
etkisi altında kalmıştır. Özellikle Birikim, BirGün, 
Evrensel, Kamfplatz, vb. çevrelerden gelen bu te-
orik destek, PKK’nın işe karışmasından sonra ise 
yalpalamaya başlamıştır. Belki temel çaba, Kürtle-
rin PKK’dan bağımsız bir ontolojik mücadele ver-
mesi ile alakalı olabilir ama Türk solunun ya da 
sosyalistlerin teorik anlamda bu kadar masuma-
ne bir tavır takınacakları da inanılacak gibi değil-
dir. Oluşan nefret yüzünden, düşmanımın düş-
manı benim dostumdur mantığı, maalesef bugün 
HDP’yi güçsüz bir parti konumuna getirmiştir. 

Tabi ki HDP’nin de kendi adına ciddi hataları 
mevcuttur. Parti içinden hiç kimse PKK’nın yap-
tıklarına karşı dik bir duruş sergileyememiştir. Al-
tan Tan ve zaman zaman Selahattin Demirtaş’ın çı-
kışları hariç, HDP PKK’nın yaptıklarına göz yum-
muş ve bu göz yumuş, HDP’ye oy verenlerin, 

HDP ile alakalı yaşadıkları güven bunalımı yü-
zünden başka siyasî tercih yapmalarına sebep ol-
muştur. Figen Yüksekdağ gibi birkaç kadın vekilin 
PKK’nın gururunu okşayıcı sözleri, PKK’yı HDP 
karşısında bir aktör olarak tanımaktan başka çare 
bırakmamıştır. Yüksekdağ’ın, Aysel Tuğluk’un ye-
rini aratmadığı şimdiki zaman diliminde Kürtler 
bu anlayışın kurbanı olmaktan kurtulamayacak-
lardır. İşte bu türden nefretin var ettiği kişilerin 
HDP’de olması sebebiyle HDP, bizzat kendi sonu-

nun hazırlanmasını bir film izler gibi izlemiştir.
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  İKİ SEÇİM ARASI VE SONRASI 

H aziran ve Kasımda beş ay 

arayla iki genel seçim yaşa-

dık. İleride bu dönemi yazan 

tarihçilerin bile anlamakta ve 

açıklamakta zorlanacağı bir dö-

nem oldu. Siyasetin ve toplu-

mun normal akışı içerisinde ya-

şanması çok da mümkün olma-

yan olayları ve değişimleri yaşa-

dık. Son derece gergin ve kav-

galı bir seçim sürecinden son-

ra AK Parti on üç yıllık tek parti 

iktidarını kaybetti. HDP’nin ise 

tüm beklentilerin üzerinde bir oy alarak MHP ile 

aynı sayıda milletvekili çıkarması haziran seçimin 

bir başka ilginç yanıydı. Herkes koalisyon görüş-

melerinin başlayacağını ve Türkiye’de yeni bir ko-

alisyon döneminin yaşanacağını beklerken kimse-

nin aklında yeni bir seçimin yapılacağı yoktu.

Yaz aylarının cumhurbaşkanının ve AKP’nin 

bir oyalama taktiği içinde geçtiği ve amacın koa-

lisyon kurmak değil, ülkeyi tekrar bir seçime gö-

türmek olduğu sonradan anlaşıldı. Bütün strate-

ji partiler arasında derin görüş ayrılıkları bulun-

duğu ve bir koalisyonun imkânsız olduğunu gös-

termek üzerine kurulmuştu. MHP’nin siyaset dışı 

“hayırcı” tavrı, CHP’ninse AKP’yi koalisyon konu-

sunda kendisine muhtaç olarak görüp, koalisyon-

dan daha fazla pay kapma arayışı işin tuzu bibe-

ri oldu. 

Koalisyon Görüşmelerinin Ötesi

Ciddi koalisyon görüşmele-
ri yapılsaydı, bu siyasi tarihimi-
zin gerçekten de en zorlu görüş-
meleri olurdu. Çünkü olası bir 
koalisyon Türkiye’nin askeri ve-
sayet sonrası yaşayacağı ilk ko-
alisyon olacaktı. Askeri vesayet 
döneminde ülkenin temel poli-
tikaları siviller tarafından değil, 
askerler tarafından belirlendiği 
için partilerin arasında derin ih-

tilaflar olmazdı. Hatta çoğu zaman hangi partile-
rin koalisyon yapacağı bile askerler tarafından işa-
ret edilirdi. Oysa bugün ülkenin temel iç ve dış 
politikalarının siyasi partiler tarafından belirlendi-
ği bir dönemdeyiz. Askerin ülke siyasetindeki ba-
şat rolü ortadan kalktı. Bu da koalisyonların ku-
rulmasını güçleştiren bir durum oluşturdu.

Aslında CHP yıllar sonra iktidarın bir ucundan 
tutma şansını yakalayarak koalisyondan en karlı 
çıkan parti olabilirdi. Üstelik seçim öncesi popü-
list vaatlerini de gerçekleştirerek, seçmen nezdin-
de bir güven oluşturabilirdi. Bu nedenle koalis-
yon konusunda en samimi ve en yapıcı parti oldu. 
Hem AKP’li hem de AKP ’siz ihtimaller üzerin-
de en fazla CHP uğraştı. HDP’nin ulaştığı yüksek 
oy oranı MHP’nin balansını bozduğu için yaşadı-
ğı tutarsızlık ve AKP’nin iktidarı bırakmama çaba-
sı koalisyonu imkânsız hale getirdi. AKP ve CHP 

Hasan Ufuk AKTAŞLI

1 Kasım seçimleri bu tabloyu baştan aşağı değiştirdi. AKP beş ayın içerisinde oylarını dokuz 
puan artırdı. Kürtlerin oyları artık HDP’ye gidecek yorumları boşa çıktı ve 7 Haziran’da 
HDP’ye oy veren Kürtlerin yaklaşık bir milyonu yeniden AKP’ye döndü. Ülkenin batısında 
ve büyük şehirlerde de HDP oy kaybederken AKP oylarını artırdı. MHP tamamen dibe 
çakılırken, CHP vermeye çalıştığı uyumlu görüntüye rağmen hiçbir kayda değer oy artışı 
yakalayamadı. Peki, ne oldu da beş ayda seçmenin siyasi tercihleri bu kadar değişti?

İKİ SEÇİM ARASI ve SONRASI

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu
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arasında uzlaşı sağlanamayacak en önemli konu 

Türkiye’nin Suriye politikası ve Suriye’deki muha-

lefete verilen destekti. Bunu dışındaki konular as-

lında halledilemeyecek meseleler değildi. Hele de 

yolsuzluk dosyalarının yeniden açılması ve adı ge-

çenlerin yargılanması talebi ile cumhurbaşkanının 

yasal sınırlarına çekilmesi her demokratik ülkede-

ki koalisyon görüşmelerinde 

talep edilmesi gereken makul 

isteklerdi.

Siyasetin tıkandığı, ülke-

nin kutuplaştığı ve özellikle 

muhtemel AKP-CHP koalis-

yonunun bir rahatlama ge-

tireceği beklentilerinin dil-

lendirildiği bu dönemde 

bu koalisyon gerçekleşme-

di ve Türkiye beş aya aradan 

sonra yeni bir genel seçi-

me gitmek durumunda kal-

dı. Yeni bir seçime gidilme-

sinden çok bu iki seçim ara-

sında ülkenin bir şiddet sar-

malına maruz kalması, bu-

nun toplum üzerinde yarat-

tığı sarsıntı önemliydi. Yaşa-

nanların 1 Kasım seçimleri-

nin sonuçlarını doğrudan et-

kilediğini görmemek müm-

kün değil. 

Peki, ne oldu da bu kısa 

süre içinde bütün bir top-

lumsal zihniyet değişiverdi? 

Şehit haberlerinin gelmeme-

siyle, anaların ağlamamasıyla 

övünmeye başlamış bir ülke 

birden ölümün sıradanlaştı-

ğı bir yer oldu. Devlet uğru-

na kurşun atmak da kurşun 

yemek de şeref haline geldi. Dersim’de analar ağ-

lamamış mıydı diyerek Türkiye tarihinin gizli kal-

mış bir sayfasını tartışmaya açan Onur Öymen ne-

rede yanlış yapmıştı ki söyledikleri siyasi hayatına 

mal oldu. Belki de en önemlisi 7 Haziran’da tek 

parti iktidarını kaybeden AKP beş ay sonra oyları-

nı dokuz puan yükseltmeyi başardı.

Aslında 7 Haziran seçimlerinden çıkan sonuç 

Türkiye siyasetinin ve sosyolojisinin gerçekliğini 

yansıtan bir göstergeydi. Miadını doldurmuş, top-

luma söyleyecek sözü kalmamış ve ülkenin genç-

leriyle, yeni orta sınıflarıyla irtibat kuramayan, ta-

banını sürekli eriten CHP ve MHP’nin aldıkları 

oylar sahip oldukları güçleriyle doğru orantılıy-

dı. MHP zaten kendi kemikleşmiş oylarının bile 

çoğunu tepkisellik sayesinde 

alıyordu. Başta Kürt soru-

nu olmak üzere Türkiye’deki 

her değişime karşı gösterdi-

ği direnç ona oy getiriyordu. 

CHP ise hem AKP’ye alter-

natif olacağı hem de ülkeyi 

yönetebilme potansiyeli ta-

şıdığına dair kendi seçme-

nine bile umut veremiyor-

du. Türkiye solunun sahip 

olduğu oy potansiyeli zaten 

CHP’nin aldığı oy kadardır.

AKP’nin aldığı oy da sos-

yolojik gerçekliğe uyan bir 

orandaydı. Çünkü AKP ikti-

darının özellikle son beş yı-

lında Türkiye sosyolojisiy-

le AKP ideolojisi arasında-

ki makas AKP aleyhine git-

tikçe açılmıştır. AKP’nin on 

üç yıllık iktidar bilançosu-

na baktığımızda bunu rahat-

lıkla görebiliriz. Türkiye son 

on üç yılda AKP hükümetiy-

le birlikte büyük bir neolibe-

ral dönüşüm yaşadı. Bu dö-

nüşümle birlikte Türkiye bir 

tüketim toplumu haline gel-

di. Ülkenin bir tüketim top-

lumu haline gelmesi bera-

berinde yeni bir ahlaki dü-

zen getirdi. Başta büyük şehirler olmak üzere ül-

kenin pek çok kenti bir yandan dev gökdelenler, 

AVM’ler, rezidanslar öte yandan da kentsel dönü-

şüm aracılığıyla tüketim toplumunun ihtiyaçla-

rına göre yeniden dizayn edildi. Bu yeni kentler 

ve buradaki yaşam biçimleri toplumun zaman ve 

mekân algısını değiştirdi. 

Aslında 7 Haziran seçimlerin-
den çıkan sonuç Türkiye siya-
setinin ve sosyolojisinin ger-
çekliğini yansıtan bir göster-
geydi. Miadını doldurmuş, 
topluma söyleyecek sözü kal-
mamış ve ülkenin gençleriy-
le, yeni orta sınıflarıyla irti-
bat kuramayan, tabanını 
sürekli eriten CHP ve MHP’nin 
aldıkları oylar sahip oldukla-
rı güçleriyle doğru orantılıy-
dı. MHP zaten kendi kemik-
leşmiş oylarının bile çoğunu 
tepkisellik sayesinde alıyor-
du. Başta Kürt sorunu olmak 
üzere Türkiye’deki her değişi-
me karşı gösterdiği direnç ona 
oy getiriyordu. CHP ise hem 
AKP’ye alternatif olacağı hem 
de ülkeyi yönetebilme potan-
siyeli taşıdığına dair kendi 
seçmenine bile umut veremi-
yordu. Türkiye solunun sahip 
olduğu oy potansiyeli zaten 
CHP’nin aldığı oy kadardır.
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Bu dönüşüm içerisinde popüler kültür top-

lum üzerinde egemen hale geldi. Popüler kültü-

rün egemenliği insanların kültür ve estetik algıla-

rını değiştirdi. Önceleri Türkiye’de siyasetin sınıf-

sal bir bağlamı vardı. Partilerin ekonomik prog-

ramları önem arz eder, insanlar seçimlerde parti-

lerin ekonomik vaatlerini dikkate alarak oy verir-

lerdi. Son on yıldır siyaset sürekli demokratikleş-

me, özgürleşme ve sivilleşme gibi kavramlar üze-

rinden yapılıyor. Siyasetin sınıfsal bağlamlarından 

kopması bir kimlik patlamasını beraberinde getir-

di. Siyaset yapma tarzının değişmesi ve kimlik si-

yasetinin ön plana çıkması Türkiye’yi bireyci bir 

toplum haline getirdi. 

AKP iktidarının tarihi Türkiye’nin modernite-

den postmoderniteye geçişinin de tarihidir aynı 

zamanda. Bir ara AKP’nin çokça kullandığı Eski 

Türkiye Yeni Türkiye dikotomisi Eski Türkiye’nin 

aslında moderniteyi Yeni Türkiye’ninse post-

moderniteyi temsil ettiğine dair çok da farkında 

olunmayan gizli bir anlam taşımaktadır. Eğitim 

sistemi de öğrenci merkezli eğitim adı altında ne-

oliberal düzenin gerekli gördüğü insan modelinin 

yetiştirilmesine dönük olarak yeniden düzenlen-

di. Neoliberal ekonomide devletin hem bir eko-

nomik aktör hem de piyasayı düzenleyen bir oto-

rite olarak ekonomik alandan çekilmesi ve piya-

sayı tamamen özel sektöre devretmesi gibi okul-

larda da öğretmenler hem bir bilgi otoritesi hem 

de sınıfta disiplini sağlayıcı bir otorite olarak sınıf 

ortamından çekilip yalnızca düzenleyici bir role 

soyundu ve öğrenim ortamı öğrencilere bırakıldı. 

Otorite kavramından bağımsız olarak yetişen ve 

evde ailelerinin, okulda öğretmenlerinin kıyafet-

lerine, saç şekillerine, düşüncelerine, hareketleri-

ne karışmasına karşı çıkan yeni nesil, en sonunda 

Gezi’de meydanlara çıkarak devletin yaşam tarzı-

na karışmasına da karşı çıktılar.

Resmi tarihin, Osmanlı’dan cumhuriyete ge-

çişle birlikte halkın da tebaa olmaktan çıkıp va-

tandaşlığa geçtiği iddiasına karşın aslında cumhu-

riyet döneminde de halk cumhuriyetin bir tebaa-

sı olmaktan kurtulamamıştır. Toplum devletin ve-

sayetçi kurumları ve eğitim sistemi eliyle sürekli 

terbiye edilerek, disiplin altında tutulmuştur. Her 

türlü muhalif düşünce ve hareket disipline edici 

sistem eliyle derhal etkisizleştirilmiş ve çoğu za-

man ağır şekilde cezalandırılmıştır. Böylelikle top-

lumsal muhalefetin oluşumu sürekli engellenmiş-

tir. Yukarıda da söylendiği gibi Türkiye’de son on 

üç yıldır siyasetin demokratikleşme, özgürleş-

me ve sivilleşme gibi kavramlar üzerinden yapılı-

yor olmasının nedeni de bu vesayetçi yapının kı-

rılmasına toplumsal bir meşruiyet kazandırmak-

tı. Türkiye’de halkı terbiye edip devamlı disiplin 

altında tutan vesayetçi yapının ortadan kalkma-

sının ne türden toplumsal durumlara yol açaca-

ğı ne AKP hükümeti ne de diğer kesimler tarafın-

dan pek hesap edilemedi. Bir yandan sürdürülen 

kimlik siyaseti ve demokratikleşme ve özgürleşme 

söylemleri öte yandan ülkenin neoliberal dönüşü-

münün nasıl bir toplumsallık oluşturacağına dair 

isabetli tahminler yapılamadı. 

Dönüşümün Derinleşmesi ve Seçim Sonuçları

AKP oluşturmak istediği Yeni Türkiye’nin as-

lında hep kendi istediği sınırlar içinde kalacağını 

düşündü. Fakat gelinen durum gösteriyor ki top-

lumsal dönüşüm AKP iktidarının düşündüğünün 

çok ötesinde bir noktadadır. Bütün demokratlık 

ve özgürlükçülük iddialarına rağmen AKP klasik 

bir sağ muhafazakâr parti zihniyetini aşamamıştır. 

Bu nedenle de yeni toplumsallıkla AKP arasındaki 

mesafe gittikçe açılmaktadır. AKP’nin sivilleşme-

ci ve özgürlükçü söylemlerinin aslında vesayetçi 

yapının tasfiye edilmesine kadar işletilecek kon-

joktürel bir siyaset olduğu daha 2011 seçimlerin-

de anlaşılmıştı. Seçim öncesi AKP’nin bütün vaat-

leri sınıfsal bir bağlam taşımamakla birlikte eko-

nomikti. Bir de bunlara eklenmiş çılgın projeler 

vardı. Tek siyasi vaat ise içeriğini kimsenin bilme-

diği bir sivil anayasa vaadiydi. AKP’nin seçim va-

atlerinde ortaya çıkan Eski Türkiye’nin mantığına 

dönmesi ve demokratlık ve özgürlükçülük konu-

larında frene basmasına karşın siyasal bilinci AKP 

Bahçeli, Davutoğlu
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iktidarları döneminde gelişen genç nesil özgürlük 

konusunda aşırı bir bilinçlenmeye ulaştı. O ne-

denle de özgürlük konusunda AKP’yi çoktan geri-

de bırakanlar, geriye dönüp baktıklarında AKP ik-

tidarını bir diktatörlük olarak görmeye başladılar. 

AKP durumun kendisi açısından vahameti-

ni anladıktan sonra hem söylemlerindeki hem de 

politikalarındaki muhafazakârlık vurgusunu daha 

da artırdı. Bugün iktidar toplumu sivil siyaset yo-

luyla disipline etmeye çalışıyor. Oysa toplum siya-

set yoluyla disipline edilemez. Toplumsal disipli-

nin yolu militarizmden geçer. Halklarını disiplin 

altına almaya çalışan bütün faşizmlerin aynı za-

manda militarist yöntemler kullanmış olması bir 

tesadüf değildir. Siyaset yoluyla toplum ancak dö-

nüştürülebilir ve AKP son on üç yılda bu dönüşü-

mü gerçekleştirdi. Onlar istedikleri kadar dindar 

nesil yetiştirmeye çalışsınlar, Yeni Türkiye’de din-

darlık da dönüşüyor. Tüketim toplumunun gerek-

lerini meşrulaştırma işlevi gören, her türlü siya-

sal ve ideolojik iddialarından arındırılmış yeni bir 

dindarlık var artık.

HDP’nin aldığı oy ise hem Türkiye’nin mevcut 

toplumsallığını hem de siyasetin geleceğini gös-

termesi bakımından önemli bir veriydi. HDP oyu-

nu beklentilerin de üzerine çıkarmış, özellikle bü-

yük şehirlerde önemli başarılar elde etmişti. Top-

lumun pek çok kesiminde PKK’nın siyasi uzantı-

sı olduğuna dair var olan algının oluşturduğu bir 

rezerv daha da yüksek bir oya ulaşmasını engelle-

mişti. AKP’nin terk ettiği demokrasi ve özgürlük 

söylemlerini kullanarak, AKP’nin bir türlü bir yol 

haritası oluşturamadığı çözüm sürecini sahiplene-

rek, barış söylemi üzerinden önemli bir ivme ya-

kaladı. Başkanlık sistemini engellemenin yolunun 

HDP’nin barajı aşmasından geçtiğini gören muha-

lif kesimler de seçimde HDP’yi destekleyince yüz-

de on üçlük bir sonuç çıktı. Kürt sorununun çö-

zümünde AKP’den umudu kesen Kürtlerin nere-

deyse tamamının HDP’ye yönelmesi ülkenin batı-

sı ile doğusu arasında siyasal bir yakınlaşma sağ-

lamıştı.

AKP iktidarı döneminde yaşanan toplumsal 

dönüşüm ve bunun ortaya çıkardığı yeni toplum-

sallıkla HDP siyasetinin ve programının birbiriy-

le uyumlu olduğu söylenebilir. Klasik sol para-

digmanın başarısızlığının ardından bu anlayıştan 

vazgeçen; sınıf temelli bir siyaset yerine kimlikler, 

ekoloji, cinsiyet eşitliği ve adil ekonomik payla-

şım gibi ilkelerden hareket eden ve dünyada yeni 

sol olarak adlandırılan bir düşünce ve siyaset tar-

zı HDP tarafından uygulanmak istendi. Sermaye 

ve otoriter yönetimlere karşı bireysel özgürlükçü 

tavrıyla hem AKP’yi otoriterlikle suçlayan hem de 

AVM’leşmeye, betonlaşmaya ve gelir adaletsizliği-

ne karşı çıkan yeni orta sınıflarla HDP arasında bir 

ünsiyet doğdu. 7 Haziran sonrası yapılan HDP’nin 

emanet oyu var mı, yok mu tartışmalarında oy-

ların aslında emanet olmaktan çok ülke siyaseti-

nin geleceğine dair bir beklentinin sonucu olduğu 

söylenebilir. Diğer partilerin sosyolojik tabanları-

nı kaybetmeye başladığı bir vasatta klasik merkez 

sağ ve solun dışında siyasete açılım getirebilecek 

yeni bir anlayış doğabilirdi. 

1 Kasım seçimleri bu tabloyu baştan aşağı de-

ğiştirdi. AKP beş ayın içerisinde oylarını dokuz 

puan artırdı. Kürtlerin oyları artık HDP’ye gide-

cek yorumları boşa çıktı ve 7 Haziran’da HDP’ye 

oy veren Kürtlerin yaklaşık bir milyonu yeniden 

AKP’ye döndü. Ülkenin batısında ve büyük şehir-

lerde de HDP oy kaybederken AKP oylarını artır-

dı. MHP tamamen dibe çakılırken, CHP vermeye 

çalıştığı uyumlu görüntüye rağmen hiçbir kayda 

değer oy artışı yakalayamadı. Peki, ne oldu da beş 

ayda seçmenin siyasi tercihleri bu kadar değişti? 

Partiler arasında bu kadar büyük oy geçişkenliği 

nasıl ortaya çıktı? Hem de Türkiye gibi insanların 

takım tutar gibi parti tutuğu bir ülkede… 

AKP iktidarının tarihi Türkiye’nin 
moderniteden postmoderniteye geçi-
şinin de tarihidir aynı zamanda. Bir 
ara AKP’nin çokça kullandığı Eski 
Türkiye Yeni Türkiye dikotomisi Eski 
Türkiye’nin aslında moderniteyi Yeni 
Türkiye’ninse postmoderniteyi temsil 
ettiğine dair çok da farkında olun-
mayan gizli bir anlam taşımaktadır. 
Eğitim sistemi de öğrenci merkez-
li eğitim adı altında neoliberal düze-
nin gerekli gördüğü insan modelinin 
yetiştirilmesine dönük olarak yeniden 
düzenlendi.
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Siyasi yorumcular bu durumu halkın koalis-

yon istemeyip yeniden tek parti iktidarını talep et-

meleriyle ve istikrar arayışıyla açıkladılar. Oysa 7 

Haziran’da da HDP’nin barajı aşması durumunda 

bir koalisyonun ortaya çıkacağı belliydi ve o za-

man koalisyonun ülkenin faydasına olacağı konu-

şuluyordu. Bu büyük farlılığı sadece istikrar ara-

yışı ya da koalisyondan rahatsız olma durumuyla 

açıklamak meseleyi biraz basite indirgemek olu-

yor. Çünkü bunların ötesinde bu beş ay içerisinde 

toplumsal zihniyette önemli bir değişim meydana 

geldi. Halkın ülkeyi ve siyaseti algılama biçimi ve 

beklentileri değişti.

Her şey Temmuz ayındaki Suruç katliamı ile 

başladı. Saldırının her ne kadar IŞİD tarafından 

yapıldığı söylense de örgüt saldırıyı üstlenmedi. 

O nedenle Suruç saldırısı hâlâ karanlık bir olay 

olarak durmaktadır. Ardından PKK’nın önce ka-

bul ettiği, ardından resmi birimleri tarafından ya-

pılmadığını söylediği Ceylanpınar‘da iki polisin 

öldürülmesi olayı yaşandı. Bu iki karanlık olay 

Türkiye’de bir kan ve şiddet sürecini başlattı. 

Açıkçası Türkiye’nin yeni bir şiddet ve çatışma or-

tamına gireceğini, her gün yeni ölüm haberlerinin 

geleceğini beklemiyordum. Daha doğrusu toplu-

mun bir şiddet ortamına bu kadar kolay rıza gös-

tereceğini, ölümler karşısında bu kadar sessiz ve 

çaresiz kalacağını düşünmüyordum. Çünkü top-

lumun bu konuda bir bilinç düzeyine ulaşmış ol-

duğunu; savaşa karşı barışı, otoriterliğe karşı öz-

gürlüğü ve militarizme karşı sivilliği seçeceğini ve 

bu kan ve şiddet ortamına direnç göstereceğini 

bekliyordum. Üstelik bu direncin yalnızca PKK’ya 

karşı değil, devletin çatışmacı mantığına karşı ola-

cağı kanaatindeydim.

Fakat süreç aşırı hızlı gelişti. İktidar IŞİD’i vur-

mak için yola çıkıp birden PKK’ya saldırdı. Örgüt 

de saldırılara karşı ser ve ölçüsüz bir cevap verin-

ce kendimizi bir anda o 90’ların karanlık yılların-

daki şiddeti bile aşan bir çatışma ortamının için-

de bulduk. Hiçbir toplumsal refleks harekete ge-

çemeden devletin baskın bir tavrıyla militarizme 

teslim olduk. Toplum son yıllarda devlet karşısın-

da kazandığı tüm mevzileri kaybetti. Demokrasi, 

özgürlük, sivillik gibi kavramlar militarist mantık 

karşısında geri çekildi. Barış ve kardeşlik söylem-

leri yerine yeni bir Türk- Kürt düşmanlığı yaygın-

laştı. Sivil toplumun hâlâ çok kırılgan olduğunu, 

devletin Türkiye’nin fay hatlarını harekete geçirdi-

ğinde sivil toplumun ayakta kalamayacağını gör-

dük.

İki seçim arasındaki bu kısa sürede toplum-

sal zihniyeti değiştiren ve partilerin oy oranların-

daki büyük farkları ortaya çıkaran durum buydu. 

7 Haziran’da sandığa kimlik talepleriyle, ekono-

mik taleplerle ve özgürlük talebiyle giden seçmen 

için 1 Kasım seçimlerinde güvenlik talebi ön pla-

na çıktı. Toplum hızlı bir şekilde militarize olur-

ken, medyada yayınlana polis ve askerlerin ölüm 

haberleri milliyetçi hatta ırkçı refleksleri harekete 

geçirdi ve yeni bir nefret dalgası doğdu. Güvenlik 

kaygısı, özgürlük isteğine galebe çaldı.

Kürt seçmen içinse güvenlik kaygısı farklı bir 

şekilde ortaya çıktı. Yeniden başlayan çatışma or-

tamında YDG-H’nin şehir ve ilçe merkezlerinde 

hendek kazıp, barikat kurarak başlattığı direniş 

karşısında devletin ilan ettiği sokağa çıkma yasak-

ları ve özel harekâtçılarla YDG-H arasındaki çatış-

malarda pek çok sivil hayatını kaybetti. Günlerce 

süren sokağa çıkma yasakları ve evlerin kurşun-

lara bombalara hedef olması nedeniyle insanlar 

evlerini ve şehirlerini terk etmek zorunda kaldı. 

YDG-H ne PKK ne de HDP tarafından kontrol edi-

lemeyen bir gençlik yapılanması olarak güvenlik 

güçleriyle ciddi çatışmalara girdi. YDG-H bu ce-

sareti biraz da HDP’nin seçim başarısından almış-

AKP’nin iktidarı elinde tutacağı önü-
müzdeki dört yıl Türkiye’nin yeni top-
lumsallığının, yeni orta sınıflarının 
kendi siyasetlerini oluşturup oluştu-
ramayacağı, kendi partilerini ortaya 
çıkarıp çıkaramayacaklarının belirle-
yici olacağı bir dönem olacak. AKP’nin 
kaderini de bu belirleyecek. Son 13 yıl-
lık bu toplumsal değişimi bir “devrim” 
olarak adlandırırsak, AKP’nin kendi 
yarattığı bir devrime bu kez yine kendi 
eliyle bir karşı devrim gerçekleştirme-
ye çalıştığı bu vasatta bu karşı dev-
rim ne kadar başarılı olabilir, bunu 
zamanla göreceğiz.
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sa da Kürt oylarının yeniden AKP’ye kayabileceği-

ni hesap edemedi. Öcalan’ın kapitalist modernite-

den demokratik moderniteye geçiş olarak adlan-

dırdığı düşüncesinin dağdaki PKK tarafından tam 

olarak anlaşılamadığını söyleyebiliriz ancak bu-

nun YDG-H tarafından da anlaşılamadığı görül-

dü. Kimi yorumcuların Kürtlerin Z kuşağı olarak 

değerlendirdiği bu gençler, demokratik moderni-

te ile de facto bir biçimde özyönetim ilan etmek 

arasındaki çelişkiyi fark edemediler. HDP’nin yeni 

sol projesi ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu güçlü 

bir sol parti olabilme ihtimali büyük darbe yedi.

Bütün bunlar AKP’nin ve sarayın partiyi yeni-

den tek başına iktidara getirmek için hayata geçir-

diği planları mıydı? Devletle PKK arasındaki ateş-

kes döneminde de ve bilhassa Kobani olayları es-

nasında da öldürülen asker ya da polisler olmuş 

ama iktidar o dönemlerde ateşkesi bozmamıştı. 

AKP’nin çözüm süreci adını verdiği durum sür-

dürmesinin iki ana nedeni vardı. Biri Suriye’nin 

kuzeyinde bir Kürt devletinin ya da Kuzey Irak 

gibi bir özerk yönetimin kurulma ihtimali diğeri 

de Kürt oylarını kaybetmeme amacı… IŞİD’in or-

taya çıkışı Suriye’deki dengeleri değiştirdi. 7 Hazi-

ran seçimlerinde de AKP Kürt oylarını çok büyük 

oranda kaybetti. 

Yukarıda AKP’nin toplumu siyaset yoluyla di-

siplin altına almaya çalıştığını ancak bunda başa-

rılı olamadığını söylemiştik. Bunu fark eden AKP 

devletin asker ve polis gücünü kullanarak toplu-

mu militarize etti ve bu yolla hizaya getirmeyi ba-

şardı. Kendisinin yaratmış olduğu bir toplumsal 

dönüşümü durdurarak, hatta tekrar geriye sararak 

bir anlamda toplumu fabrika ayarlarına geri dön-

dürerek kendi muhafazakâr otoritarizmine yüzde 

ellilik bir toplumsal destek sağladı. Aynı zamanda 

muhalefeti de ciddi oranda etkisizleştirmeyi ba-

şardı. 

2007 sonrasında AKP Türkiye’nin dindar, 

muhafazakâr ve İslâmcı kesimlerinin iradesi-

ni ulusalcılarla, Kemalistlerle, laiklerle mücade-

le üzerinden “esir” almıştı. Esir almıştı diyoruz; 

çünkü daha sonra Ergenekon ve Balyoz davala-

rının hepsinin kumpas olduğunu bizzat kendi-

leri söyleyip bütün sanıkları beraat ettirdiler. En 

son JİTEM bile beraat etti. Bugün de aynı kesim-

lerin iradesi HDP ve Kürt siyasal hareketi üzerin-

den AKP tarafından esir alınıyor. Teröristlik, bö-

lücülük, Zerdüştlük, ateistlik ve İslâm düşmanlı-

ğı üzerinden Kürt hareketi ötekileştirilerek dindar 

kesimdeki saflar sıkılaştırılıyor.

1 Kasım seçimlerinde en büyük zararı MHP 

gördü. Kürtlerin oyunu kaybettiğini düşünen AKP, 

MHP’den birkaç puan alarak tek başına iktidar ol-

manın hesabını yaptı. Ancak beklenenin de üze-

rinde bir oyu alarak MHP’yi vekil sayısında son sı-

raya yitti. Türkiye’deki etnik sorundan beslenen 

ve tekçi anlayışın en güçlü temsilcisi olan MHP bu 

özelliğini AKP’ye kaptırdı. Bir anlamda üzerinde 

durduğu zemin ayaklarının altından kaymış oldu. 

Bu saatten sonra MHP’nin toparlanması, kaybetti-

ği seçmenini yeniden kazanması çok zor olacak. 

AKP, MHP’nin yalnızca seçmenini değil örgütlen-

me tarzını da elinden alıyor. Yarattığı toplumsal 

değişimi tersine çevirmek isteyen AKP, “Osmanlı 

Ocakları” adı altında yeni bir gençlik yapılanması 

oluşturuyor. Ülkü Ocakları gibi çalışan, bütün fik-

riyatı sloganik cümlelerden ibaret olan; tehdit, ha-

karet ve şiddet yoluyla muhalifleri sindirmeye ça-

lışan, 80’lerin, 90’ların ülkücülerine benzeyen bu 

gençlerle kendi tabanını disipline etmek istiyor. 

AKP’nin iktidarı elinde tutacağı önümüzde-

ki dört yıl Türkiye’nin yeni toplumsallığının, yeni 

orta sınıflarının kendi siyasetlerini oluşturup oluş-

turamayacağı, kendi partilerini ortaya çıkarıp çı-

karamayacaklarının belirleyici olacağı bir dönem 

olacak. AKP’nin kaderini de bu belirleyecek. Son 

13 yıllık bu toplumsal değişimi bir “devrim” ola-

rak adlandırırsak, AKP’nin kendi yarattığı bir dev-

rime bu kez yine kendi eliyle bir karşı devrim ger-

çekleştirmeye çalıştığı bu vasatta bu karşı devrim 

ne kadar başarılı olabilir, bunu zamanla göreceğiz.



72

 Umran • Aralık 2015

Y A Ş A Y A N  İ S L Â M

tü çıkaran bazı tembel ve ifsat 

edici tipler her zaman olacaktır. 

Sınıfta kalmaya azimli ve ken-

dileriyle aynı akıbeti paylaşa-

cak yandaşlar arayan muzır ve 

iflah olmaz tiplerden uzak dur-

mak gerekir.

Üzerinde hem dünyanın 

hem de ahiret hayatının mesu-

liyetini taşıyan bilinçli insanlar 

dönemsel (muvakkat) dalga-

lanmalardan kaynaklanan olay-

lara karışmazlar. Bunun iki se-

bebi vardır: birincisi, kalaba-

lıklarda basiretin ve akl-ı selim 

olmayacağı gerçeğidir. Bu tür 

toplu hareketlerde kalabalığın 

akıl ve basiret ortalaması orada 

bulunan en düşük akıl seviye-

sine sahip olan kişininki kadar-

dır. Akıllı ve haklı olanlar kar-

gaşa ve gürültü istemezler, o se-

beple kalabalığın peşine takıl-

mazlar.

İkincisi, olayların içine gi-

renler soğukkanlı değerlendir-

me kabiliyetlerini kaybederler 

ve hadisenin içinde kaybolur-

lar. Meseleyi idrak yetenekleri 

sadece içinde bulundukları sı-

cak ortamın heyecanına istinat 

ettiğinden kavrayışları isabetli 

ve kuşatıcı olmaz. Bir futbolcu 

her ne kadar sahada ve oyunun 

içinde olsa da oyunu dışarıdan 

seyreden ve bütünü gören tek-

nik direktör kadar meseleye va-

kıf olamaz. Aksi geçerli olsay-

dı kararları teknik direktör de-

ğil, oyuncular alırdı. Benzer şe-

kilde, cephedeki bir asker “ben 

savaşın içindeyim, daha iyi ka-

rar veririm!” diyemez, çünkü 

gördükleri sadece kendi cephe-

si ve bilgisi ile sınırlıdır. Ordu 

komutanı ise diğer cepheler, 

Dışarıdan Bakmak

K işisel ya da toplumsal ha-

yat bazen zorlu süreç-

ler olarak karşımıza çıkabi-

lir, böyle durumlarda akıllı in-

sanlar bir imtihan dönemin-

den geçtiklerinin farkına varır-

lar ve test esnasında yapılması 

gereken şey her ne ise onu ba-

şarmaya çalışırlar. Aklı başın-

da ve bilinçli öğrenciler imti-

han sırasında soruların zorlu-

ğundan şikâyet edip boşa va-

kit harcamazlar ya da yanında-

kilerle dalga geçmeye ve mu-

habbete kalkışmazlar, sınav 

kâğıdından uçak yapıp pence-

reden uçurmazlar. Tam tersine, 

bütün güçleri ile sorulara elden 

geldiği kadarıyla doğru cevap-

ları vermeye ve kâğıtlarını dol-

durmaya çalışırlar.

Madem dünya hayatı bir 

imtihandır, o halde sahih iman 

ve güzel ahlâk ile amel defte-

rini doldurmaya çalışmak ge-

rekir. Sınavı protesto etmenin, 

eylem yapmanın, kâğıdı buruş-

turup atmanın sınıfta kalmak-

tan başka bir neticesi olmaya-

caktır. İmtihan salonunda sına-

va mani olmaya çalışıp gürül-

DÖRT 
MESELE

Selçuk KÜTÜK

Açık denizde bir gemi ile yolculuğa çıktığımızı ve kaptanın aşırı yük sebebiyle 
batma tehlikesi olduğunu, dolayısıyla da fazla yüklerin atılması gerektiği 
şeklinde anons yaptığını düşünelim. Meselenin ciddiyetinin farkına varan 
herkesin zaruriyatın haricinde kalan her şeyi feda edeceği şüphesizdir. 
Dünyayı bir gemi ve hayatımızı da bir yolculuk olarak düşünürsek 
durumumuzun yukarıda bahsedilenden farklı olmadığını görürüz.
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levazımat, mühimmat duru-
mu, düşmanın taktiği vs. gibi 
tüm bilgilere sahip olarak sava-
şı idare eder.

Velhasıl heyecana, provo-
kasyona ve galeyana gelerek 
hamasi ve sloganlara dayalı ha-
reketlerin içine girmek şuur-
lu Müslümana yakışan bir tarz 
değildir. Sosyal karışıklık ve 
gerginlik hallerinde sıcak ça-
tışma ve aksiyondan ziyade 
durumu iyi okumaya çalış-
mak, temkin/teenni ile ha-
reket etmek, ifrat ve tefritten 
kaçınmak en güzelidir. El-
bette ki buradan Müslüman-
ların hiçbir şekilde fiili mü-
dahalede bulunmayacakları 
manası çıkarılamaz. Tecrü-
be ile sabittir ki keskin, ani 
ve sert hamleler çoğu zaman 
isabetsizdir; temel prensip, 
hak üzere kararlı ve azimli 
hareket etmektir.

Açıktır ki herkes okudu-
ğu kitaptan, seyrettiği film-
den, yaşadığı hayattan ve ge-
lişen olaylardan aynı netice-
leri çıkaramaz. Bakılan şey-
ler aynı olsa bile görülen ve 
anlaşılan şeyler farklı olma-
sı kaçınılmazdır. Bu durum 
“camdan bakmak” ile “cama 
bakmak” arasındaki fark gi-
bidir. Uzun vadede akıl, ba-
siret, bilgi ve itidal hep ka-
zanır.

İlerleyelim Beyler!

Modern hayat tarzı, ileri 
teknoloji ve bilim insanlara re-
fah ve hürriyet alanlarını ina-
nılmaz derecede yükselteceğine 
yönelik vaatlerde bulunmuş-
tu. Lâkin bir yandan haberleş-

me imkânları artarken diğer ta-
raftan mahallemizdeki komşu-
larımızdan haberdar olamıyor, 
ulaşım imkânları ileri seviye-
ye çıkmasına rağmen en yakın-
larımıza ulaşamıyoruz. Tekno-
loji herkesi birbirine kablolar-
la bağlı olan bir dünyada yaşar 
hale getiriyor. İletişim araçları-
nın kapsama alanları genişliyor 

fakat hakiki muhabbet alanları 
gittikçe daralıyor. Dünyanın di-
ğer ucu ile görüşebiliyoruz, fa-
kat en yakınlarımızla/sevdikle-
rimizle iletişimimiz son dere-
ce sınırlı kalıyor. Modern insan 
çok hızlı yaşıyor fakat gidece-
ği bir yurdu yok! İnternete ko-
laylıkla bağlanabiliyoruz, fakat 

gerçek hayatla bağlantımız ke-
siliyor.

Teknolojinin sağladığı her 
imkân sosyal ilişkiler, sağlık, 
tabiatın tahribatı, iklim deği-
şikliği vs. bağlamında yeni so-
runlara yol açarak bir şekilde 
insanlara faturasını ödetiyor. 
Genleri değiştirilmemiş, ilaçsız, 
hormonsuz yiyecek bulmak 

lüks haline geliyor. Diğer ta-
raftan, fıtratı ve özü bozul-
mamış, kendine ve varlık ga-
yesine yabancılaşmamış in-
san bulmak da gittikçe zor-
laşıyor. Sağlık alanında bü-
yük gelişmeler kaydedilir-
ken, geçtiğimiz yüzyılda vu-
kua gelen savaşlarda ölenle-
rin sayısı tüm insanlık tari-
hindeki savaşlarda ölenlerin 
miktarını aşıyor.

İnsanların kendilerini ve 
var oluşlarını kavrama sevi-
yelerinde teknolojiyle oran-
tılı bir artış olmadığını gö-
rüyoruz. Her ne kadar Kant 
“aydınlanma ile insanlı-
ğın çocukluktan kendi aklı-
nı kullanabilme çağına geç-
tiğini” ileri sürmüş olsa da 
zalimliğin, sömürünün, ya-
bancılaşmanın sadece daha 
rafine hale gelmesinden baş-
ka bir ilerleme göremiyoruz! 
Teknik imkânlar derin dü-
şünceden ziyade sathi nazarı 

ön plâna çıkarıyor. Anlamsızlık 
boşluğunu hayat koşturmacası 
dolduruyor. Temel felsefe, ha-
yatın mücadele olduğu, ancak 
güçlü olanın ayakta kalabilece-
ği ve düşenin üzerine basma-
nın caiz olduğu şeklinde özet-
lenir hale geliyor. İnsanı hay-
vanlardan ayıran ahlaki ve dini 

Heyecana, provokasyona ve 
galeyana gelerek hamasi ve 
sloganlara dayalı hareketlerin 
içine girmek şuurlu Müslümana 
yakışan bir tarz değildir. Sosyal 
karışıklık ve gerginlik hallerin-
de sıcak çatışma ve aksiyon-
dan ziyade durumu iyi okuma-
ya çalışmak, temkin/teenni ile 
hareket etmek, ifrat ve tefritten 
kaçınmak en güzelidir. Elbette 
ki buradan Müslümanların 
hiçbir şekilde fiili müdahale-
de bulunmayacakları manası 
çıkarılamaz. Tecrübe ile sabit-
tir ki keskin, ani ve sert ham-
leler çoğu zaman isabetsizdir; 
temel prensip, hak üzere karar-
lı ve azimli hareket etmektir.
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türler arası entegrasyon” gibi 
kavramları ortaya atarak anlaş-
maya hazır bir görüntü çizme-
ye başladılar. Tabii ki, birlik-
te yaşamaktan kastedilen onla-
rın suyuna gitmek, diyalogdan 
anlaşılacak şey ise kendilerinin 
tek taraflı (monolog) talepleriy-
di. Karşılıklı entegrasyonla  in-
sanların kültürel asimilasyona 

rıza göstermeleri kastedilir-
ken, evrensel değerler sözü 
de bu güçlerin bâtıl itikatla-
rına ve uygulamalarına gö-
nüllü figüranlık yapılması 
gerektiğine yönelik bir da-
yatmayı içermektedir.

Dünyanın küçük bir 
köye dönüştüğünü sık sık 
ifade ediyorlar ama bunun 
kendi köyleri olduğunun 
bilinip kabul edilmesi ge-
rektiğini de lisan-ı müna-
siple söylüyorlar. Birlikte 
yaşamanın en temel özelliği 
olan “vazgeçilmez değerle-
rin korunması ve saygı gös-
terilmesi” prensibine daya-
narak kendini ifade etme-
ye kalkışanlar “entegre ola-
mayan sorunlu tipler” ola-
rak sunuluyor. Küreselleş-
me adı altında çok renk-
li yapıya sahip kültürel de-
ğerler tek bir şablona, yani 
güçlü olanın rengine bürü-
nüyor. Çok sık olarak duy-

duğumuz özgürlük ve hukuk 
söylemleri ise, sadece serma-
yenin ve malların serbest dola-
şımını ifade etmek maksadıy-
la kendi sistemlerinin güçlen-
mesini sağlamak için günde-
me getirilmektedir. Büyük ser-
maye sahipleri paralarını daha 
kârlı gördükleri yerlere kaydı-

değerler uzun bir süre önce 
imha edildiği için sevgi, saygı, 
dürüstlük, güvenilirlik gibi de-
ğerler toplumda bir türlü inşa 
edilemiyor. İnsanlar zengin-
lik, güç ve cinselliğe konsant-
re oluyorlar ve avına yoğunlaş-
mış bir kurt gibi gözlerini dün-
yadan ayıramaz hale geliyor-
lar. Her ne kadar medeniyetten 
bahsedilse de hayat netice-
de orman kanunları üzeri-
ne bina ediliyor.  

İnsanlar işyerlerine 
hapsoluyor, kişisel ekono-
mik bağımsızlık mücadele-
si gönüllü köleliğe dönüşü-
yor. Kadınların (haklı veya 
haksız sebeplerle) erkekle-
re ve bilhassa eşlerine kar-
şı verdikleri mücadele top-
luma katkı sağlama ya da 
sosyalleşmeyle değil aile 
hayatının sarsıntıya uğra-
ması ve çocukların annesiz 
büyümeleriyle sonuçlanı-
yor. İnsanların fazla düşü-
nüp sistemi yargılamasına 
mani olmak için korkular 
büyütülüp besleniyor, ha-
yat mücadelesi ve endişe-
nin hâkim olması sağlana-
rak istenen düzenin yürü-
tülmesi mümkün hale geti-
riliyor.

Kutsal değerlerden arın-
dırılmış modern zihniyet, 
insana ait bu problemleri akıl 
ve rasyonel ilkeler çerçevesinde 
çözebileceğini zannetmektedir. 
Fakat ne toplumsal alanda sos-
yolojik araştırmaların ne de bi-
reysel seviyede psikolojik yön-
temlerin derde deva olamadığı-
nı görüyoruz; çünkü bu disip-
linlerin insanı okuyuş biçimle-

ri temelde sorunludur. Aslın-
da problemin kendisi zaten bu 
“okuma bozukluğudur” diyebi-
liriz.Sosyoloji ve psikoloji teo-
rileri gözlüğü ile toplumları ve 
fertleri okuyarak onları dilediği 
şekilde yönlendirmeye çalışan 
batılı güçler ve bunların yerli 
işbirlikçileri zaman içinde sö-
mürü ve baskılarını artırdılar. 

Baskı ve sömürünün gittikçe 
artmasının önü alınamaz sosyal 
patlamalara yol açma riski ege-
men güçlerin rahatını bozmaya 
ve ciddi bir tehdit oluşturma-
ya başladı. Bunun üzerine ken-
dilerini barış taraftarı gösteren 
batılı güçler “birlikte yaşama, 
çok kültürlülük, diyalog, kül-

Sosyoloji ve psikoloji teorileri 
gözlüğü ile toplumları ve fert-
leri okuyarak onları diledi-
ği şekilde yönlendirmeye çalı-
şan batılı güçler ve bunların 
yerli işbirlikçileri zaman için-
de sömürü ve baskılarını artır-
dılar. Baskı ve sömürünün git-
tikçe artmasının önü alınamaz 
sosyal patlamalara yol açma 
riski egemen güçlerin rahatı-
nı bozmaya ve ciddi bir teh-
dit oluşturmaya başladı. Bunun 
üzerine kendilerini barış taraf-
tarı gösteren batılı güçler “bir-
likte yaşama, çok kültürlülük, 
diyalog, kültürler arası enteg-
rasyon” gibi kavramları orta-
ya atarak anlaşmaya hazır bir 
görüntü çizmeye başladılar.
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rarak terk ettikleri ülkeleri ik-

tisadi ve siyasi açıdan zora sok-

makta ve bunu bir tehdit aracı 

olarak kullanmaktadırlar.

Malum olduğu üzere, ay-

dınlanma felsefesi ile başlayan 

ve her şeyin merkezine yalnız-

ca insanı koyan maddeci dünya 

görüşü aklın, bilimin ve tekno-

lojinin imkânları geliştikçe ar-

tık “dine ve tanrı anlayışına” ih-

tiyaç kalmayacağını ısrarla vur-

guluyordu. Pozitivist felsefe ile 

zirveye ulaşan bu iddiaya göre, 

insanın ilahi yönünün ortadan 

kalkması sadece bir zaman me-

selesiydi, yani toplumsal ve zi-

hinsel ilerleme metafiziği orta-

dan kaldıracaktı. Din ve tanrı 

kavramları ilkel zamanlara ait 

ve insanlığın henüz akıl-baliğ 

olamadığı dönemlere ait ya-

nılsamalardan ibaretti. İddiaya 

göre, insanlık basit ve ilkel dü-

şüncelerden kurtulup yüksek 

bir aşamaya geçecekti.

Lakin hesaplar tutmadı; 

teknoloji insanları medenileş-

tirmedi, sadece haksızlıkların 

daha rafine yapılmasına alet 

edildi. Kâinatın aklı hükmün-

de olan vahiyle bağlantı kesi-

lince vicdansızlık ve ahmaklık 

sıradan hale geldi. Entrika çe-

virmeyi meslek edinen az sa-

yıdaki çevreler (sözde)  aydın-

lanma çağının  keyfini sürer-

ken dünyanın büyük bir kıs-

mı en karanlık dönemini yaşa-

maya başladı. İnsanlık yolun-

da ilerlediğimizi düşünenlerin 

en azından şu iki soruya cevap 

vermesi beklenir: Bir varil pet-

rolün değeri kaç insan hayatına 

eşit acaba? Malum devletlerin 

dünya ölçeğinde ve herkesin 

gözünün içine bakarak yaptığı 
zulümler insanlık tarihinin ay-
dınlık dönemine ait sayfalarına 
mı yazılacak? Bu devletler, gün 
gelip de besleyip büyüttükleri 
canavarlar kendilerine musallat 
oldukları zaman ne diyecekler?

Velhasıl, Cenab-ı Hakk’ı 
görmezden gelerek yeryüzün-
de insanî bir düzen kurmanın 
imkânı olmadığı anlaşılınca-
ya kadar acı çekilmeye devam 
edileceğe benziyor. Sürekli ola-
rak önümüze getirilen “iler-
leme” hikâyesine safça inan-
mak yerine “nereye doğru iler-
lediğimizi” sorgulamak gereki-
yor. Resulullah’ın “iki günü eşit 
olan ziyandadır” sözünü doğru 
anlamaya çalışmalıyız.

Neden Ben?

Hayatın bazı dönemlerin-
de sorunlar içinden çıkama-
yacağımız boyutlara ulaşabi-
lir, kendimizi çaresiz hissede-
biliriz. Bu tür durumlarda her 
ne kadar kastımız Allah’a iti-
raz etmek olmasa da kendimi-
ze “Neden ben?”, “Neden bun-
lar benim başıma geliyor, bun-
ları hak edecek ne yaptım?” tü-
ründen sorular sorarız. Bu me-
seleye iki şekilde yaklaşabiliriz. 
Birincisi, Allah’ın sayısız nimet-
lerine karşılık yaptığımız nan-
körlükler sebebiyle aslında ne-
leri hak ettiğimizi düşünmemiz 
gerekir. Başımıza gelenler ko-
nusunda hiçbir kabahatimiz ol-
madığı iddiasında bulunurken 
dikkatli olmalıyız.  

“Size gelip çatan her mu-
sibet ellerinizin kazandığı yü-
zündendir. Allah birçoklarını da 
affediyor.” (Şura 30)

  İkincisi, hayatımızın imti-

hanlardan oluşan bir süreç ol-

duğu gerçeğidir. Dolayısıyla, 

öyle ya da böyle sıkıntı ve zor-

luklarla tecrübe edileceğimiz 

kesindir. Test edilme sürecinin 

nasıl olacağı ise Allah’ın takdi-

rine bağlıdır; bizler ancak “im-

tihanımızın kolay olması ve 

yardım edilme” duasında bulu-

nabiliriz. 

  “Hanginizin daha güzel iş 

yapacağını belirlemek için sizi 

imtihana çekmek üzere ölümü 

ve hayatı yaratan O’dur. Daima 

üstün olandır ve bağışlayandır 

O.” (Mülk 2)

 Bu meselede ilginç olan şu-

dur ki, insan kendisine verilen 

sağlık, zenginlik, akıl, hayat vs. 

gibi sayılamayacak kadar çok 

nimet için “Neden ben? Bunları 

hak edecek hiçbir şey yapma-

mışken neden ben seçildim?” 

diye sormaz! Bırakalım bunla-

rı sormayı tüm nimetleri ihsan 

eden Allah’ı çoğu zaman hatırı-

na bile getirmezken, başarının 

kendi hakkı olduğu konusun-

da hiçbir şüphe duymaz. Elin-

de bulunan nimetler için “bun-

lar zaten hak ettiğim şeyler!” 

yorumunu yaparken henüz 

ulaşamadığı imkânlar için “ne-

den bana verilmiyor?” itirazına 

yönelmek bir kavrayış bozuk-

luğunun olduğuna işaret eder.

Yeryüzünde aç, perişan, ev-

siz, hasta, sakat, son derece fa-

kir ve akla hayale gelmez sıkın-

tılarla boğuşan milyonlarca in-

sana bakıp “Neden bunlardan 

biri değilim?” sorusunu ciddi-

yetle sormazken ayağımıza di-

ken batsa “aksilikler de hep 

beni mi buluyor?” diye yakın-
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maktan alamıyoruz kendimizi. 
Açıkçası dikkatli bakılırsa veri-
len nimetlerin miktarının şük-
rünü eda edemeyeceğimiz ka-
dar fazla olduğunu görebiliriz. 
Mesela Cenab-ı Hak yaratabile-
ceği sonsuz seçenek arasından 
neden beni seçerek var etti, ha-
yat verdi? Akıl, bilinç, göz, ku-
lak, el vs. gibi hiçbirinden vaz-
geçilemez nimetler karşısında 
“Neden bana verildi?” diye so-
ruyor muyuz? Genellikle böy-
le bir sorgulamaya girişmeyiz, 
çünkü bunlara sahip olmayı 
doğal bir hak olarak kabul ede-
riz. Hâlbuki hangi gerekçeye 
istinaden kendimizde bu hakkı 
gördüğümüzün makul bir ce-
vabı yoktur.

Dikkat edilirse, yakınmala-
rın arkasında hiçbir hakka da-
yanmayan Allah’a karşı “bir 
tür alacak davası” gütme soru-
nu vardır; diğer taraftan, alaca-
ğımızın peşinde koşarken borç 
ve mesuliyetlerimizin hesabını 
yapmaya hiç yanaşmayız. Sıkı-
şınca dua ederiz ama isteğimiz 
yerine gelmeyince şikâyete baş-
larız; işler yolunda gittiğinde 
ise başarıyı kendimizden bilir 
ve nimetleri zaten hak ettiğimi-
zi varsayarız. Bu meselede söz 
daha uzatılabilir, fakat asıl so-
runun “Allah’ın her şeyi kendi 

bakış açımıza göre tanzim et-
mesi” gerektiği anlayışının ol-
duğuna dikkat etmek gerekir, 
yani Allah’a tâbi ve O’ndan razı 
olmak yerine O’nun bize tâbi 
olmasını beklemek gibi bir has-
talık söz konusudur. Allah’ın 
bizleri imtihan ettiği gerçeğini 
unutup, beklentilerimizi yerine 
getirip getirmeme şartına bağlı 
olarak biz Allah’ı sınamaya kal-
kışıyoruz.

 “Her canlı, ölümü tadacak-
tır. Biz bir imtihan olarak sizi 
şer ile de hayır ile de deniyo-
ruz. Sonunda bize döndürüle-
ceksiniz.” (Enbiya 35)

  “Dünya hayatının gök-
ten indirdiğimiz suya benzedi-
ğini onlara anlat: Öyle ki, ye-
rin bitkileri onu emerek zengin 
bir çeşitlilik içinde boy verip 
birbirine karışırlar; ama bü-
tün bu canlılık, çeşitlilik sonun-
da rüzgârın savurup götürdü-
ğü çer çöpe döner. İşte (bunun 
gibi,) her şeye karar veren (yal-
nız) Allah’tır.” (Kehf 45)

 Batma Riski

Açık denizde bir gemi ile 
yolculuğa çıktığımızı ve kap-
tanın aşırı yük sebebiyle bat-
ma tehlikesi olduğunu, dolayı-
sıyla da fazla yüklerin atılması 
gerektiği şeklinde anons yaptı-

ğını düşünelim. Meselenin cid-

diyetinin farkına varan herke-

sin zaruriyatın haricinde kalan 

her şeyi feda edeceği şüphesiz-

dir. Dünyayı bir gemi ve haya-

tımızı da bir yolculuk olarak 

düşünürsek durumumuzun 

yukarıda bahsedilenden fark-

lı olmadığını görürüz. Burada 

fazla yüklerin denize atılması-

nı; kalbimizden dünya sevgisi-

ni çıkarmak ve ihtiyaç sahiple-

ri ile uygun bir şekilde paylaş-

mak şeklinde anlamak gerekir. 

 

Dehrin ne safâ var acaba 

sîm üzerinde 

İnsan bırakır hepsini hîn-i 

seferinde

Seyretti hava üzre denir 

taht-ı Süleyman 

Ol saltanatın yeller eser şimdi 

yerinde

(Dünyanın altınında ve 

gümüşünde ne mutluluk 

olabilir ki? İnsanlar ahiret 

yolculuğuna çıkarken bunların 

hepsini geride bırakır.)

(Ziya Paşa)

Acaba halimiz, ağız bölge-

si dar bir testinin içine elini so-

kup şekerleri almaya çalışan 

bir çocuğun elleri dolu oldu-

ğundan dışarı çıkaramamasına 

benziyor mu? Çocuk şekerlerin 

bir kısmını bırakmaya razı ol-

madıkça ellerini kurtaramaya-

cak ve esir kalacaktır. Dünya-

ya hırsla sarılmak gerekenden 

fazlasına kalben bağlanmak da 

manen bir esaret anlamına ge-

lir ve çocukluktan kurtulama-

mış olmanın (hamlığın) açık 

bir işaretidir.
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başlamıştım; yıl 1981-82. Yük-

sek lisans öğrenimi için akade-

miye başvurmaya gittiğimde ka-

pıdan giremedim. Bunu tahmin 

etmiyor değildim, yine de dene-

mekten geri kalmak istememiş-

tim. Bir tutam hatta bir tel saç sa-

dece saç değilmiş; başörtüsü de 

bir metre kumaştan farklıymış. 

Kapıdaki polisler tarafından içeri 

girmem engellendiğinde bunla-

rı düşünmüştüm. Yazı sayesinde 

yaşadıklarımın benliğimde trav-

ma etkisi yapmadığını düşünü-

rüm hep. Gerçi “saç” üzerine iç-

tenlikle yazılan mısraları hemen 

fark etmem, görmeden yapama-

mam anlamsız olmasa gerek.

Akın bu şiiri niye yazma gere-

ği duydu, diye sorduğumu hatır-

lıyorum. Bir kadın kara saçları-

nı niye keser, ne zaman keser ve 

bunda olağandışı görünen nedir, 

böyle sorular gelmişti aklıma. Bu 

K endi gündemiyle hareket 

etme konusunda kıskanç ve 

buyurgan bir tür şiir. Üstelik ya-

şadığınız hayatı belirleme iddia-

sına sahip. Şiirin taleplerine ha-

yatında yer açmak özellikle ka-

dınlar için daha zor değil mi? 

Kadınlar şiir yazdığında daha ıs-

rarlı, kararlı ve özverili olmak 

zorunda, öyle ki –olması gerek-

tiği şekilde- şiir hayatlarında ya-

zılan veya okunan değil, yaşa-

nan bir hale dönüşmeli. Bir ba-

kıma kadın şair, şiiri yazmakla 

ve okumakla kalmamalı, haya-

tının merkezine koymalı ki var 

olsun. Fakat bu merkezilik pa-

radoksal bir şekilde şiir için alı-

şılagelenin ötesinde tabii olmayı 

talep ediyor. Egemen şiir kamu-

sunda verilen mücadele çarpıtı-

yor, yamultuyor şiiri. Başka tür-

lü bir hayatı, hemen hiç denen-

memiş, denense de pek bilinme-

miş olanı seçmek ise şair açısın-

dan sadece şiirine değil, şiirin se-

beplerine de güven duymayı ge-

rektiriyor olsa gerek.

Mavera dergisi çevresinden 

şair bir arkadaşım –henüz şiir 

yazabileceğime inandığım bir 

çağda- kadınlardan şair olama-

yacağını söylemişti. İyi de Gülten 

Akın vardı ya… Gülten Akın” şi-

iri denildiğinde akla hemen “in-

celikler” atıflı dizesi geliyor. Son-

ra da “inceliklerin şairi” denile-

rek bana kalırsa kısıtlanıyor şii-

rinin nitelikleri. Orada “incelik-

ler” sanki şairi kadın duyarlığıyla 

bir tutulan nahif mısralara gön-

dermenin gerekçesidir. Akın şi-

iri çok daha fazlasıdır oysa. İlk 

önce Kestim Kara Saçlarımı ki-

tabıyla tanıdım Akın’ı. Mimarlık 

eğitimimi tamamladığım sene, 

okula devamın görece serbest ol-

duğu dönemde başımı örtmeye 

SADECE SOBANIN 
İKTİDARINA KATLANAN ŞAİR
“susup bekleyerek yaşlanıyordu şeylerin uğul-
tusu arasında …”

Cihan Aktaş

Gülten Akın” şiiri denildiğinde akla hemen “incelik-
ler” atıflı dizesi geliyor. Sonra da “inceliklerin şairi” denile-
rek bana kalırsa kısıtlanıyor şiirinin nitelikleri. Orada “ince-
likler” sanki şairi kadın duyarlığıyla bir tutulan nahif mısra-
lara göndermenin gerekçesidir. Akın şiiri çok daha fazlasıdır 
oysa. İlk önce Kestim Kara Saçlarımı kitabıyla tanıdım Akın’ı.
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şiiri okuyuşumdan belki yirmi 
yıl sonra bir öykümün kahrama-
nı saçını kesmek üzere bir kuafö-
re giderken, bundan kaçınmaya 
bahane bulmak için kendini çok 
sevdiği İstanbul’un sokakların-
da kaybolmaya bırakacaktı. Saç 
kesmek her zaman bir güç topar-
lama, tazelenme ihtiyacıyla ilgi-
li görünür; saçını zorla kesmek 
ise gücünü elinden almak ola-
rak yorumlanmadı mı Sam-
son ile Dalila’da. “Kestim 
Kara Saçlarımı”, kimi yo-
rumların tersine bana top-
lumsal olanla ilgili sorum-
luluğu korumada azimli bir 
iradenin eseri gibi gelmiştir. 
Akın, bürokrasiyle bağları-
na karşılık halktan öğren-
meyi önemseyen bir “na-
rodnik.” Şiirlerini sahici ve 
hayat dolu kılan da sanırım 
bu konuda koruduğu iç-
tenlik. Onun şiirinde yalan 
veya kandırmaca yok, laf 
cambazlığı ve abartılı imge-
ler, şatafatlı metaforlar yok. 
“Kara saçlar”, saplantıların, 
engellerin, komplekslerin 
ve bazen de yüceltmelerin 
metaforu. Bize zarar veren 
tutku veya güzellik gibi, 
alışkanlıklarımızın körlü-
ğünden kurtulmak için de 
geç kalmadık henüz. Hep-
si bu kadar değil. “Kendi” 
olma çabası nasıl bir yala-
na dönüşmeyebilir? İnsan na-
sıl nefsi tarafından aldatılmaya-
bilir? “Kestim kara saçlarımı”, 
“ben”in kendi varlığına gömülüp 
kalma ihtimaline karşı bir sava-
şın mücadelesini yansıtır. Kadın-
ların bunaldıklarında, mesela bir 
ayrılığın depresyonunda saç ke-
serek yenilenmeyi umdukların-
dan söz edilir. “Kestim kara saç-

larımı, n’olacak şimdi?/Bir şeycik 
olmadı-Deneyin lütfen” diye ya-
zıyor. Şiirle aynı adı taşıyan kita-
bının şiiri için dönüm noktası ol-
duğundan söz edilir. Daha iyim-
ser ve toplumcu bir şiirin, “biz” 
şiirinin eşiği o kadar kolay aşıl-
mış olmasa gerek. Kendini inan-
dırmanın baskısına nasıl katlanır 
şiirini yaşayan? “Haydi hep bir-
den ne istediğini bilmemeye/O 

elindekini bitir gidelim” diye 
sesleniyor, “O elindekini” şiirin-
de. Hareket, umut, yeniden baş-
langıç, kendi dünyasının merke-
ziliğindeki anlamı koruma has-
sasiyeti… “İsteyerek katlandığım 
tek iktidar, sobanın iktidarı” di-
yordu bir söyleşisinde.

Mısralarının kabulüyle ilgi-
li yorumlara mesafeli bir hayat 

sürdürdüğünü düşünmüşümdür 

Gülten Akın’ın. Bunun sebepleri 

edebi kamuda bir beklenti duya-

mayacak kadar umutsuz olmak 

mıdır acaba? Kadınların şiir ya-

zamayacağını savunan, şairlere 

esin kaynağı olmakla yetinme-

sini bekleyen zihinlere verilecek 

en iyi cevap, şiirleri olmaz mıy-

dı? Bir de “istisna” yerine konu-

lurken maruz bırakıldığı nitele-

melerin kısıtlayıcılığı var. 

Cemal Süreya’nın kendisini 

“Ümmüşşiir” (şiirin anası) 

olarak adlandırması örne-

ğinde belirginleşen adlan-

dırmalardan pek de mem-

nun kalmamış olması bek-

lenilebilir. 

İstisna teşkil eden şii-

ri, sürekli öğrenme ve te-

vazu ile gelişti, bu nedenle 

konumunu bağırarak öne 

sürmemesi anlaşılır. Şiir-

le dolu, mısralarla haşır ne-

şir yaşadığı halde beş ço-

cuklu çalışan bir kadın ol-

ması da şiirini kendine has 

kılan seslerle bütünleşiyor. 

Şair kadını oynamıyor, sız-

lanmıyor, kapris yapmıyor. 

Şairliği “bohem” hayat tar-

zıyla birlikte düşünmediği 

için de adı çeşitli kulisler-

de yankılanmadı belki de. 

Valery, şairlerin kendi ka-

mularını kurduğunu söy-

ler ya… Gülten Akın çeşitli çev-

relere katılsa da kendi kamusu-

nu kuran bir şair. İkinci Yeni şi-

irinin Ankaralı ve Mülkiyeli olu-

şuna bağlı olarak buradaki sanat 

çevresine dâhil olması ve bunun 

Rüzgâr Saati (1956) kitabındaki 

yansımaları, 1970’lerdeki siyasal 

gelişmeler bağlamında Türk Dili 

dergisi mecrası, geliyor akla. 

Gençlik çağı sürerken kadın, 
yanlış anlama ve imalarla yıp-
ratılmaktansa, görece özgür-
lüğünü koruma adına “geri 
çekilerek” susmayı yeğ tuta-
bilir. Burada “susmak” hare-
ketlerin ve emellerin de sus-
ması, adımların kısıtlanması. 
Korunacak, sürdürülecek kıy-
metli varlıklar hesabına sus-
makla bir taraftan da yaşlı-
lık çağındaki rahat konuşma 
imtiyazını geliştiriyor kadın. 
Sözün ezber kabullerle hafif-
senerek bir davete yorulma-
sı tehdidi kadar haklı, ancak 
acı duyuran bir susma sebe-
bi olamaz, kıymetli varlık-
ların saygınlığı açısından 
bakıldığında.
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“Çardaklı, sayvanlı, seki-

li, aydınlık konuk odalı, karan-

lık tandır odalı ve kilerli küçük 

bir ev”de doğdu Akın, mutlu bir 

çocukluk yaşadığı izlenimi veri-

yor. Şiirinin seslerinde kendisine 

manzum Peygamber kıssalarını 

okuyan bir dedenin kelimeleri 

de karışmıyor mu? Öğrenciyken 

çalışıyor, okuyor, şiir yazıyor ve 

nişanlanıyor. “Beş dakika olsun 

boşa geçirmediği zaman”ın ona 

hediyesi, ırmak gibi akan mısra-

lar. Furuğ ve Emily Dickinson’la 

kıyaslanabilir bir hayat şiiri ya-

zıyor. Örgü örerek dinleniyor 

ve kaymakam eşiyle sayısız ilçe-

de ve Kahramanmaraş’ta yaşıyor. 

“Sosyalist Kaymakam” olarak ta-

nınan eşi Yaşar Cankoçak’la hiç-

bir lüksü bulunmayan sade bir 

hayat sürdürdüğünden söz edi-

lir hakkında çıkan yazılarda. 

Göçebe hayatın yanı sıra öğret-

menlik ve avukatlık yaparken 

Anadolu’nun farklı katmanlarını 

tanımanın şiirini beslediği, güç-

lendirdiği açıktır. Türkiye’nin çe-

şitli sosyal ve siyasal süreçlerini 

steril ortamlarda yaşamamış ol-

manın getirdiği sağlamlığın ay-

rıcalığı olduğunu da fark etme-

mek imkansız. Mısralarının gör-

kemli sadeliği, toplumdan, ken-

dini savunamayan sıradan insan-

dan yana koyduğu tavrın, ver-

diği emeğin ödülü değil midir? 

Sürdürdüğü hayatın ona bağış-

ladığı şiirlerinden biri, “Sofra. 

Orada eksik olan neydi, sofraya 

yerleşen “ölüm” neyin temsiliy-

di? “Ne çok ne çok ne çok yiye-

cek. İnsanlar yiyorlar yiyorlar.” 

Hangi şair, nasıl bir deneyimle 

böyle düşünür ve yazar? 

‘Yüreği içerde’ annelerin iç 

kanırtıcı acılarını taşır bu döne-

mi anlattığı İlahiler ve 42 Gü-

nün Şiirleri adlı kitapları. “Avlu” 

şiirinde annenin avluda attığı 

“uzun buzdan sarkıtlar biçimin-

de” donan çığlık, hapishanenin 

yapısında öngörülemeyen öge-

nin tecessümü. Oğlunun hesabı-

nı soran annenin sorusu ve yü-

reği işin içine katılmadığında ne 

mahkemeler ne de cezalar yete-

rince adil. “Mekanizma sesleri” 

kendini işte o haliyle kabullen-

dirmeyi sürdürüyor, “çığlık” ol-

masa. Kurulu, hantal, tedbirli bir 

yapının kendisiyle yüzleşmesi-

ne yararı olmaz mı böylesine bü-

yüyerek her şeyi içine alan çığlı-

ğın… Akla Edward Munch geli-

yor ve Mehmet Akif.

“her konuşma bir şeyi değişti-

rir hayatımızda

sustum durdum geriye geriye 

çekilerek” 

Çok büyütülen sebepler hep 

kalemden vazgeçmeye çağırır, 

oysa yazmak hayatı kendi bakı-

şınızla öğrenmenin de en geliş-

tiren yolu. Sonra İşte Yaşlandım 

(1995) şiirleri, kadının yaşlan-

masını suçmuş gibi sunan kültür 

üzerine düşündürüyor. Gençlik 

çağı sürerken kadın, yanlış anla-

ma ve imalarla yıpratılmaktansa, 

görece özgürlüğünü koruma adı-

na “geri çekilerek” susmayı yeğ 

tutabilir. Burada “susmak” hare-

ketlerin ve emellerin de susması, 

adımların kısıtlanması. Koruna-

cak, sürdürülecek kıymetli var-

lıklar hesabına susmakla bir ta-

raftan da yaşlılık çağındaki rahat 

konuşma imtiyazını geliştiriyor 

kadın. Sözün ezber kabullerle 

hafifsenerek bir davete yorulma-

sı tehdidi kadar haklı, ancak acı 

duyuran bir susma sebebi ola-

maz, kıymetli varlıkların saygın-

lığı açısından bakıldığında. Son-

ra artık işve, eda, bir ihtimal ol-

maktan çıkıyor gibi geldiğinde 

söz ve hareket de kısıtlamaların-

dan kurtulur gibi olur. Oysa ar-

tık başka bir çağa geçildiği için 

de mısralar kendi yolunda ilerle-

yeceğini ilan edecektir. Şiir yaz-

mayı “geyik avı”na benzetmemiş 

miydi Akın? İlk üç şiir kitabın-

daki kendi sesini bulmaya çalış-

manın tedirginliğinin yerini gi-

derek “biz” açısından bakmanın 

güveni alıyor. Şiirlerin anlatımcı 

destandan uzaklaşarak durulma-

sı da bu aşamaya özgü bir rahat-

lığı ifade ediyor olabilir.

Şiiri bırakmak hiç kolay de-

ğil, ama sürdürmek için de ken-

di kamunu kurmanın yalnızlı-

ğını göze alabilmelisin. Hayatı-

nı şiire dönüştürmek, şiiri oku-

nan değil yaşanan bir anlamda 

gerçekleştirmek kaç kişinin harcı 

olabilir ve şiir, hayatı değiştirme-

yecekse, nasıl o denli etkili ol-

mayı umabilir? Gülten Akın şi-

iri bir bakıma susmamanın yol-

larını aramanın da şiiridir. Böyle 

bir yol onun mısralarında “Biz”e 

çıkıyor. Hesap soruyorsa kendi-

si için sormuyor, kendisi için is-

teme konusunda mahcup. Böyle 

bir şair duyarlığı bu toprakların 

değerli birikimini yansıtmıyor 

mu? Mahmut Derviş’in Filistinli 

çizgi ustası Naci el-Ali için dediği 

gibi: “Sanat onu sevindirmiyor, 

kuşkusuz ilgilendirdiği halde. 

Sanatı sanat için gerçekleştirme 

düşüncesine uzak duruyor, sanat 

parmaklarından aktığı halde.” 
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Uyumsuzlar
Rasim Özdenören

İz Yayıncılık
2015

Türk hikâyeciliğinin 
yaşayan büyük isim-
lerinden Rasim 
Özdenören’in yeni ki-
tabı Uyumsuzlar, yaza-
rın son dönemde yaz-
dığı öykülerin yanı sıra, 
yıllar önce yazılıp bir 
kenarda kalmış ve ya-
yınlanmamış bazı öy-
külerini de içeriyor.
Özdenören’in farklı üs-
lubuyla insan halleri-
ni, aşkı ve uyumsuzla-
rı anlattığı öyküler, in-
san hallerini kavrayışı-
mızı daha da zengin-
leştiriyor.

Doğu Batı Arasında İslâm
Aliya İzzetbegoviç

Çağdaş dünya, uzun zamandır süregelen ve sonu kestirilemeyen kesif bir ideolojik çatışmanın sahnesidir. Hepimiz bir 
şekilde bu çatışmalarla yüz yüzeyiz. Bu mücadele İçinde acaba İslâm’ın yeri neresidir? Bugünkü dünyayı şekillendiren 
süreçlerdeki rolü nedir? Aliya İzzetbegoviç’in Doğu Batı Arasında İslâm tüm bu konuları geniş bir entelektüel ufuk için-
de ele alıp cevaplandırmaya çalışıyor. İsmail Raci Faruki’nin “bir başyapıt; zaman içindekileri teyit edecek” dediği eserin 
girişinde şu hususun altını çiziyordu İzzetbegoviç: “Son olarak bu eser hakkında bazı şeyler söyleyeceğim. Kitap iki bö-
lümden ibarettir. Birinci bölümde, din, en geniş manasında konu ediniliyor. İkinci bölümse, İslâm’a, daha doğrusu İslâm’ın 
bir yönünü ifade eden iki kutupluluğa tahsis edilmiştir.
Bu kitap teoloji değildir; yazarı da teolog değildir. Bu bakımdan kitap, doğrusu aranırsa, İslâm’ı bugünkü neslin konuş-
tuğu ve anladığı dile “tercüme” teşebbüsüdür. Bu husus bazı hata ve noksanlıklarını izah edebilir; çünkü “kusursuz ter-
cüme” yoktur.” 

Çözüm Süreci Nereden Nereye?
Murat Koç

Yaklaşık bir asra yaklaşan ve adına “Kürt Sorunu” denilen meselenin çözümü için özellikle 2010’dan sonra oldukça ce-
sur kimi adımlar atıldı. “Çözüm Süreci” kimi zaman umutla kimi zaman endişe ile takip edilen süreç ardı arkası kesilme-
yen olumsuz olaylarla şimdilik “buzdolabına kaldırıldı”. Murat Koç Çözüm Süreci Nereden Nereye? adlı kitabındaki yazı-
larıyla çözüm süreci etrafındaki sorulara cevap vermekte. Diyarbakır’da yaşayan yazar süreci tartışmaların ve olayların 
merkezinden değerlendirmeleriyle çözüm sürecinin neden tıkandığını soğukkanlı analizlerle izah etmektedir.

Arap Baharı Postkoloniyalizmin Sonu
Hamid Dabaşi

Arap Baharına dair bu kitap, Ortadoğu üzerine yeni bir düşünüş biçiminin hatlarını çizi-
yor. Hamid Dabaşi bu kitabında Fas’tan İran’a, Suriye’den Yemen’e ayaklanmaların itici 
gücü olarak, postkolonyalizmin sonuna da delalet ettiğini öne sürdüğü ertelemeli baş-
kaldırı kavramını gösteriyor. Dabaşi Arap Baharı’nın bölge jeopolitiğini geri dönülmez bi-
çimde değiştirdiğini ve artık “Ortadoğu’yu” yeniden tahayyül etme zorunluluğu içinde 
olduğumuzu ortaya koyarken, süreğen devrimci halet-i ruhiyenin yalnızca isyan ateşi-
nin sardığı toplumları değil daha nicelerini de özgürleştirme potansiyeli olduğunu çar-
pıcı biçimde anlatıyor. Dabaşi yirmi birinci yüzyılın kurucu anlarından biri olarak görüle-
cek sürece dair devrimci, yaratıcı ve açık uçlu bir okuma sunuyor. Arap dünyasını sar-
san çarpıcı değişimlere dair yenilikçi, incelikli ve tarihsel bir okuma. Kitap iddiasını o denli 
zengin, dikkatli ve sistematik bir şekilde ortaya koyuyor ki devrimin doğasına dair yeni 
bir düşüncenin gelişmesi hiç şaşırtıcı olmaz.

Sinema Bir Kültürdür
Kurtuluş Kayalı

Türkiye’de sinema yazınının popülerleşmesi kabaca 1990’lı yılların ikinci yarısına rast-
lamaktadır. Onun öncesinde Türk sineması üzerine yazma etkinliği elbette vardır. An-
cak sinema metinlerini gelişigüzel bir çözümleme matematiğinin yanısıra var olan; si-
nemayı Türkiye’de düşünce geleneğinin içerisine yerleştirmeye, yönetmenlerin yöne-
limlerini düşünce dünyasında yaşanan gelişmeleri dikkate alarak analiz etmeye, sine-
ma metinlerini Türk kültürünün bir ürünü olarak ele almaya cesaret eden çok az yazar 
ve makale/kitap vardır. Bu durumun en tipik örnekleri Türkiye’de sinema tarihi üzerine 
yazılan metinlerde görülebilir. Dahası bu süreç sinema yazınının popülerleşmesi ile bir-
likte hükümleri, ön kabulleri, klişeleri beraberinde getiriyor. Yarım yüzyıla yakın bir sü-
redir Türk sineması üzerine düşünen, Türk sineması üzerine yazan; bu uğraşını Türk 
düşüncesi ve Türk kültürü içerisinde konumlandırmayı başaran Kurtuluş Kayalı işte 
bu klişelere de meydan okuyor. Yıllarca düşünsel şiddete maruz kalmış, Türk sinema-
sının put kırıcılarından Metin Erksan’dan aldığı sesle: Sinema Bir Kültürdür!

Ekin Yayınları
2015

Klasik Yayınları
2015

Sümer Yayıncılık
2015

Tezkire Yayınları
2015


