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Gönüllü kuruluşların adil bir tavır, duruş belirlemesi, Türkiye’nin geleceği 
açısından hayatı öneme haizdir. Seçim öncesi, süreci ve sonrasında kullanılan, 
hakaret içeren, suçlayan, tahkir eden dilden vazgeçilmelidir. Parlamento içi 
siyasetle ilişkilere bir seviye kazandırılmalı, araya bir mesafe konmalıdır. 
Önümüzdeki dönemde akademisyenler, suskunluktan vazgeçmeli, edebine, adabına 
ve adalete uygun olarak siyasete ve yönetime yardımcı olmaya çalışmalıdırlar.

T ürkiye; 24 Ha-

ziran 2018’de 

cumhurbaşkanı ve 

milletvekili seçim-

lerini, %88 civa-

rında bir katılım-

la kavgasız ve gü-

rültüsüz bir şekil-

de başarı ile ger-

çekleştirmiştir. Ye-

rel yönetimlerin 

seçimleri ise 9 ay 

sonra yapılacaktır.

Bölgenin kan gölüne döndüğü ve dünyanın 

çok sert soğuk savaş dönemini yaşadığı, Şer İt-

tifakı (ABD-Siyonizm-İngiltere-İsrail) tarafın-

dan “yeni dünya düzeni” için 3. Dünya savaşının 

Ortadoğu’dan çıkarılmak ve bölgenin paramparça 

edilmek istendiği bir dönemde, Türkiye’deki se-

çimler iç, bölgesel ve küresel dinamiklerin etkile-

şiminde gerçekleşmiştir.

Bugün Bölgede Türkiye, İran, Suriye ve Irak 

görünürde terör örgütleri (PKK, PYD/YPG, DAEŞ) 

ile savaşıyor; gerçekte bu dört ülke, terör örgüt-

leri üzerinden Şer ittifakı (ABD-İngiltere-İsrail-

Siyonizm) ile savaşıyor. Ancak bu gizli savaşın adı 

henüz konmamıştır. Hem küresel hem de İslâm 

coğrafyasında hâkimiyet kurma amaçlı 16 pro-

je bölgede çatışmaktadır. Bugün; bölge ülkelerini 

bölmek ve birbiri ile savaştırmak, böylelikle İsrail’i 

rahatlatabilmek ve genişlemesini sağlamak, enerji 

havzalarına el koymak, Filistin meselesini göz ardı 

edebilmek, hat-

ta bir küresel sa-

vaş çıkarmak için 

Türkiye’yi provo-

ke ederek kullana-

bilmek hedeflen-

mektedir. İsrail, 

Filistin’de her ge-

çen gün katliamla-

rını artırmakta ve 

yaygınlaştırmak-

tadır. Ayrıca İsra-

il, her geçen gün, 

Suriye’de bir bölgeyi bombalayarak “güvenli böl-

ge” adı altında Suriye topraklarını işgal edip ya-

yılmaktadır.

Şer İttifakı yanı başımızdaki Ermenistan’da se-

çimler üzerinden bir Kadife Darbe gerçekleştir-

miştir. Böylece Türkiye’nin güneyinde olduğu gibi 

şimdi de Türkiye’nin kuzeyinde Türkiye, İran ve 

Rusya’nın ortasına yerleşmeye çalışmaktadır. 

Türkiye, böyle bir atmosferde seçime gitmiş ve 

seçimden Kadife darbecilerin beklediği bir gerilim 

ve çatışma ortamına girmeden başarı ile çıkmıştır. 

Ancak önümüzde yerel yönetimler seçimi olacak-

tır. Bize göre Şer ittifakı, yerel seçimlerde bir kadi-

fe darbe öngörmektedir. 

24 Haziran 2018 seçimlerinden çıkarılabile-

cek dersler nelerdir? Toplum ne mesaj vermiştir? 

Bunların gereği nasıl yapılabilir? Bu soruların ce-

vapları, geçen yazıda yer verdiğimiz adalet, kıst ve 

mizan kavramları göz önüne alınarak ve her tür-

Şekil-1: Cumhurbaşkanı Adaylarının Birinci Olarak Oy Aldığı İller
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lü duygusallıktan uzak olarak verilmelidir. Çün-

kü Kur’ân-ı Kerim’e göre hayat ve kâinat, mizan, 

kıst ve adalet üzerine kurulmuştur ve toplumlar-

da, barış ve huzur, ancak mizan, kıst ve adaletle 

ayakta durabilir, korunabilir (57 Hadid 25).

İktidarların, yönetimlerin, yöneticilerin ana 

görev ve sorumluluğu, Allah’ın koyduğu mizanı 

korumak, kıst ve adaleti tüm insanlar için hâkim 

kılmaktır (38 Sâd 26). Kur’ân ve sünnetin öngör-

düğü, mizan, kıst ve adalet, partilere, mezheplere, 

dinlere, cemaatlere, vakıflara, STK’lara ve “bizden 

olan ve olmayana” göre değişmez, değişmemelidir. 

Mizanın bozulması, adaletin bozulmasına, o 

da toplumların ifsadına ve de helâkine sebebiyet 

vermektedir (7 A’râf 81-84; 10 Yûnus 83; 11 Hûd 

84-85). Bu ilahi sünnettir. Allah’ın sünnetinde bir 

değişiklik olmaz. Şartlar uygun hale geldiğinde 

ilâhi irade tecelli etmektedir. 

Seçim ve gerilim ortamından yorgun düşmüş 

bir toplumun, vereceği/ verebileceği bir tepki, is-

tenmedik sonuçlar doğurabilir. 

Bu ülkede, Cumhurbaşkanlığı, yerel seçimler 

ve genel seçimler olmak üzere üç ana seçim var 

ve her üç seçimde de daima bir heyecan ve geri-

lim yaşanır. Genel seçimlerde, ülkenin geleceğine 

ilişkin plan, program, proje ve stratejiler tartışı-

lır/ tartışılmalıdır. Millet de bu tartışmalar üzerin-

den plan, proje, program ve stratejisini beğendiği 

partiye, ekibe, ülkeyi yönetme görev ve sorumlu-

luğunu belli bir dönem için verir/vermelidir. Yerel 

seçimler, yerel, bölgesel meseleleri en iyi kimin ya 

da kimlerin yapacağına halkın karar vermesi sü-

recidir. Yerel seçimlerde partiler ve parti liderleri, 

önemlidir; ama ondan daha da önemli olan, ye-

rel aday ve kadroların varlığı, onların halka sun-

duğu projelerdir. Genel seçimler makro ile ilgile-

nirken, yerel seçimler ise mikro ile ilgilenir. Fakat 

Türkiye’de tüm seçimler, hatta referandumlar, ge-

nel seçim havasına sokulur ve bir varlık ve yokluk 

savaşına dönüştürülür.

24 Haziran 2018 Seçimlerini analiz edebilmek 

ve bir yol haritası ortaya koyabilmek için sürece 

etki eden iç ve dış dinamikleri, göz önüne almak 

gerekmektedir. Dış dinamikler, bu yazının kapsa-

mına alınmayacaktır. İç dinamikler ise aşağıdaki 

faktörlere göre gibi değerlendirilmelidir:

· Siyasi Partiler

· Etnik Unsurlar

· Mezhepsel Unsurlar

· STK/Cemaat/Hareketler

· Kadife Darbeciler

· Halk

· Gençlik

· Ekonomik Gidişat

· Kullanılan Dil

· Adalet

· Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

· Başarı-Başarısızlık

· Propagandaların Muhtevası

· Seçimlerin Öne Alınması

· Seçimlere Katılım

Umran’ın Mayıs 2018 Sayısında, “2018 Seçim-

lerine Giderken Türkiye’nin Dil Sorunu” başlıklı 

makalede; “Bu(Türkiye’deki) üç seçimde sadece 

iç dinamiklerin asıl rolü oynaması/oynayabilme-

si için, sonuç ne olursa olsun, Türkiye’nin iç dina-

miklerini birleştirip bütünleştirecek âdil bir söy-

leme, dile ve politikaya ihtiyaç vardır.” “Türkiye 

bu seçim sürecini kardeşlik içinde tamamlamalı-

dır.” notunu düşmemizin sebebi, bölgesel ve kü-

resel dinamiklerin seçim esnasında ve seçim son-

rasındaki süreçlerde etkili olamaması içindi. “Se-

çimlerin bir kavga, gerilim ortamından kurtarıl-

ması gerektiğini”, “huzurlu bir seçim ortamı oluş-

turmanın, başta siyasiler olmak üzere genel olarak 

tüm toplumun, özel olarak da STK/Gönüllü ku-

ruluşlar/cemaatlerin görevi olduğunu” belirterek 

“adalet, mizan ve kıst kavramlarını ve bu kavram-

lara dayalı bir dil kullanmanın ve söz söylemenin 

nasıl olması gerektiğinı” ele alıp değerlendirdik. 

Yeni bir yönetim sistemi olarak “Cumhurbaş-

kanlığı Hükümet Sistemi”ni yürürlüğe sokacak 

bir seçim döneminde, bu sistemi savunanlarla 

karşı olanların, toplumu bir bütün olarak kucak-

layacak, toplumun değişik kesimleri arasında bir-

lik beraberlik ve dayanışmayı sağlayacak, ikna yo-

lunu tutacak bir ortam inşa etme yerine; gerilimi 

tercih etmeleri, gerilimden oy ummaları, belki an-

lık olarak bir fayda sağlamış olabilir. Bölgede sa-

vaşan/çatışan projeler ve bölgesel ve küresel dina-

mikler açısından bakıldığında uzun vadede fayda 

değil zarar vereceği kolaylıkla görülebilir. 

Adalet, mizan ve kıst kavramlarına dayalı bir 

dil ve söylemin kullanılması gerektiğini, başta 

Cumhurbaşkanı, başbakan olmak üzere, yukarıda 

ismi geçen kuruluşlar ve her iki ittifak grubu dik-

kate almamıştır. Bu noktada, konuşma metinle-
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ri incelendiğinde, derleyici, toparlayıcı dili Temel 

Karamollaoğlu’nun kullandığını söyleyebiliriz.

Türkiye’de ister yerel isterse genel ve isterse 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri olsun, bir varlık ve 

yokluk savaşına sokulmaktadır. İktidarda olanlar 

kaybedersek ülke mahvolur; muhalefette olanlar 

da iktidardakiler tekrar kazanırsa ülke mahvolur, 

diktatörlük gelir muhtevalı bir propaganda yap-

maktadırlar. Türkiye bu mantıktan süratle kurta-

rılmalıdır. 

CHP’nin popülist propagandasına karşı, AK 

Parti kadroları, ilk defa bu seçimde denebilir, 

kendi yapacaklarından ziyade CHP’nin geçmişte-

ki uygulamalarını, zulmünü, yoklukları, kuyruk-

ları merkeze alarak bir propaganda yapmışlardır. 

Bu yaklaşım tarzı, bizim kuşak ve üstü için, bir 

ihtimal de bir alt kuşak için etkili olabilir, muhte-

melen etkili olmuştur da. AK Parti döneminde 18-

30 yaş grubuna dâhil olmuş gençler için bir mana 

ifade etmemektedir. Hatta ters tepki yapmakta-

dır. Rey verme durumundaki bu nesil, bağırılma-

sından, emir kipi kullanılmasından, suçlamaktan, 

suçlanılmaktan, hakaretten ve gerilimden hoşlan-

mamaktadır. Bu nesil, rüşvet ve yolsuzluklara kar-

şı çıkmakta, özgürlük ve adaleti öncelemektedir. 

Teknolojiye bağımlı, aceleci, tüketici, modacı bir 

nesil söz konusudur.

Eğer AK Parti kadroları ve AK Parti’ye aktif 

destek veren STK/cemaat/ hareketler, kanaat ön-

derleri, köşe yazarları ve akademisyenler, Referan-

dum ve son üç seçimde kullanılan bu dili değiştir-

mezler ise “Deizm” üzerinden yapılan propagan-

da, gençlik üzerinde çok daha fazla etkili olabi-

lecektir. 2015 yılından beri Deizm üzerinde özel 

çalışmaların yapıldığını göz önüne alırsak bunun, 

İslami açıdan çok büyük, ciddi bir tehlike oluştu-

rabileceğini söyleyebiliriz. Gençliğin deizme kay-

ması hızlanabilir. 
Bu nedenle cumhurbaşkanlığı ve milletvekili 

seçimlerinde gençlerin kime, ne oranda ve niçin 

oy verdiğinin araştırılması gelecek için çok fayda-

lı sonuçlar doğurabilir.

1946 yılından bu yana Alpaslan Türkeş’in 

kurduğu ya da sözcülüğünü yaptığı hareket, 

Türkiye’nin en kritik dönemlerinde kendi partile-

rine ya da siyasal hareketlerine zarar verecek çok 

farklı davranışlar sergilemişlerdir. Türkeş sonra-

sında MHP’nin başına geçen Bahçeli, Türkeş’in bu 

geleneğini devam ettirmiştir. 

28 Şubat sonrası yapılan 1999 genel seçimler-

de yaklaşık % 18 gibi bir rey alarak büyük bir ba-

şarı kazanmış; Rahşan Ecevit’in, “eli kanlı katillerle 

biz koalisyon yapmayız” demiş olmasına rağmen 

beklenenin aksine Bahçeli, Ecevit’le ANASOL-M 

koalisyon hükümetini kurmuş ve Başbakan yar-

dımcılığı görevini üstlenmiştir.

ABD’den ithal edilen Kemal Derviş ve İsma-

il Cem’in, DSP’yi ele geçirme ve Bahçeli’yi koalis-

yondan çıkarma amaçlı faaliyetlerine karşı koalis-

yon hükümetinin ikinci büyük ortağı MHP Ge-

nel Başkanı Devlet Bahçeli, 7 Temmuz 2002 günü, 

partisinin Bursa’nın Keles ilçesinde düzenlediği 

11. Kocayayla Türkmen Kurultayı’nda “3 Kasım 

2002 tarihinde erken seçim yapılmasını” isteye-

rek beklenmeyen bir çıkış yapmıştır. 16 Temmuz 

2002’de koalisyon hükümetini oluşturan üç par-

tinin genel başkanları arasında yapılan toplantıda, 

3 Kasım’da erken seçim yapılması kararı alınmış 

ve bu karar, TBMM’de 31 Temmuz 2002’de onay-

lanmıştır1. Bahçeli’nin erken seçim açıklaması 

üzerine, eski istihbaratçı Mahir Kaynak, “MHP’yi 

parlamento dışında bırakmak için bir parti kurul-

muş iken (Genç Parti) Bahçeli nasıl erken seçim 

isteyebilir” şeklinde yaptığı açıklama; Bahçeli’nin 

erken seçim isteğinin rastgele bir istek olmadığı-

nı akla getirir. Dahası Türkiye’nin karanlık dehliz-

lerinde küresel işbirlikçi çok farklı organizasyon-

ların, çok farklı operasyonlar yapmak için hazır-

landığını göz önüne alarak yapıldığını göstermek-

tedir. Bahçeli’nin erken seçim isteği ile Türkiye, 3 

Kasım 2002’de seçime giderek 16 yıl sürecek AK 

Parti iktidarı ile tanışmıştır. Bahçeli, AK Partinin 

önünü açarak iktidar olmasını sağlamıştır.

2007 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet 

Necdet Sezer’in süresi dolmuştur. Anayasa Mah-

kemesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 

Genel Kurul’da 367 milletvekilinin bulunması ge-

rektiği yönünde bir karar vererek Cumhurbaşkan-

lığı seçiminin mecliste yapılabilmesini nerede ise 

imkânsız hale getirmiştir. Bu karar üzerine ANAP 

ve DYP genel kurula katılmayarak Abdullah 

Gül’ün cumhurbaşkanlığını engellemişlerdir. Bu 

tavırları, her iki parti için sonun başlangıcı olmuş 

ilk genel seçimde her ikisi de tasfiye edilmiştir. 

Mecliste Cumhurbaşkanı seçilemeyince Türkiye, 

2007 genel seçimlerine gitmiştir. 2002 seçimle-

rinde Meclis dışında kalan Bahçeli, 2007 seçimle-

rinde Meclis’e girmiş ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 
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için Meclis genel kuruluna girerek 

(Tablo-1) Anayasa Mahkemesi’nin 

öngördüğü 367 şartının sağlanma-

sını sağlamış; Abdullah Gül’ün, 28 

Ağustos 2007’de 11. Cumhurbaşka-

nı seçilmesine imkân vermiştir.

Taksim Kadife darbe sürecinde, 

ülkücülerin sokağa çıkmasını en-

gelleyerek Taksim Kadife darbe sü-

recindeki gayrı memnun ittifakını 

çözmüş, yeri ve zamanı geldiğinde 

ülkücüleri sokağa çıkararak Kadife 

darbecilerin sokak eylemlerine ağır 

darbe indirmiştir. 

Bu şekilde bir tavır ortaya koyan 

Bahçeli, Taksim Kadife darbe süreci-

nin cumhurbaşkanlığı aşamasında, 

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığına 

karşı CHP-MHP ittifakını kurarak 

Ekmeleddin İhsanoğlu”nu çıkarıp Erdoğan”ın 

cumhurbaşkanı olmasını engellemeye çalışmıştır.

7 Haziran 2015 seçimlerinde Taksim Kadife 

Darbeciler, AK Parti’nin tek başına iktidar olma-

sını engelleyerek başarıya ulaştığı bir anda; daha 

resmi seçim sonuçları açıklanmadan yaptığı açık-

lamalar da dikkat çekicidir. Bahçeli, “hiçbir hükü-

met formülü içinde olmayacağı”, “kendilerine ana 

muhalefet görevi verildiği”, “bir erken seçim olur-

sa ona da hazır oldukları, erken seçim için de 15 

Kasım 2015 tarihinin uygun olduğu” açıklamasını 

yaparak, Türkiye’yi erken seçime götüren süre-

ci başlatmıştır.2 Koalisyon görüşmeleri sonuçsuz 

kalınca, AKP-MHP ittifakı ile Türkiye, 1 Kasım 

2015’de seçime giderek AK Parti’nin %49,5 gibi 

bir oy oranı ile tek başına iktidar olması gerçek-

leşmiştir (Tablo-1). 7 Haziran 2015 seçimlerinden 

sonra mecliste dördüncü parti olan Bahçeli, aslın-

da 1 Kasım seçimlerine, MHP açısından gerektiği 

ağırlığı vermemesi ve yol boyu halka “ne yaparsa-

nız yapın bir partiyi tek başına iktidar yapın” dedi. 

Böylece dolaylı olarak AK Parti’yi işaret etmesi, 

AK Parti’yi iktidara taşırken; MHP’nin bölünme 

sürecini de başlatmış, İYİ Parti’nin kuruluşunun 

önünü açmıştır.

Bahçeli, 15 Temmuz 2016’daki askeri darbe 

girişimine şiddetle karşı çıkarak ülkücüleri dire-

nişe davet etmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

Yeni Kapı Mitingine katılarak şartsız destek ver-

miştir. Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesinden 

sonra gündeme getirdiği Başkanlık Sistemi’ne şid-

detle karşı çıkan Bahçeli, 15 Temmuz askeri darbe 

girişiminin ardından, Erdoğan’ın rafa kaldırdığı 

başkanlık sistemini; 11 Ekim 2016’da MHP grup 

toplantısında, “Fiili duruma hukuki boyut kazan-

dırmak gerekir” diyerek Erdoğan’a/AK Parti’ye 

“Başkanlık önerinizi Meclis’e getirin” çağrısı yap-

mıştır.3 

Başkanlık sistemine karşı çıkan Bahçeli, baş-

kanlık sistemini savunur olmuştur. AK Parti-MHP, 

Ocak 2017’de “cumhurbaşkanlığı hükümet siste-

mi” dedikleri, “Türkiye tipi başkanlık sistemini” 

içeren anaysa değişikliğini TBMM’den geçirmişler, 

16 Nisan 2017’de halkoylamasına sunmuşlar ve 

AK Parti-MHP ittifakı ile referandumda anayasa 

değişikliğinin %51,4 “Evet” oyuyla kabul edilme-

sini sağlamışlardır. Böylelikle Bahçeli dolayısıy-

la MHP, Türkiye’de ki “sistem değişikliği”nde “ki-

lit rol” oynayacağı bir konuma gelip yerleşmiştir. 

Anahtar kişi ve anahtar parti olmuşlardır.

Ancak Bahçeli’nin bu tutumu, MHP içindeki 

muhalefetin daha da kuvvetlenmesine ve yeni bir 

partinin kurulmasının gerekliliğine çok daha uy-

gun bir psikolojik zemin hazırlamıştır. Bahçeli, 8 

Ocak 2018’de, partisinin cumhurbaşkanı adayı 

göstermeyeceğini ve Erdoğan’ı destekleyeceklerini 

kamuoyuna açıklamış; uyum yasaları düzenleme-

si ile %10’luk seçim barajının düşürülmesini talep 

etmiştir. Daha sonra Erdoğan’la yaptığı görüşme-

ler sonrasında, iki partinin ittifak yapabileceğini, 

adının da “cumhur ittifakı” olabileceğini kamuo-

yuna duyurmuştur. 

Devlet Bahçeli, Erdoğan’la Cumhur İttifakı 

konusunda mutabakata vardıktan ve gerekli yasal 

düzenlemeler yapıldıktan sonra, partisinin 17 Ni-

Tablo-1: 2002-2018 Milletvekili Seçim Sonuçları

SEÇİM TA-
RİHİ

MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ-GENEL SONUÇLAR (%)
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03 Kasım
2002 79 34,43 19,41 8,35 6,22 2,49 7,24 0,5 5,12 9,52

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

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

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

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

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

* BAĞIMSIZ ADAYLARLA SEÇİME GİRİLDİ
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san 2018’deki grup toplantısında, cumhurbaşkan-

lığı ve milletvekili genel seçimlerine yaklaşık 1,5 

yıl kala, “seçimlerin 26 Ağustos 2018’e alınması 

gerekir” diyerek bir erken seçim çağrısında bu-

lunmuştur4. Bu çağrının üzerine, AK Parti ile ya-

pılan görüşmelerin sonrasında cumhurbaşkanlığı 

ve milletvekili seçimlerinin 24 Haziran 2018’de 

yapılmasında uzlaşma sağlanmış ve gerekli yasal 

düzenlemeler yapılarak, Türkiye yeni bir seçime 

götürülmüştür.

Bahçeli’nin mücadelesi ile ilgili kısa bir özet 

vermemizin sebebi, Türkiye’nin en kritik zaman-

larında birbiri ile tezat teşkil eden kararlar alıp 

uygulamadaki esnekliği ve kapasitesidir. Sonuçla-

rı ağır olsa bile taban tabana zıt taktikleri uygu-

laması/ uygulayabilmesi, uzun vadeli bir strateji-

nin varlığına işaret etmektedir. Bahçeli, uzun va-

deli çizilmiş bir stratejinin siyaset ayağındaki tem-

silcisi, sözcüsü belki de lideridir. 

Bundan sonra ne olabilir sorusunun cevabını, 

bu arka planı göz önüne alarak ve de Bahçeli’nin 

kullandığı kelime ya da cümlelere dikkat ederek 

cevaplandırmak gerekmektedir.

1.5 yıl sonra 2019 yılında yapılması gereken 

cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Ha-

ziran 2018’e çekilmesinin nedenleri, anlaşılama-

dan ve de sorgulanmadan, Haziran 2018 seçim 

sonuçlarını değerlendirmek ve bir yol haritası or-

taya koymak anlamlı olmayabilir. Dolayısıyla şu 

iki sorunun cevabı gerçekçi bir şekilde verilmeli-

dir: a) Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimle-

ri niçin öne alındı? b) Cumhur İttifakı niçin ger-

çekleştirildi?

Bu konuda yapacağımız yorumlar, ilgililerin 

yaptığı açıklamalar üzerinden yaptığımız tahmin-

lerdir. Bunları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

1- Bahçeli’yi rahatsız eden, İYİ Parti’nin li-

der kadrosunun büyük çoğunluğunun MHP kö-

kenli olması, MHP’nin oy potansiyelini ciddi bir 

şekilde etkileyebileceği olgusudur. İYİ Parti, tam 

yerleşmeden ve yasal tüm örgütlenmesini tamam-

layamadan hazırlıksız yakalayıp seçime sokma-

mak, seçime girse bile gerekli performans göster-

mesini engellemek, Bahçeli’nin önemli amaçların-

dan biri olabilir. Nitekim YSK, İYİ Parti’nin seçim-

lere girip girememesi ile ilgili kararı geç vererek 

böyle bir şüphenin oluşmasına imkân vermiştir. 

YSK’nın kararının gecikmesi üzerine CHP, 15 mil-

letvekilini İYİ Parti’ye transfer ederek İYİ Parti’nin 

seçime girmesine ilişkin hukuki zemini sağlamış-

tır. YSK bundan sonra İYİ Parti’nin seçime girebi-

leceği açıklamasını yapmıştır. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisi-

ne transfer edilen 15 CHP milletvekilinin kendi-

sini aday göstermesi yerine; yüz bin imzayı topla-

yarak aday olmaya karar vermiştir. Bunun üzeri-

ne, Bahçeli, Akşener’e imza verenleri, FETÖ’cü ol-

makla suçlayan açıklamalar yapıp savcıları göre-

ve çağırmıştır. Bu açıklamaları, bir korku ortamı 

inşa ederek Akşener’in önünün kesilmesi ve şaibe-

li hale getirilmesi ile ilgilidir. Bu çıkış, Bahçeli’nin 

İYİ Parti’nin MHP’ye ciddi bir zarar verebileceği 

endişesinin bir göstergesi olarak değerlendirilebi-

lir. 

Bahçeli’nin bu çıkışı, CHP’nin karşı atağı ile et-

kisiz hale getirilmiş ve Akşener, yüz bin imzaya 

ulaşarak Cumhurbaşkanı adayı olmayı başarmış-

tır. Bununla beraber Bahçeli’nin FETÖ suçlama-

sının, halkın üzerinde olumsuz bir etki meydana 

getirdiği ve İYİ Parti’nin alabileceği oyları olumsuz 

yönde etkilediği, söylenebilir.

2- Erdoğan açısından seçimlerin öne alın-

ması ve cumhur ittifakının kurulmasının bir bo-

yutu, İYİ Partinin merkez parti rolüne soyunması 

ile ilgilidir. İYİ Parti, ana stratejisini, MHP, CHP ve 

AK Parti tabanında var olan eski ANAP, DYP seç-

men kitlesinden, balkan göçmenlerinden, AB’yi 

savunan, laik-seküler ve Mustafa Kemal’i seven 

sağ seçmen bir kitleden oy alabilme üzerine kur-

muştu.

Tam yerleşememiş, kadrolaşamamış, örgütle-

nememiş bir İYİ Parti, AK Parti’ye fazla zarar ve-

remezdi. Bu nedenle Erdoğan, İYİ Parti’nin önü-

nü kesmek için seçimin öne alınmasını ve MHP 

ile bir ittifaka girilmesini yararlı görmüş olabilir.

3- Erdoğan açısından bundan da daha 

önemli olan, başta büyükşehir belediyeleri olmak 

üzere AK Partili belediyelerden, beyaz yakalılar-

Devlet Bahçeli               Recep Tayyip Erdoğan
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dan, bürokratlardan ve AK Partili müteahhitler-

den çok yoğun bir şikâyetin var olması idi. Nite-

kim bu şikâyetleri etkisiz hale getirmek için başta 

İstanbul, Ankara, Bursa olmak üzere bazı illerin 

belediye başkanlarını istifa ettirerek belediyeler-

de temiz bir sayfa açacağı imajını oluşturmak is-

temiştir. Bununla beraber Cumhurbaşkanlığı ve 

milletvekilliği seçimlerinden önce yapılacak yerel 

seçimlerde alınacak bir darbenin, hem cumhur-

başkanlığı hem de milletvekili seçimlerini, çok 

ciddi sıkıntıya sokma ihtimali mevcuttu. Seçimle-

ri öne alarak bu tehlikeyi engellemeye çalışmıştır.

4- Erdoğan, AK Parti kadrolarındaki, kendi 

deyişi ile “metal yorgunluğunu” görmüş; bu kad-

rolar ile her üç seçimi kazanamayacağını düşün-

müş olabilir. MHP ile ittifaka bu açıdan sıcak bak-

mış, hatta mecbur kalmış ve bir erken seçime evet 

demiş olabilir. Erdoğan’ın ve AK Parti’nin 24 Ha-

ziran seçimlerinde aldıkları oylar analiz edildiğin-

de, kendilerinin asıl oyları göz önüne alındığında; 

yapılan ittifakın ve seçimi erkene almanın, kendi-

leri açısından çok isabetli olduğu kolaylıkla görü-

lebilir (Tablo-1, Tablo-2). 

5- Seçimlerin öne alınması ve Cumhur İtti-

fakının oluşturulmasının bir sebebi, dış dinamik-

lerle alakalı olabilir. 2019 cumhurbaşkanlığı ve 

milletvekilliği Seçimlerinde, yeni bir kadife darbe 

döneminin (2019 cumhurbaşkanlığı kadife darbe 

süreci) yaşanabileceği kanaatinin, her iki liderde 

oluşmuş olması olabilir5. 

6- Her iki liderin özellikle Bahçeli’nin za-

man zaman yaptığı konuşmalarda kullandığı bazı 

ifadeler, böyle bir tehlikenin var olduğunun işa-

retleri olarak değerlendirilebilir. Bahçeli, İçişle-

ri Bakanı Soylu’nun ‘Yeni bir darbe planları var’ 

açıklaması üzerine; “Türkiye yeni bir işgal girişi-

mine maruz kalırsa bu defa hiç bir suçlu ve hain 

sağ kalmayacaktır. Vatanımıza göz koyanların gö-

zünü oyarız.” “Alayını cehennemin dibine kova-

larız. Burunlarından fitil fitil getiririz.” “Türkiye 

kuşatma altındadır. Bu maksatla terör örgütleri 

kışkırtılmaktadır. PKK/PYD/YPG küresel emper-

yalizm tarafından kullanılmaktadır. FETÖ ile PKK 

arasında hiçbir fark yoktur. Bir olmazsak, daya-

nışma içinde mücadele etmezsek hep üzerimize 

gelecekler.”6 değerlendirmesini yapmış olması, 

Türkiye’ye karşı küresel bir tuzağın kurulduğuna 

dikkat çekmek istemiş olmasından dolayıdır. 

Nitekim mahkûmlarla ile ilgili af isteğinde; 

“…Cezaevlerindekilerin belli bir oranı PKK ve 

FETÖ’den. Bu zemini işledikleri takdirde Türkiye, 

büyük bir felakete sürüklenebilir. Gezi olayların-

dan çok daha korkunç ve çok daha gaddar olur. 

Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp 

FETÖ’nün, PKK’nın kurbanı haline gelir, seçime 

1 hafta 10 gün kala bir talimat ile isyan başlatırlar 

ise ne olur? Bu teröristleri 2 kişilik 3 kişilik yer-

lerde tutuluyor, kader kurbanı olan suçluların ko-

ğuşuna birer ajanlarını gönderiyor bu teröristler 

ve onlar orada fitne yayıyor. Cezaevleri, Afrin’de 

atılan bombalardan daha tehlikeli bir bombadır.” 

şeklindeki açıklaması7, farklı yerlerde, farklı bo-

yutlarda şer ittifakının kadife darbe için uygun ze-

min hazırlığında olduğuna dolaylı bir şekilde vur-

gu yapmış olmakta ve bir yerlere özel mesaj gön-

dermektedir: “Her şeyden haberimiz var.”

Nitekim 24 Haziran 2018 seçimleri sonrasında 

Ankara’da Parti Genel Merkezinde yapmış oldu-

ğu konuşmada Bahçeli; “…Partimiz bütün engel-

leri aşarak, bütün oyunları bozarak, bütün karan-

lık senaryoları parçalayarak TBMM’de temsil edil-

me imkânına kavuşmuş, çok değerli bir milletve-

kili sayısına ulaşmıştır. Ve elbette Türkiye’nin böl-

gesel, dahası küresel kuşatmadan tamamen kur-

tulması hususunda Cumhur İttifakı’na düşen so-

rumluluklar çok fazladır.”8 tarzında yaptığı açık-

lamada gene “küresel kuşatmaya” özel bir vurgu 

yapmıştır.

7- Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sis-

temini, “Cumhuriyetin Kuruluşu” ve “Çok Parti-

li Sisteme Geçişten” sonra Cumhuriyet tarihinin 

önemli “üçüncü bir evresi” olarak tanımlamakta-

dır9. Böyle bir sistem değişikliğinin ağır bedeller 

ödenmeden yapılabilmesi için zamana, sürece ve 

hem süreci hem de halkı iyi yönetecek lider ve li-

der kadrolara; hem siyasette hem de toplumsal ze-

minde dayanışmaya, birliğe ve beraberliğe ihtiyaç 

vardır. 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, eski 

sistemdeki tüm hantallıkları, kusurları ortadan 

kaldıracağı, bürokrasinin etkisini kırarak tüm ku-

rumlara çok ciddi işlev kazandıracağı, koalisyon-

lara ihtiyaç olmayacağı, koalisyonların ülkeyi tı-

kayamayacağı bir sistem olarak tanıtıldı ve halkın 

onayına sunularak kabul edilmesi sağlandı. 

Ancak 24 Haziran 2018 seçimleri, bunun böy-

le olmadığını, pek çok sorunu bünyesinde barın-

dırdığını ortaya çıkarmıştır. 
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Koalisyonlara imkân tanımayacağı söylenen 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, koalisyonları 

seçim öncesine çekmiş ve oy oranı düşük partile-

rin önemini ve baskısını artırmıştır. Sonuç olarak 

24 Haziran seçimlerine giderken üç seçim ittifakı 

meydana gelmiştir: 1- AK Parti-MHP-BBP seçim 

ittifakı (“Cumhur İttifakı”), 2- CHP-İYİ Parti-SP it-

tifakı (“Millet İttifakı”). 3- CHP-HDP Gizli İttifakı 

(Gerek seçim sürecinde CHP ve HDP yöneticile-

rinin söylemlerine ve gerekse seçim sonuçlarına 

baktığımızda gizli bir CHP ve HDP ittifakının var 

olduğunu söyleyebiliriz.) 

Önümüzdeki günlerde yeni sistem inşa edilir-

ken, yeni birçok sorunla karşılaşılacaktır. Bunun 

göz önüne alınması gerekir. Halkın olumsuz etki-

lenmemesi için gerekli tedbirlerin alınması süre-

cinde ülkede bir krizin çıkmaması önemlidir.

Her sistem ve yapı değişikliği, bir geçici hal 

dönemi ortaya çıkartır. Süreç iyi yönetilemezse 

eskisinden çok daha kötü durumlara sebebiyet 

verilebilir. Her değişim, aynı zamanda sistemde 

memnun ve gayrı memnunlar üretir. Önemli olan, 

memnun sayısının gayrı memnun sayısından çok 

daha fazla olması; değişim sürecinde halkın canı-

nın fazla yanmaması, halkın tedirgin edilmemesi 

ve ülkenin güvenliğinde bir krizin yaşanmaması-

dır. 

Sistem değişiminin neden olacağı geçici hal 

döneminde, halkta meydana gelebilecek huzur-

suzluk ve hoşnutsuzlukların zamanında kompo-

ze edilmesi, olumsuz bir enerji birikiminin ve de 

fay hatlarının oluşmaması, varolan fay hatlarının 

enerji ile dolmaması için, toplumun son derece 

iyi idare edilmesi, yönetilmesi ve yönlendirilmesi 

gerekir. Bunun için halkın sevgisini ve güvenini 

kazanmış karizmatik liderlere ve kadrolara ihtiyaç 

vardır. 

İşte Bahçeli’nin sözcülüğünü yaptı-

ğı ya da temsil ettiği stratejik aklın uzun 

vadeli stratejisinde, “Cumhuriyet Tarihi-

nin Üçüncü Dönemi” diye isimlendirilen 

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini”, 

bütün kurum ve kuruluşları ile yerleştire-

bileceği öngörülen lider, 16 yıl iktidarda 

kalmış, girdiği 13 seçimi kazanmış, halkla 

ilişkileri iyi, Türkiye’nin her kesiminden 

ve her tarafından rey alabilmiş karizmatik 

bir lider olarak Recep Tayyip Erdoğan’dır 

(Tablo-1, Tablo-2; Şekil -1). 

Erdoğan önceki seçimde MHP’nin des-

teği olmadan Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 

AK Parti’nin tek başına iktidar olamadığı 

7 Haziran 2015 ve 24 Haziran 2018 seçimlerin-

de AK Parti %42 civarında oy alarak birinci parti 

olmuştur. Cumhuriyet tarihinin üçüncü dönemi 

diye isimlendirilen cumhurbaşkanlığı hükümet 

sisteminin inşa edilebilmesi için hem Erdoğan’a 

hem de AK Parti’ye ihtiyaç vardır. Cumhur İttifakı 

böyle bir stratejik aklın ürünüdür.

Önümüzdeki sürecin buna göre değerlendiril-

mesi ve gelişmelerin buna göre iyi takip edilmesi 

ve gerekenin zamanında yapılması, tarihi bir so-

rumluluktur.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta’ya göre 

Cumhur İttifakının temelleri, 15 Temmuz 2016 

Askeri Darbe girişimi gecesi atılmış, sadece se-

çim amaçlı bir ittifak olmayıp, Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet sistemi tüm kurum ve kuruluşları ile 

yerleşinceye kadar, 2023 yılına kadar, devam ede-

cektir: “Bizim de içinde bulunduğumuz Cumhur 

İttifakının tohumlarının 15 Temmuz gecesi atıl-

dığını ifade ediyoruz. Bunu seçimlere yönelik bir 

ittifak olarak görmemek lazım. Şunun için bu çok 

önemli. Bir, ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı 

var. İki, yeni sistemin bütün kurum ve kuralları 

ile ülkede yerleşmesi lazım. Bunun için de zama-

na ihtiyaç var. Cumhur İttifakının kazanması du-

rumunda bu sistem tam olarak oturuncaya kadar 

ittifak sürecektir. O yüzden milletimize taahhüdü-

müz, bu ittifakın en az 2023 yılına kadar sürecek 

olması.”10

Nitekim Bahçeli, Parti Genel Merkezinde 

24 Haziran 2018 tarihinde yaptığı konuşmada, 

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tüm 

kurum ve kurallarıyla yerleşmesi konusunda üs-

tümüze düşen her görevi azimle yerine getirece-

ğiz”11 demiş olması, Cumhur İttifakının sadece bir 

seçim ittifakı olmayıp, Cumhurbaşkanlığı hükü-

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

TÜRKİYE YURT DIŞI GENEL TOPLAM

ADAY SAYI % SAYI % SAYI %

RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN

25.434.442 52,4 890.746 59,4 26.325.188 52,6

MUHARREM 
İNCE

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

SELAHATTİN 
DEMİRTAŞ

4.039.442 8,3 165.801 11.1 4.205.243 8,4

MERAL 
AKŞENER

3.604.384 7,4 44.869 3 3.649.253 7.3

TEMEL 
KARAMOLLAOĞLU

435006 0,9 8768 0,6 443.774 0,9

DOĞU 
PERİNÇEK

95.923 0,2 3007 0,2 98.930 0,2
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met sistemini inşa etme amaçlı bir ittifak olduğu-

nu göstermektedir.

Ancak Bahçeli, 23.06.2018’de Habertürk TV, 

Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında; 

“TBMM içerisinde güçlü bir MHP olmasını istiyoruz. 

Hükümeti nasıl kuracaksa kurar, o onun işi. Ahmet 

Davutoğlu’nun hatalarını yaparlarsa her şey biter.” 

“Yeni hükümet sistemi Cumhuriyet tarihimizin 

3. evresidir. Rejim değil sistem değişikliğidir”12 

şeklinde yaptığı açıklama ile bu konuşmadan bir 

gün sonra seçim gecesi yaptığı konuşmada; “Türk 

milleti, Milliyetçi Hareket’i TBMM’nin hem kilit 

partisi yapmış, hem de denge ve denetleme görevini 

vererek önemli bir sorumluluk yüklemiştir”13 demiş 

olması ile Erdoğan’a ve AK Parti’ye “Cumhur 

İttifakının görevi bitmemiştir, devam etmektedir”, 

“bizim görüşlerimizi almadan sistemi tek başınıza 

kurmaya kalkmayın” özel mesajını vermiştir. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan’ın, 

“Bundan sonra Meclis’te siyaseti MHP yapacaktır. 

Biz ne dersek, o olacaktır. Bugün MHP Meclis’te 

kilit konumdadır ve MHP’nin Genel Başkanı hem 

Recep Tayyip Erdoğan’ı kurtarmıştır, hem Adalet 

ve Kalkınma Partisi’ni kurtarmıştır, hem Meclis’i 

kurtarmıştır, hem devleti kurtarmıştır. Bu da böy-

le bilinsin”14 şeklindeki açıklaması, Bahçelinin 

üstü kapalı yaptığı uyarının, çok daha sert ve daha 

açık olarak yapılmasından başka bir şey değildir. 

Bahçeli’nin onu görevden alması sonucu değiştir-

memektedir. Mesaj yerine ulaştırılmıştır.

Önümüzdeki günlerde hem Cumhur İttifakı 

içerisinde hem de Cumhur İttifakı ile Millet İttifa-

kı arasında da ciddi gerilimler ortaya çıkabilecek-

tir. MHP yöneticilerinin yaptığı açıklamalardan, 

sistemin felsefesi tartışılmaya açılmayacak ve de 

değiştirilmeyecektir. Anayasanın başlangıç ilkele-

ri dokunulmaz olacaktır. 2023 yılına kadar, Cum-

hurbaşkanı ve hükümetin yapacağı her şey, mec-

listen ziyade MHP’nin denetiminde olacak; Cum-

hurbaşkanlığı Hükümet sisteminin tüm kurum 

ve kuruluşları, MHP’nin onayı alındıktan sonra 

hayata geçirilecektir. MHP Cumhur İttifakı ola-

rak verdiği destekten dolayı yeni yapılanışta kad-

ro hakkını istemektedir. Bürokrasinin her alanın-

da bunun etkileri, kısa zamanda görülebilecektir. 

Böyle bir durum olursa, gönüllü kuruluşlar 

ve toplum, ehliyet, liyakat sahibi ve adil olanların 

harcanmaması için gerekli duyarlılığı anında gös-

termelidir. MHP kadrolarının söylemlerine bakıl-

dığında Türk milliyetçiliği söylemi gittikçe ağırlık 

kazanmaktadır. Cumhurbaşkanı ve AK Parti kad-

rolarının da bu sürece katkıda bulunma tehlikesi 

mevcuttur. Seçimlerde bu görülmüştür. Önümüz-

deki günlerde Türk milliyetçiliğinin yükselmesi, 

Kürt milliyetçiliğinin de yükselmesine vesile olabi-

lir. Bölgede ki kaosu göz önüne aldığımızda, PKK’yı 

besleyen bir zeminin oluşma tehlikesi vardır. 

Önümüzdeki günlerde siyasiler, kullanacakla-

rı dile daha çok dikkat etmelidirler. Böyle bir geli-

şim karşısında gönüllü kuruluşlar ve toplum, ge-

rekli duyarlılığı göstermeli ve anında sesini yük-

seltmelidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi-

nin kurumsal yapısının oluşturulması ve yerleş-

mesi için zaman ihtiyaç vardır. Türkiye’nin bu hal 

değişiminin getirdiği geçici hal sürecini kazasız, 

belasız atlatabilmesi için toplumsal bir mutabaka-

ta ihtiyaç vardır. 

Gönüllü kuruluşların bu gerçeği göz önüne 

alarak adil bir tavır, duruş belirlemesi, Türkiye’nin 

geleceği açısından hayatı öneme haizdir. Seçim 

öncesi, süreci ve sonrasında kullanılan, hakaret 

içeren, suçlayan, tahkir eden dilden vazgeçilme-

lidir. Parlamento içi siyasetle ilişkilere bir seviye 

kazandırılmalı, araya bir mesafe konmalıdır. Önü-

müzdeki dönemde akademisyenler, suskunluk-

tan vazgeçmeli, edebine, adabına ve adalete uy-

gun olarak siyasete ve yönetime yardımcı olmaya 

çalışmalıdırlar.

Henüz vakit varken!
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Trump ABD’yi twitterdan gönderdiği üzerine düşünülmemiş twitlerle 

yönetmiyor ve net bir ajandası var. Ortaya konulan ise bir doktrinden 

ziyade bir acı reçete. Hem de öylesine acı ki tüm dünyayı etkileyecek. 

Zira ABD hâlâ en büyük ve bütün dünya ekonomileri ona bağlı durumda.

m e r i k a 

B i r l e ş i k 

Devlet leri ’nin 

öncülüğündeki 

Batı Bloku ile 

SSCB’nin lideri 

olduğu Doğu 

Bloku arasında 

yaklaşık 45 yıl 

süren ve “soğuk 

savaş” diye tabir 

edilen mücadele 1990lı yılların başında son bul-

du. Bu süre içerisinde özellikle nükleer ve kon-

vansiyonel silahlanma üzerinden yürütülen ve ge-

nellikle üçüncü derece aktörler eliyle dar alanda 

sıcak çatışmaya dönüşen bu rekabet, 1970li yıl-

ların sonuna doğru durgunlaşmaya başlamış olan 

Sovyet ekonomisini gittikçe zorlar bir hal aldı. 

Bununla birlikte Doğu Avrupa’daki komünist yö-

netimlerin ekonomik açıdan gittikçe kötüleşmesi, 

68 hareketinin sistemde meydana getirdiği çatlak 

ve bağımsız komünist lider Tito’nun ölümü gibi 

daha ikincil önemde hadiseler Doğu Blokunun 

1990’ların başındaki kolay çözülüşünün arka 

planını oluşturuyordu. Bununla birlikte soğuk 

savaştaki iki kutuplu uluslararası sistemin diğer 

tarafındaki aktör ABD lehine, daha evvel dünya 

tarihinde eşine rastlanmadık bir güç artığı/fazlası 

meydana geldi. 

Bütün dünya 1990larda ABD ve onun Soğuk 

Savaş’taki askeri örgütlenmesi NATO’nun rolünün 

ne olacağını tartışmaya başladı. Soğuk Savaşın 

sona ermesinden sonra sistemin nasıl olacağı üze-

rine tartışmaların arttığı bir dönemde S. Hunting-

ton “Medeniyet-

ler Çatışması”, 

F. Fukuyama ise 

“Tarihin Sonu” 

tezlerini geliştir-

di. Sonraki dö-

nemde sıklıkla 

ve bütün çevre-

lerce, atıfta bu-

lunulacak olan 

söz konusu iki 

tezde de ABD’ye Soğuk Savaş sonrası süreçte ba-

şat bir rol yaratma kaygısı belirgindi. Bu başat rol 

oluşturma çabasının biçimlendirdiği tepkisellik 

1970’li yıllarla birlikte popüler bilim çevrelerinde 

cazibesini bir ölçüde yitiren emperyalizm kavra-

mına yeni bir yönelimi de beraberinde getirdi.

Serbest piyasa ekonomisinin gelir dağılımın-

daki adaletsizlikleri gidereceği ve her geçen gün 

biraz daha belirsizleşen sınırların üçüncü dün-

ya ülkeleri lehine artı değer üreteceği tezlerinin 

1997’deki Uzakdoğu krizi ile patlaması; Doğu Av-

rupa’daki sosyalist rejimlerin çözülüşünde ortaya 

çıkan vahşet görüntüleri, Afrika’da her geçen gün 

sistematik hal alan katliamlar ve açlığın neden ol-

duğu hastalıkların yaygınlaşması gibi unsurların 

tetiklediği rahatsızlık “yeni dünya düzeni”nin mu-

halif bir çözümlemesini mutlak hale getirdi. Bu 

mutlaklık durumu emperyalizme vurguyu arttır-

dığı gibi 1980’lerde ciddi eleştiriler alan ve artık 

gayriciddi olarak değerlendirilen Wallerstein’in 

dünya sistemleri analizinin versiyonlarının alt 

entelektüel kültür düzeylerinde etkili olmasının 

zeminini hazırladı. Irak müdahalesi bu zeminin 
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genişlemesini de beraberinde getirdi. Dolayısıyla 

ABD’nin dış politikası “hegemonya sahibi” algısı 

üzerinden değerlendirildi. Bu algı ABD tarafından 

da beslendi. Ancak Obama yönetiminin üzerinde 

durduğu bir takım meseleler ve izlediği stratejiler 

sürecin daha farklı değerlendirilmesi gerektiğini 

gösteriyordu. Obama döneminde sıkça dile geti-

rilen “geriden liderlik”, “pivotal states” gibi husus-

lar ABD’nin hegemonyayı “pax-americana” düze-

yinde taşıyamadığının göstergesiydi. Bu durumu 

ortaya çıkaran gelişmelerin temeli 1970’li yıllara 

girilirken yaşanan gelişmelerde aranmalıdır.

II. Dünya Savaşı’nın ardından yeni dünya dü-

zenini kuran devletler doların uluslararası rezerv 

para olması üzerinde ittifak etmişlerdi. Bu duru-

mun ortaya çıkmasında hiç kuşkusuz ABD’nin sa-

vaş boyunca müttefiklere sağladığı düşük faizli 

ve uzun vadeli kredilerin büyük etkisi olmuştu. 

Buna göre dolar altına endekslenerek uluslararası 

rezerv para oldu ancak devam eden Soğuk Sava-

şın askeri harcamalarla ABD’ye getirdiği yük, so-

ğuk savaşta bir “kutubun” lideri olmaklığı dola-

yısıyla etkisi altındaki ikincil ve üçüncül aktörle-

re sağladığı bir nevi “kamusal mallar” (kredi, as-

keri teçhizat, alt ve üstyapı malzemesi vb. birçok 

çeşit gider kalemi) ve Vietnam Savaşı’nın getirdi-

ği ciddi ekonomik açmaz karşısında ABD piyasa-

ya karşılıksız dolar arz etmeye başlamıştı. Netice-

de beklenen gerçekleşti ve 70lerin başında ABD 

Bretton Woods sisteminin çöktüğünü, doların ar-

tık altına endeksli olmadığını duyurdu. Bu durum 

ABD’ye tarihte eşine rastlanmadık bir statü sağ-

layacaktır: ABD küresel senyoraj yetkisini günü-

müzde de devam eder şekilde eline alacaktır. Ne-

ticede ABD Merkez Bankası’nın darphanesi fasıla-

sız çalışmaya başlayacaktır.

1960’ların sonu, 1970’lerin başı ile birlikte II. 

Dünya Savaşı’nın yarattığı tahribatı yavaş yavaş 

üzerlerinden atan ve AET ile bütünleşme yolun-

da ilerleyen Avrupa ekonomileri ile Japonya eko-

nomisinin üretim genişliğinde ABD’nin piyasa pa-

yını tehdit eder bir noktaya gelmeleridir. Bu teh-

didi dengelemek ve geri döndürmek isteyen ABD 

1973 Petrol Krizine destek vererek Uzakdoğu ve 

Avrupa ekonomilerinin yola getirilmesini sağla-

mış ve bu tarihten itibaren üretim eksenli bir eko-

nomik modelden finans kapital eksenli bir mode-

le geçmiştir. Bu çerçevede sermaye maksimizas-

yonunu sağlamak üzere neoliberal iktisat politi-

kasına geçiş yavaş yavaş gerçekleştirilmeye baş-

lanmıştır. David Harvey’nin şu tespiti ilgi çeki-

cidir: “1973 yılında, Nixon yönetimi ile İran ve 

Suudiler arasındaki danışıklı dövüş (artık belge-

lenmiş durumda) sonucunda petrol fiyatlarında-

ki aşırı yükselme ABD’den ziyade Avrupa ve Ja-

ponya ekonomilerine zarar verdi. ABD Bankaları 

(diğer kapitalist güçlerin tercihli mümessili olan 

IMF değil) petrodolarların dünya ekonomisine ye-

niden kazandırılmasında tekelci bir imtiyaz elde 

etti. New York küresel ekonominin merkezi hali-

ne geldi. (…) Üretim alanında kendisine meydan 

okunan ABD buna finans alanında hegemonyasını 

ilan ederek cevap verdi.”1

ABD yeni iktisadi düzende hegemonyasını 

uluslararası örgütler eliyle kullanma yolunu da 

benimsedi. IMF ve Dünya Bankası gibi uluslara-

rası iktisadi kuruluşlar üçüncü dünya ülkelerin-

de neoliberal yapısal reformların gerçekleştirile-

bilmesi için aktif bir şekilde, tavırları şantajı içe-

rir biçimde kullanıldı. IMF ve Dünya Bankası’nın 

devletin iktisadi hayattan çekilmesi, uluslararası 

ticaretin önündeki engellerin yok edilmesi, sağ-

lık, eğitim, sosyal güvenlik sisteminde harcama-

ların kısılması gibi Türkiye’de de genel kabul gö-

ren adıyla “kemer sıkma politikaları” üçüncü dün-

ya ülkelerine IMF ve Dünya Bankası marifetiyle 

kabul ettirildi. SSCB’nin 80’lerle birlikte güç kay-

betmesi ve doğu blokunun 1990’larda çok hızlı 

bir biçimde çözülmesi ABD’nin tasarladığı iktisadi 

düzenin derinleşmesi açısından önemli bir merha-

le oldu. Bu çerçevede 1997’de Uzakdoğu’da pat-

lak veren, Japonya, Tayland, Kore ekonomilerin-

de büyük çaplı tahribat meydana getiren kriz Wall 

Street’in hakimiyetini tescilleyen bir gelişme oldu. 

Ancak yine aynı gelişme küresel ekonomiden sav-

rulmaları ve bölgeselleşmeyi hızlandırdı. İşte bu 

durum ABD hegemonyasını tehdit eder bir aşama-

ya işaret ediyordu. Harvey’e kulak verelim: “Küre-

sel ekonomi içindeki bölgeselleşme eğilimi endişe 

verici bir görünüm almaya başladı. 1930larda çok 

yıkıcı sonuçları olan jeopolitik rekabetin ayak ses-

leri duyulur oldu. ABD’nin 2002 yılında çelik it-

halatına gümrük vergisi uygulamasıyla korumacı-

lığa karşı konulan Dünya Ticaret Örgütü kuralla-

1 Harvey, David (2008). Yeni Emperyalizm. İstanbul: 
Everest Yayınları, s.54.
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rını resmen değilse bile uygulamada terk etmesi, 

meydana gelecek kötü şeylerin habercisi idi. (…) 

ABD’nin başatlığı ve hegemonyası bir kez daha 

tehdit altındadır ve bu kez tehlike daha ciddi gö-

rünüyor. Bu tehlikenin kökenleri, hegemonya 

kurmak için maddi sermayeye duyulan aşırı gü-

vende yatmaktadır. (…) eğer finansallaşma ba-

şat gücün bir hegemondan diğerine geçtiği bir 

başlangıçsa (ki tarihsel olarak böyle olmuştur) 

ABD’nin 1970lerde yöneldiği finansallaşmanın il-

ginç bir biçimde kendisini yok edici bir hamle ol-

ması gerekecektir.”

Harvey’nin amacı 2003’ten sonra ABD’nin 

uluslararası politika anlayışının 1945-2000 ara-

sı dönemin ardından yeniden doğrudan yöneti-

me el koyma şekline büründüğünü ortaya koy-

maktır. ABD’nin Irak’a özgürlük operasyonu, Su-

riye ve İran üzerine o dönem basında çıkan sık 

haberlerin çözümlemesi Harvey’e göre Amerikan 

sermayesinin kar maksimizasyonunu sağlayacak 

bir imparatorluk politikasına geçiştir. Harvey dev-

letin kapitalist gelişme süreçlerindeki öncü rolü-

ne ve neoliberalizme rağmen devletten vazgeçile-

meyişine göndermede bulunur ve her devletin ka-

pitalist gelişmesinin farklı olabileceğine, devletle-

rin özgün süreçler takip edebileceğine ilişkin ka-

naatini dile getirir. ABD’nin yeni dönem politika-

sı kâr maksimizasyonunu en ileri seviyeye taşıyan 

“tekelleşme” sürecine katkı sağlar ancak P. Baran 

ve P. Sweezy’nin “tekel kapitalizmi” dedikleri şeyi 

yeni dönemde devam ettirecek yeni enstrüman-

lar geliştirir. Sermayenin yoğun biçimde merke-

zileşmesi için ölçek ekonomileri, mali güç, piyasa 

konumu ve teknolojik avantajları; fikri mülkiyet 

hakları, patent, lisans sözleşmeleri bunlardan bir 

kaçıdır. Tüm bunlar alt entelektüel kültür düzey-

lerinde Wallersteinian analizlerin de gelişmemiş 

örneklerinin çeşitlenmesini sağlamıştır. Ancak 

Harvey’nin de Wallerstein’in de ıskaladıkları nokta 

ABD’nin küresel hegemonyayı taşıma noktasında 

1970’lerin ilk yarısından itibaren yaşadığı krizin 

meydana getirdiği stratejilerin dış politika çıktıla-

rı biçimine dönüşmesidir. Trump yönetiminin iz-

lediği dış politika ve aldığı birtakım kritik kararla-

rın da bu çerçevede okunması ufuk açıcı olacaktır.

ABD, 1970’lerin ikinci yarısından itibaren fi-

nans merkezi statüsünü güçlendirirken üretime 

dönük meseleleri emek gücünün daha ucuz ol-

duğu ülkelere kaydırmaya başladı. Bu çerçevede 

önce Hindistan ve Malezya, 1990’lardan itibaren 

ise Çin, ABD’nin ihtiyaç duyduğu üretimi gerçek-

leştiren ülkeler haline gelmeye başladı. Bu durum 

ABD’de üretim eksenli yatırımların azalmasını be-

raberinde getirdi. Devlet sektörünün hacmi yeteri 

kadar artmadığı gibi teknolojik gelişmelerin etki-

siyle özel sektörde de el emeğine duyulan ihtiya-

cın azalması işsizlik oranlarının artmasını sağladı. 

Diğer taraftan ucuz dolar politikası ABD maliyesi-

nin borç yükünü dayanılmaz bir noktaya getirdi. 

Ortaya çıkan durum işsizlik oranları artmış, sınıf-

lar arasındaki makas her geçen gün açılan, orta sı-

nıfın eridiği ve gücünü yitirdiği bir vaziyeti işaret 

etmekteydi. Trump’ın seçim kampanyası da sayı-

ları her geçen gün artan ve fakat güçsüzleşen ABD 

orta sınıfına seslendi.

ABD Başkanı Trump seçim kampanyası esna-

sında önceliğinin ABD olacağını “America first” 

sloganıyla ifade etmişti. Bu çerçevede açıkladığı ve 

çeşitli çevrelerden sert tepkiler alan Meksika sını-

rına duvar örme vaadi, bu bölgeden ABD pazarına 

yönelen ucuz işgücünü dışarda bırakma vaadinin 

bir ifadesiydi aslında. Trump’ın bir diğer önemli 

seçim vaadi ABD, AB, Kanada ve Meksika arasın-

da imzalanan NAFTA Antlaşması’nın feshedilme-

siydi. Trump bu antlaşmanın ABD aleyhine oldu-

ğunu savundu. Obama’nın en büyük icraatı olarak 

övdüğü hastalık sigortasını da kaldıracağını vade-

den Trump bunun yerine herkes için daha ucuza 

sağlık hizmetlerine ulaşmayı sağlayacak bir siste-

mi devreye sokacağını vadetti. ABD’nin dış politi-

kasında oldukça önemli bir yerde olan ve Transat-

lantik ilişkileri düzenleyen ve yöneten NATO’da 

ise mali yükün eşit bir biçimde dağılmadığını, Av-

rupa ülkelerinin savunma harcamalarına daha bü-

yük pay ayırması gerektiğini savundu. 

Bunlara ek olarak Trump seçim kampanyası 

boyunca Amerikan pazarının korunması gerekli-

liğinden bahsetti. Bunu sağlamak için ise gümrük 

tarifelerinde birtakım oynamalar yapacağını anlat-

tı. Özellikle artan işsizlikle mücadele ve ABD ma-

liyesinin sürekli artan borç yükünü dengelemek 

için daha saldırgan bir maliye politikası izleye-

ceğini vadetti ve pahalı dolar politikasına geçişin 

sinyallerini verdi. 

Trump’ın seçim kampanyasında dile getirdiği 

bu meseleler aslında Soğuk Savaşın sona erme-

sinin hemen ardından da tartışılmıştı. Soğuk Sa-
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vaş döneminde sürekli artan askerî harcamalar, 

Saddam’ın Kuveyt’i işgali dolayısıyla Irak Savaşı 

ile de desteklenince Demokratlar ve Clinton daha 

izolasyonalist bir politika vaadiyle seçim kam-

panyası yürütmüşlerdi. Ancak Yugoslavya’nın 

dağılması esnasında yaşanan trajedi ve Avrupa 

Birliği’nin büyük lafların gölgesinde yakın çevre-

sinde beliren insani trajediye ve daha da önemlisi 

güvenlik riskine müdahalede başarısız olmasıyla 

söz konusu izolasyonalist politikadan kısa za-

manda vazgeçilmek “mecburiyeti” belirdi. NATO, 

ABD öncülüğünde Bosna Savaşına müdahale etti 

ve AB’nin başaramadığını başararak eksik de olsa 

Dayton Antlaşması ile süreci neticelendirdi. Bu 

durum ABD’nin uluslararası politikada alması 

gereken sorumluluklardan kaçamayacağının bir 

işareti olarak değerlendirildi ve ABD askeri gücü 

takip eden dönemde Soğuk Savaş döneminde ol-

duğundan çok daha fazla genişledi. Bu genişleme 

daha fazla kamusal mallar yaratılması gerekliliği-

ni de ortaya çıkardığı için ABD maliyesinin borç 

yükü her geçen gün arttı. Hükümetler ise ABD 

toplumundaki refah seviyesini belli bir düzeyde 

tutmak, mamul tüketim mallarında fiyat artışları-

nı önlemek için sürekli ithalatını arttırmak mec-

buriyetinde kaldı. Bu durum da ABD’nin küresel 

düzeyde caydırıcılığının tahrip olması neticesini 

beraberinde getirdi.

Trump yönetiminin ve Trump işbaşı yapma-

dan önce FED’in aldığı birtakım kararlar ABD 

ekonomisinin bu kırılganlığını durdurarak restore 

etmeyi amaçlıyor. ABD Tahvil faizleri tam 8 çey-

rek boyunca sürekli artış gösterdi. Bir ara %1.30’a 

kadar düşen 10 yıllık tahvil faizlerinin %3 dü-

zeyine gelmesi özellikle Türkiye gibi gelişmekte 

olan piyasaların da aşırı tepkiler vermesine sebep 

oldu. Enflasyon oranları düşük olmasına rağmen 

FED’in faiz artırımında ısrarcı olmasının temel se-

bebinin doların pahalanması olduğu söylenebilir. 

Bu politikayı Çin’le imzalanmaya çalışılan ticaret 

antlaşması, Avrupa ülkelerine sağlanan bir takım 

gümrük muafiyetlerinin kaldırılması ve Avrupa 

mali otomobil markalarına ek gümrük tarifleri uy-

gulanması gibi önlemlerle de destekleyen Trump 

yönetiminin çok temel bir hedefi var: ABD’nin 

ithalatı ve ihracatı arasındaki farkın azaltılması, 

bu dolayımla işsizlik oranlarının düşürülmesi ve 

üretim ekonomisinde hareketliliğin sağlanması. 

Diğer taraftan tıpkı 2007 krizinde olduğu gibi bir 

varlık artışı krizi riskini de beraberinde getirdiği-

nin altı çizilmelidir.

Trump, attığı twitlerden birisinde ABD’li oto-

motiv üreticilerinin %25 gümrük vergisiyle karşı-

laşmalarına rağmen Çinli otomotiv üreticilerinin 

%2,5 gümrük vergisiyle karşılaşmalarını “aptalca 

bir ticaret” diye nitelemişti. Bu çerçevede Trump 

yönetiminin aldığı tedbirler netice vermeye baş-

ladı bile. ABD yönetiminin kararlı olduğunu his-

settirmesiyle birlikte Ford Meksika’ya inşa etmeyi 

planladığı bir fabrikayı yapmaktan vazgeçtiğini 

açıkladı. Toyota ve General Motors ise ABD’de 

milyar dolarlık yatırımlar yapmayı planladıkları-

nı açıkladılar. Alman kimya şirketi Bayer, ABD’li 

rakibi Monsanto’yu devralabilmesi için gereken 

onayı alabilmek maksadıyla ABD’de takip eden 

altı yıl içerisinde sekiz milyar dolarlık yatırım ya-

pacaklarını açıkladı.

Bu çerçeve ortaya koyuyor ki Trump ABD’yi 

twitterdan gönderdiği üzerine düşünülmemiş 

twitlerle yönetmiyor ve net bir ajandası var. Or-

taya konulan ise bir doktrinden ziyade bir acı re-

çete. Hem de öylesine acı ki tüm dünyayı etkile-

yecek. Zira ABD hâlâ en büyük ve bütün dünya 

ekonomileri ona bağlı durumda.
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Umran)

B eyrut’taki İslâmî çevreler 

bazı bölge ülkelerini ve di-

reniş güçlerini -yeni haritalar da-

yatmak, Filistin sorunuyla ilgi-

li sözde “yüzyılın antlaşması” ila-

nına hazırlık ve Suriye’deki şart-

ların bazı uluslararası hesaplara 

göre düzenlenmesi amacıyla- he-

def alan bir dizi siyasi, güvenlik, 

askeri ve ekonomik gelişmeler 

dizisini takip ediyorlar. 

Bu İslâmî çevreler bir dizi 

önemli gelişmeler üzerinde du-

ruyorlar. Bunlar; Türkiye, İran di-

reniş güçleri ve “yüzyılın antlaş-

masını” onaylamayan bazı ülke-

ler üzerindeki ekonomik ve mali 

baskıların sürmesi, Suriye’de sa-

hadaki Rus rolünün artması, bu 

rolün İran ve Hizbullah’ın aley-

hinde olacağı endişesi. Filistin’de 

ve özellikle de Gazze’de dönüş 

yürüyüşlerine tepki olarak dire-

niş güçleri üzerinde artan baskı-

lar. Tüm bölgedeki İslâmî güçler 

ve hareketler üzerindeki baskıla-

rın artması, bu hareketlerin el-

deki tüm imkânlarla rollerinin 

bitirilmesi veya sınırlandırılma-

ları. DEAŞ’in Irak ve Suriye’deki 

bazı rollerinin etkinleştirilmesi, 

Suriye’de ve özellikle de güne-

yinde yeni denklemler dayatıl-

ması amaçlı İsrail baskıları, yeni 

siyasi haritanın çizilmesi amacıy-

la Irak’ta yaşanan hızlı gelişmeler. 

Bu veriler ve endişeler gölge-

sinde Beyrut’taki İslâmî partile-

rin ve hareketlerin temsilcilerini 

bir araya getiren buluşmada bazı 

isimler bu sorunlarla mücadele-

de ve bölgede yeni harita çizme-

yi hedefleyen planlara karşı koy-

mak için kapsamlı bir İslâmî ba-

kış açısı sundular. Bu bakış açı-

sı şöyle özetlenebilir: Yüzyılın 

anlaşmasına karşı çıkan Türk-

İran-Arap ekseninin etkinleşti-

rilmesine çalışmak, İslâmî hare-

ket ve partilerin geçmiş dönem 

için kapsamlı bir gözden geçir-

meye yönelmesi, Irak, Suriye ve 

bazı bölge ülkelerindeki şartlar 

sebebiyle ortaya çıkan anlaşmaz-

lıkların etkilerinin nasıl çözüle-

ceğinin ele alınması, direniş ve 

İslâmî güçlerin rolünden uzak-

ta Suriye’nin geleceğinin çizil-

memesi için işbirliğine gidilmesi, 

Türkiye ve İran’ın desteğiyle ta-

raflar arasında temasın etkinleşti-

rilmesi ki böylelikle herkesin çı-

karını koruyan ve Suriye’nin bü-

tünlüğünü vurgulayan siyasi bir 

çözüm olsun. Bu bakış açısı ayrı-

ca bölgesel ve uluslararası baskı-

larla mücadelede bölgesel düzey-

de ekonomik ve mali işbirliğini, 

Maşrik ülkeleri arasında serbest 

ekonomi bölgeleri kurulmasını, 

Arap Mağrip ülkelerine açılmayı, 

bu eksen ülkelerinin ekonomile-

rini vurmayı hedefleyen Ameri-

kan yaptırımlarına veya planla-

rına yanıt vermek için bölgesel 

ve uluslararası çevrelerle işbirli-

ğini içeriyorlar. Amerikan poli-

tikalarına karşı çıkan Avrupa ül-

keleriyle temas yollarının bulun-

ması, İslâmî hareketler ve parti-

ler ile bölgedeki bu planlara kar-

şı çıkan milli güçler arasında bu-

luşlar ve toplantılar etkinleştiril-

meli, halkın rolünün arttırılma-

sını ve ekonomik baskılara kar-

şı alternatif ekonomik adımların 

güçlendirilmesi öngörülüyor. 

Şu süreçte İslâmî güçler ve di-

reniş güçleri arasında temasın et-

kinleştirilmesi için Dünya Kudüs 

Gününden ve Ramazan ayının 

son Cumasının ihyasından Ku-

düs ve Filistin halkı için birçok 

bölge ülkesinde destek faaliyetle-

riyle istifade edildi. 

Beyrut, Gazze, Arap ve İslâm 

başkentlerinde bir dizi buluşma, 

sempozyum ve faaliyetleri dire-

niş güçlerinin çoğunluğunun ka-

tılımıyla ve bariz İran varlığıyla 

yapıldı. Bu faaliyetler sırasında 

direniş güçlerinin rolüne, Yüzyı-

lın Antlaşmasına, Kudüs’ün Ya-

hudileştirilmesine ve Siyonist 

oluşumla normalleşme planları-

na karşı nasıl çalışılacağına vur-

gu yapıldı. Bazı İslâmî şahsiyet-

ler bazı dosyalarda Türkiye ile 

İran tutumları arasındaki görüş 

ayrılıklarını bilmelerine rağmen 

Türk-İran-Arap temasının güç-

lendirilmesine çalışılması gerek-
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tiği üzerinde durdu-

lar. Keza Rusya ile so-

runların kontrol altına 

alınması ve İran, Rus-

ya ve Çin arasındaki 

ilişkilerin yeniden et-

kinleştirilmesine vur-

gu yapıldı. Şangay 

Örgütü toplantısında 

bu nokta ortaya çık-

tı. Ayrıca ortada İran 

ve Türkiye’de bölgesel 

baskılara cevap ver-

mek için bazı adımlar 

atılmaya başladı. 

Beyrut’taki İslâmî 

güçlerin liderleri 

İslâmî ve direniş güç-

lerine bölgede artan 

bölgesel ve uluslarara-

sı baskıların boyutuna 

rağmen bu baskılar-

la mücadelede istifa-

de edilebilecek büyük 

imkânlar ve fırsatlar 

olduğunu, şu süreç-

teki şartların İsrail’in 

Lübnan’ı işgal ettiği 

ve FKÖ’yü Beyrut’tan 

çıkardığı Haziran 

1982’deki şartlardan 

daha zor olmadığını 

ifade ediyorlar. O va-

kitler Suriye-İran des-

teğiyle ve İslâmî güç-

ler ile ulusal güçler 

arasındaki işbirliğiyle 

bu hezimeti büyük bir 

zafere dönüştürmüş, 

bölge ve dünyadaki 

şartlar değişmişti. 

(arabi21.com, 13 

Haziran 2018)

M odern tarihte hiçbir halk Fi-

listin halkının karşılaştığı 

sistematik baskıya, etnik temizlik, 

sömürgecilik, askeri işgal ve etnik te-

mizliği kapsayan planlı bir komploya 

ve insanlık tarihinin en kötü Apart-

heid sistemine maruz kalmadı. An-

cak tüm bu baskılar Filistin halkının 

iradesini kırmakta, kendi vatanında 

kalma azminin zayıflatılmasında veya 

zorla göç ettirilenlerin dönüş hayalle-

rini gerçekleştirme ısrarında başarılı 

olamadı. 

Daha da önemlisi Filistin halkının 

maruz kaldığı tüm bu zorluklar bu 

halkı zayıflatmadı ve hatta adı Filistin 

olan özgür bir vatanın inşası yönün-

deki toplu hayalini besledi. 

Sayısız acılar yaşayan Filistinli sa-

dece vatan hayali kurmadı, verdiği 

bütün ağır bedelleri hak eden, yüz 

binlerce şehit, yaralı ve esir verecek 

düzeye çıkan, bedeller ödemekte cim-

rilik etmeyen annelerin, daha iyi bir 

gelecek için direnen ve tam özgürlük 

çağrılarıyla örtüşen bir vatanı hak 

eden gençlerin umutlarını gerçekleşti-

ren bir vatan hayal ediyor. 

Filistinli işgalden, ırkçı ayrımcı-

lıktan ve emperyalist yerleşimlerden 

arınmış özgür bir vatanın hayalini ku-

ruyor. Duvarın, barikatların, gece bas-

kınlarının veya tutuklamaların, kapalı 

sınırların veya aşağılayıcı kontrollerin 

olmadığı bir vatan hayal ediyor. Ayrıca 

diğer insanlar gibi havaalanlarında, sı-

nırlarda, liman ve kapılarda saygı gör-

menin hayalini kuruyor. 

Filistinli ayrıca işgalden kurtul-

manın yanı sıra toprağın ve halkın 

birliğini sağlayacak, demokrasi, dü-

şünce, ifade ve gösteri hakkı özgür-

lüğünü hâkim kılacak, hukuka saygı 

gösterileceği, yürütme, yasama ve 

yargı erklerinin birbirinden ayrıldığı, 

çok seslilik, görüş farklılıkları ve içti-

hatların kabul gördüğü, demokratik 

seçimlerin yapıldığı, sonuçlarına say-

gı gösterildiği çoğunluğun hakkının 

kabul edildiği ve azınlığın haklarının 

korunduğu, herkesin dış saldırılar ve 

komplolarla mücadelede ortak cephe 

ruhuyla işbirliği yaptığı bir vatan ha-

yal ediyor. 

Filistinli erkek olsun veya kadın 

insan onuruna saygı gösterildiği, in-

sanlara saldırıların, saygınlıklarına 

dokunulmasının, düşünce ve içtihatta 

farklılık yaşandığında vatanseverlikle-

rinden ve amaçlarından kuşku duy-

manın yasak olduğu bir vatan hayal 

ediyor.

Aracılık ve akrabayı kayırmacılığı-

nın olmadığı, insanın liyakate, yeterli-

lik ve samimiyetine göre değerlendi-

rildiği, herkese eşit eğitim, iş ve ücret 

fırsatının verildiği, fakirliği, zenginliği 

veya ailesinin ismi gözetmeksizin sağ-

lık hizmetlerinin sunulduğu bir vatan 

hayalini kuruyor. 

Filistinli dünyanın ve bölge ülke-

lerinin övündüğü bir vatan hayal edi-

yor. Kalplerin yöneldiği ve dünyanın 

dört bir yanındaki Filistinlilerin des-

teğini alan adil bir vatan. 

Filistinli gece ve gündüz susadığı, 

uğruna mücadele ettiği ve ulaşmak 

için her şeyini verdiği bir özgürlüğü 

hayal ediyor. Özgürlüğü gerçekleşti-

recek vatan hayalinden onu mahrum 

bırakmayın. 

(El-Hayat, 24 Haziran 2018)
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B azılarının zihinlerinde şu 

soru dönüyor: Suriye halkı-

nın yaşadığı büyük kayıplar yanı 

sıra mezhepçi çeteyi yeniden 

ayağa kaldırma, işgal ve suçlarla 

Suriye halkına dayatma amaçlı 

uluslararası komplodan sonra Su-

riye devriminden geriye ne kaldı? 

Ancak soruyu yöneltenler şu 

önemli gerçeği bilmiyor. Devrim-

ler, değerler ve özgürlük, malı 

kiloyla tartılan bir süper market 

değil. Zira değerler yıllar ve asır-

lar sonra dahi büyük sonuçlarıy-

la ölçülür. Nesiller bu değerlerle 

övünür, tarihi süreci içinde ko-

lektif hafızada belirli bir yer bu-

lur bu değerler. 

Tarih köklü Şam halkının 

yıllardır mücrim mezhepçi çe-

teye karşı durduğunu, yıllardır 

tüm mezhepçi milislerini getiren 

bölge devletine karşı çıktığını 

hatırlayacaktır. Sonra bu halk 

Rusya ölçeğinde bir devlete ve 

tüm ceberutluğuna karşı yıllarca 

meydan okudu. Bu savunmasız 

halk bu mezhepçi çeteyi kabul 

etmeyerek dünyaya karşı koy-

maktadır. 

Bu devrimden geriye çok şey 

kaldı. Köklü bir halkın hakla-

ra ve onura ulaşma ısrarı kaldı. 

Mezhepçilerle birlikte yaşama-

yı reddeden 12 milyondan fazla 

evsiz kaldı. Esed ailesinin kölesi 

olarak kalmayı reddeden saygın 

siyasetçiler kaldı. Özgürlük ve 

bir lokma ekmek arayışıyla ok-

yanuslar geçtiler, Kalpleri yakın-

da kavuşmak umuduyla Şam’da 

kaldı. Bir milyon şehidin kanı bu 

halka yönelik her türlü vesaye-

te karşı çıkmanın şahidi olarak 

Şam’da kaldı. Zindanlarından 

içerideki ve dışarıdaki zulme 

karşı koyan yüzbinlerce tutuklu 

ve esir Şam’da kaldı. 

Enkazları yöneteceksiniz, 

mezhepçi pislikleri getireceksi-

niz ve Şam’la alakası olmayan 

1-2 milyon kişiye vatandaşlık 

veriyorsunuz ancak Fransız işga-

linin Suriye’yi işgal ettikleri gün 

getirdiği pislikler gibi gidecek-

ler, Şam yaseminleriyle  kalacak. 

Şam kendi halkı dışında başka 

bir halkı kabul etmeyecektir. 

Sizler kabilleri yöneteceksiniz. 

Özgürlüğün, demokrasi ve ada-

letin değerlerinin bu kabirlerde 

yeri yok. Bizler sizin çetelerinizi   

Şam’ın atlarını aslanlara attığınızı 

görüyoruz. Keza Şam halkını da 

kötü aslanların ağzına fırlattınız. 

Ne sizinle Şam’la ne de 

Şam’ın sizle bir alakası var. Şam 

özgürlerin, değerlerin ve adaletin 

yaşam alanı olarak kalacak. Kas-

yon tepesi halkını kucağına dö-

necek. Fica ve Berda özgürlüğün 

tatlı suyunun akması için döne-

cek. Kurutamayacaksınız. Zen-

gin Guta’da kuşlar ve kırlangıç-

lar uçacak. Bu bölgelere kamp 

kuran ve halkını oradan kopar-

maya çalışan hayaletler buralara 

yabancı ve işgalci olduklarını bi-

lecekler. Çok uzak olmayan bir 

gün gelecek ve özgür Şam’dan 

sökülüp atılacaklar. Şam tüm ya-

bancılarını, ajanlarını ve hainleri-

ni atacaktır. 

Şam halkı! Düşmanınız sizin 

zayıf kalmanızı ve psikolojik ye-

nilgi içinde olmanızı istiyor. Ey 

Şam halkı Allah’a ve kendinize 

güvenin. Allah’ın vaadine güve-

nin. Sünnetullah değişmez. “Kö-

pük atılıp gider. İnsanlara fayda 

veren şeye gelince, o yeryüzünde 

kalır.” (Ra’d Suresi ayet 17)  

(Katar gazetesi el-Arab, 8 Ha-

ziran 2018) 

B atının Türkiye’deki umutla-

rı suya düştü. Recep Tayyip 

Erdoğan rahat bir çoğunlukla ve 

birinci turda Türkiye cumhur-

başkanlığı seçimlerini kazandı. 

Seçimleri yüzde 99 çoğunluk-

la, rakipsiz ve denetimsiz şekil-

de kazanmayı alışkanlık edinen 

Arapların da umutları suya düş-

tü. Türkiye bir kez daha İslâm 

dünyasındaki öncü deneyimiyle 

kazandı ve adalet, kalkınma ve 

özgürlük isteyen birçok Müslü-

man halka şüpheye mahal bırak-

mayacak şekilde ilham kaynağı 

oldu. 

Erdoğan, seçmenlerin yak-

laşık yüzde 90’a varan rekor 

bir katılımla seçimleri kazandı. 

Dünyanın en köklü ve ileri de-

mokrasilerinde böyle bir katılım 

görülmedi. Bununla birlikte bu 

seçilmiş cumhurbaşkanı seçim-

leri ezici çoğunlukla kazandığı-

nı veya özellikle de çoğu Arap 

diktatör demokrat benzerlerinin 

yaptığı gibi kitlelerin idolü oldu-

ğunu iddia etmedi. Aksine yüz-

de 52.6 gibi seçim sandıklarının 

verdiği bir oranda zaferini ilan 

etti. Dahası oyların üçte birinden 

azını alan rakiplerini aşağılama-

dı. Aksine kazananın Türkiye ve 

Türk halkı olduğunu ifade etti. 

Ülkesinin güvenliğini ihlal etme-

ye çalışmakla yetinen ve hatta bu 

deneyimi başarısız kılma girişimi 

içinde Türk ekonomisine ve para 

birimine saldıran düşmanlarına 

yeterli cevabı verdi. Bu deneyim 

dünyaya kendisini kanıtladı, 

Malezya ve Endonezya gibi tüm 

alanlarda arzulanan nitelikli sıç-

ramayı gerçekleştirebilen Müslü-
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T ürkiye’deki cumhurbaşkan-

lığı ve parlamento seçimleri 

birçok sürpriz sonuçlar getirdi. 

Keza Türk demokrasi modelinin 

aktifliği etrafında bir dizi ders 

verdi. Bu derslerin tamamı da 

kazanan veya kaybeden tarafların 

ittifak ettiği veya ayrıştığı nokta-

lar ne olursa olsun, halkın ve ül-

kenin lehine. 

Belki de sürprizlerin ilki 

hâlihazırdaki cumhurbaşkanı 

ve yeni anayasa sistemi çerçeve-

sinde cumhurbaşkanı adayı Re-

cep Tayyip Erdoğan’ın seçimleri 

ilk turda kazanma gücünde sak-

lı. Çünkü verilerin çoğunluğu se-

çimin ikinci tura kalacağına işa-

ret ediyordu. Zira mantık Türk 

ekonomisinin son aylarda yaşa-

dığı zorluklar, askeri darbe giri-

şimi sonrası kapsamlı tutuklama-

lar ve bazı gazetelerin kapatılma-

sına karşın sivil ve ifade özgürlü-

ğü haklarında yaşanan sıkıntı 

sebebiyle Erdoğan’ın en fazla 

kaybeden isim olmasını gerekti-

riyor. Ancak Erdoğan sadece ilk 

turda kazanmakla kalmadı Cum-

hur İttifakı ile birlikte parlamen-

toda elde ettiği oranı aştı. 

Bir gözlemci modern Türkiye 

tarihinde ilk defa Türk seçmenin 

sandığa hem cumhurbaşkanını 

hem parlamentoyu seçmek için 

gittiğini ve bu tarihi eyleme ka-

tılımın yüzde 88 oranında oldu-

ğu gerçeğini dikkate almaktadır. 

Batı demokrasilerinde yıllardır 

kaybolmaya başlayan bu yüksek 

oran bu seçimlerin siyasi siste-

me ve üç erke girdireceği devasa 

anayasa değişikleriyle kapsamlı 

bir etkileşimin canlılığını vurgu-

lamaktadır. 

Türkiye’nin demokrasi dene-

yiminin zayıflatmak için fırsatlar 

kollayan Batı’daki çoğu gözlem-

ci Nisan 2017’de düzenlenen 

referandumla gidilen bu deği-

şikliklerin sadece yüzde 51.41 

oyla geçirilmesini eleştirdiler. Bu 

kimseler bu oranın hem referan-

dum yasasına uygun olduğunu 

hem de İngiltere’nin Avrupa’dan 

çıkış oylamasının bu orana ya-

kın olduğu gerçeğini görmezlik-

ten geliyorlar. Bununla birlikte 

24 Haziran’daki seçime katılım 

oranı geçen yılki referandumu 

destekleyen tamamlayıcı bir refe-

randumdu. 

Türkiye halkının oluşumu 

içindeki Kürt tablosu ilave bir 

ders ortaya koydu. Kürtleri tem-

sil eden HDP,   terör eylemleri, 

PKK ile çekişme ve Türk ordu-

sunun Suriye ve Irak’taki operas-

yonları sebebiyle Kürt bölgele-

rine hâkim olan gerginlik ve tı-

kanıklığa rağmen parlamentoya 

girmek için istenen yüzde 10 ba-

rajını aştı. Keza Türk demokra-

sisi bu partinin lideri Selahattin 

Demirtaş’a Edirne’deki cezaevin-

den cumhurbaşkanlığına aday 

olma ve yüzde 8’den fazla oy al-

masına imkân tanıdı. 

Maalesef bu ve başka ders-

ler Batı’daki gözlemcilerin ezici 

çoğunluğunu Türk deneyimini 

zayıflatmaya çalışmaktan alıkoy-

madı. Dolayısıyla soru şu: Batı 

niçin bu aktif demokrasiden nef-

ret ediyor? Üstelik bu demokra-

sinin güçlü olmasının avantajla-

rının ve zayıflığının sonuçlarının 

sadece bölgeyi değil tüm dünya-

nın dengelerini ilgilendirirken… 

(El-Kudsülarabi gazetesi, 26 

Haziran 2018)

man milletler arasında yeni bir 

isim oldu. 

Bu yüzden liberal Batı med-

yası ve destekçisi Arap medyası 

bu zaferi hafife almak için ade-

ta ağız birliği yaptı. Zira Batı ve 

Arap gazetelerin çoğunluğu san-

ki aynı mutfakta hazırlanmış gibi 

benzer manşetlerle çıktı. Fransız 

Le Monde, Le Figaro ve İngiliz 

Guardian’ın manşeti “Erdoğan 

zafer iddiasında bulundu” Ameri-

kan Newsweek gazetesinin man-

şeti “Erdoğan iktidarda kaldı” 

idi. Amerikan New York Times’ın 

manşetleri “Demokrasi uçuru-

mun kenarında”, “Erdoğan zafer 

iddiasında bulundu” şeklindeydi. 

Mısır el-Ahram gazetesi yu-

karıdaki gazetelere ilave olarak 

sürmanşetten “Türkiye seçimle-

rinde ölüm, tehdit ve şaibe suçla-

maları. Resmi medya Erdoğan’ın 

cumhurbaşkanlığını kazandığı-

nı ilan etti, muhalefet ise şüphe 

duyuyor.” Türkiye karşıtı Arap 

gazetelerinin çoğunluğunu el-

Ahram gazetesiyle kıyaslayabilir-

siniz. Bu gazeteler de Avrupa veya 

ABD’deki efendileri olan Batı 

medyasının yolundan yürüdü. 

Bu da Erdoğan Türkiye’sinin 

liberal Batıyı ve Arap destekçi-

lerini endişelendirdiği anlamına 

geliyor. Daha da endişe verici hu-

sus cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

Osmanlı İmparatorluğu’nun ve 

İslâm hilafetinin düşüşünün üze-

rinden yüz yıl geçmesinin sem-

bol tarihi olan 2023 projesini 

sürdüreceğini açıklaması. Sanki 

bu proje Erdoğan özellikle de bu 

süper gücün düşmesi için ittifak 

yapan Avrupa dünyasına bir me-

saj taşıyordu. Bu mesaj bir asır 

önce devrilen ve “hasta adam” 

diye nitelenen bu süper gücün 

bugün iyileştiğini ve heybetinden 

milletlerin korktuğu bir güç ola-

rak tekrar döndüğünü dillendiri-

yor. Bu canlanış bizim için umut 

olmaz mı hiç?! 

(Cezayir gazetesi Şuruk, 27 

Haziran 2018)
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24 Haziran 2018 seçim-

leri yapıldı, cumhur, 

başkanını seçti. Erdoğan, 

seçim sonuçlarına kadar 

Cumhur adını taşıyan bir 

İttifakın başkanı (ada-

yı) idi. Şimdi tartışma-

sız Cumhurun Başkanı 

oldu. Sakin ve sonuçları 

itibariyle sağduyulu bir seçim yaşandı. Seçimler 

bağlamında ben uzun bir süredir toplumun sağ-

duyusuna inanıyorum. Hoş gözükmeyen bazı 

sonuçların da konjonktürde bir sağduyu eseri ol-

duğunu kabul etmek gerektiğini düşünüyorum. 

Gerçi ünlü düşünür Gustave Lebon’dan beri kitle-

nin bir psikolojisinin olduğu ve bu psikolojik akıl 

düzeyinin, ortalama bir ferdin akıl seviyesinden 

daha aşağı olduğu kabul edilmektedir. Ne var ki 

ortaya çıkan bilinç ve iradenin, bireysel bilinçten 

(hatta entelektüel akıldan) daha yukarıda olduğu 

sıkça gözlenebilen bir şeydir. Paradoksal gözükse 

de sosyolojik bir gerçektir ki birey, tek başına ya-

pamaya cesaret edemediği bir eylemi grup dina-

miği içinde gerçekleştirebilmektedir. Yani bir yı-

ğın korkaktan bir cesaret ortaya çıkabilmektedir. 

Bu sağduyu olgusu her şeyden önce Türkiye’nin 

izlemekte olduğu yükseliş trendine önemli katkı-

larda bulunacaktır. Ülkeyi bir tür abluka altına 

almaya çalışan Batılı ülkelerin ve belki daha doğ-

rusu küresel siyasetin istemediği bir sonuç ortaya 

çıkmıştır. Ancak buna rağmen seçim sürecine bir 

itirazı bulunmamakta olup biteni sessizce izle-

mektedirler. 

Seçim öncesi kaleme 

aldığım birkaç yazıda or-

tamı tasvir etmeye çalış-

mış, bu süreçte seçimin 

cumhur lehine sonuçlan-

masının önemli olduğun-

dan bahsetmiştim. Batnın 

AB-ABD çelişkisinin ve 

AB’nin kendi içinde yaşa-

dığı sorunların Türkiye için önemli fırsatlar do-

ğuracağını ifade etmiştik. Batıda yüzyıl, otuz yıl 

savaşlarında kendini gösteren tarihsel kültür ko-

dunun açığa çıkıp öfkelerinin kendilerine dönme-

si İslâmofobi nakaratını mezhepsel Hıristofobiye 

(Hıristiyani korkuya) dönüşmesi mümkündür. 

Bir markete kadar gelip reyondan tavuk aşıran til-

kinin arkasından taş bulamadıkları için tavuk atan 

görevlilere tilkinin dediği gibi “Bu İslâm düşman-

larının Allah öfkelerini artırsın. Böylece umulur ki 

İslâmofobi paranoyası gündemden kalkar.”

Şüphesiz bu tür olayların değerlendirilmesi 

çoğu kere nicelikseldir. Yani sayılar üzerinden ya-

pılan açıklamalardır. Bu yol şüphesiz her haliyle 

yanlış değil, ama yetersizdir. Sayıların arkasında 

yer alan niteliksel anlamlara değinmek gerekir. 

Onun için biz burada sayıları göz önünde bulun-

dursak da arka plandaki bazı niteliksel gerçeklere 

değinmek istiyoruz. Bunun yolu da seçime katılan 

partilere kısa da olsa bir göz gezdirmektir.

“Ne haldeysek öylece yönetileceğimizin” toplumca bilincinde olmalıyız. 
İslâm ferdin iradesini yalnızca şekilsiz toplumsal bilince ve çoğu 
kere konjonktüre göre şekillenen yöneticilerin iradesine havale 
etmez. Çünkü toplum ve yönetim fertlerin bunlara indirgenemeyen 
iradesinin üstünde değildir. Yani toplum ve yönetim mutlak bağımsız 
değişkenler değildir, karşılıklı olarak birbirlerinin etkisinde dönüşürler.
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AK Parti: 
AK Parti’den başlayalım. Aslında sık sık üze-

rinde durduğumuz üzere AK Parti sıradan siyasal 

gelişmelerin ötesinde bir tarihi misyonu taşıyor 

(belki daha doğru bir ifadeyle taşıması gerekiyor). 

Bu misyon toplumumuzun Osmanlıdan miras ka-

lan tarihsel misyonu, mağdur İslâm dünyası başta 

olmak üzere mazlum insanlığın, hakkının savu-

nucusu olmaktır. Bu durum bir söylem olmanın 

ötesinde önümüzde duran bir gerçektir. Toplu-

mumuz, yaşadığı ekstra sıkıntılardan, siyasal tem-

silden yoksun olmasından 

dolayı bu görevini yakın bir 

zamana kadar gündemine 

alamadı. Böylesi bir görev 

başta aydınlar olmak üzere 

geniş bir kesimin hâlâ ak-

lına yatmamaktadır. Kana-

atimce bunu en iyi gören 

kişi Erdoğan’dır. Muhtemel-

dir ki bu iş 2000’li yıların 

başından itibaren fiiliyata 

çıkmıştır, özellikle Irak tes-

keresinin reddinden sonra 

dünyadaki gelişmeler kar-

şısında bu görevi kucağın-

da bulmuştur. Daha önce 

önemli siyasal hedefleri olsa 

bile bunlar refah sağlayıcı 

iyi bir hükümet olma adı-

naydı. Söz konusu ettiğimiz 

misyon ise daha farklı bir 

şeydir. 

Ne var ki bu misyonu 

taşıma yolunda, ortada çır-

pınan, haykıran bir Erdoğan 

vardır. Bu önemli hedef, AK 

Parti’nin genel bir hedefi ha-

line bile gelemediğini söy-

leyebiliriz. Bunu, partinin 

öncüsü sayılan insanların 

önemli bir kısmının dinlenmeye alındıklarında 

veya daha farklı hedeflerle kesiştiklerinde takın-

dıkları olumsuz tavırlarından anlıyoruz. Sırtı de-

ğil, ayağı yere değen pek çok kişi ciddi bir parti 

karşıtı haline gelebilmektedir. Parlamenterlerin 

önemli bir kısmı ise diğer herhangi bir partideki 

milletvekillerinden ayrı bir farkı olmayan yüksek 

maaşlı, mümkün olduğunca farklı gelir kaynakla-

rı elde etme peşinde koşan bir personel kesitidir. 

Erdoğan bunlara temsil ettikleri misyonu anlaya-

cakları bir dilden anlatabilmelidir. 

Parti salt çoğunluğu sağlayamasa da MHP ile 

bu işi yürütebileceği anlaşı-

lıyor. İcraatları, test edece-

ğimiz ciddi bir muhalefetin 

olmadığı bir ülkede böylesi 

bir sonucun bir hikmetinin 

olduğu düşünülebilir.

MHP: 
Seçimlerin sonuçlarıyla 

ilgili olarak sürprizle kar-

şılanan noktalardan biri-

si bu parti ile ilgilidir. Pek 

çok tahmine göre MHP, 

Erdoğan’a verdiği destekten 

dolayı cezalandırılacak, İyi 

Parti’nin de bölmesiyle yüz-

de altılarda seyreden bir oy 

alacak ve mutlaka barajın 

altında kalacaktı. MHP yak-

laşık bu tahminlerin iki katı 

oy aldı ve barajı geçti. Bu ve 

benzeri olaylar, parti bölün-

melerinde partiden kopan 

kesimin çoğu kere ciddi bir 

bölen olmadığını göster-

mektedir. Mason Süleyman 

Demirel’e başkaldıran ve 

AP’den 47 milletvekili arka-

daşıyla kopup yeni bir parti 

oluşturan iyi niyetli Ferruh 

Bozbeyli ve arkadaşları herhangi bir başarı kayde-

demedi. Parti, bu vekil oranını bir daha bulamadı. 

Yine DSP’den kopan İsmail Cemler bir kuruluşu 

bile tam olarak gerçekleştiremediler. MHP den ko-

pan ve gerçekten saygın bir kişi olan Muhsin Yazı-

cıoğlu, sadece yüzde 2.5 oranında seçmen kitlesi 

koparabilmiş, MHP yoluna devam etmişti. İP tam 

anlamıyla bir MHP bölünmesi değildir. Amaçları 

küresel siyasetin teşvikiyle MHP’ye sahip çıkmaktı 

-

-
-

-

-

-
-

-

Erdoğan Balkon Konuşması'nda
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ama olmadı. Sayın Bahçelinin sağlam duruşuyla 

girişim püskürtüldü, süreç başarısızlıkla sonuç-

landı. İşin aktörleri silbaştan yeni bir parti kur-

mak zorunda kaldılar. Muhtemeldir ki o da göre-

bileceği en yüksek oy oranını gördü.

MHP lideri Devlet Bahçeli şimdiye kadar ol-

duğu gibi devleti yeniden yapılandırma nokta-

sında Erdoğan’a desteğini sürdüreceğini resmen 

açıklamış bulunuyor. Bahçeli, kaynağını çok iyi 

bilmediğimiz, ama her şeye rağmen olumlu bul-

duğumuz bir devletçilik refleksini başarıyla sür-

dürmektedir. Öyle ki, Erdoğan’dan daha açık ve 

gerektiğinde onu da bilgilendirip ikna edecek şe-

kilde bu görevini kararlı bir biçimde devam ettiri-

yor. Ve içinde bulunduğumuz bu badireli ortamda 

Bahçeli bu görevini her hâlükârda sürdürmelidir. 

Kaldı ki toplumumuza tuzak hazırlayan küresel 

iktidarın siyaseti Devlet Bahçelinin siyasetinden 

daha şeffaf değildir.

CHP: 
Millet ittifakının en büyük ortağı olan CHP se-

çimden başarılı çıkmış bir partidir. Elbette Cum-

hurbaşkanı çıkaracak hali yoktu. Ama oylarını 

HDP başta olmak üzere değişik partilere transfer 

etmesine rağmen yüzde 23 gibi bir oy aldı. Bu oy 

CHP’nin kemikleşmiş gerçek oyudur. Fakat işin 

asıl galibi, kişisel etkinlikleriyle 7 puan ekleyerek 

yüzde otuza çıkaran Muharrem İnce’dir. Tutarsız 

laflar etse de sempatik yapısıyla ilgi toplamıştır. 

Kemal Kılıçdaroğlu bu başarıyı görmezlikten gel-

meye çalışıyorsa da İnce başarılı olmuş, CHP’ye 

Genel Başkanlığına Kılıçdaroğlu’ndan daha layık 

olduğunu ispatlamıştır. 

İP: 
İttifakla barajı aşan bu partinin oylarının fark-

lı partilerden toplanmış ve daha çok değişiklik 

isteyen bir kesimin tercihlerinden oluştuğunu 

söyleyebiliriz. Muhtemeldir ki bu oy oranı İP’in 

görebileceği en yüksek oy oranıdır. Yani bundan 

sonra barajı aşacak bir parti olmayabilir. Partinin 

ileriye değil, geriye gideceğine ilişkin kanaatimiz, 

Erdoğan karşıtlığının ötesinde, toplum nezdinde, 

politik, dini, ideolojik, etnik, hiçbir toplumsal 

beklentiye denk düşmemesine dayanmaktadır. 

Başkanı da toplumun çok önem verdiği bir top-

lumsal güvenden yoksun bulunmaktadır. Siyasi 

hayatında çok zikzaklar çizegelmiştir. Bir konuma 

sahip olabilmek için her imkânı kullanabileceği 

izlenimin vermektedir. 15 Temmuz şaibesinden 

de kendini kurtaramamıştır. Mesela şimdi, 28 

Şubat’ta durduğu ve geniş bir kesimin takdirini 

kazandığı yerin tam tersi bir yerde durmakta, bir 

farklı misyonu temsil etmektedir. Toplum, yaptık-

ları iyiliklere ve kendisini kabul ettirme çabalarına 

rağmen böylesi kişilere asla itibar etmemekte, ma-

cera arayanların destekleri de istedikleri bir yere 

getirmeye yetmemektedir.

SP: Seçimin en dramatik patisi şüphesiz Saa-

det Partisi’dir. Yüzde 10 barajını değil, 1 barajı-

nı güçlükle aşabilmiş, ortalama yüzde ikilerdeki 

oyunu yarıya indirmiş bir partidir. Kendisine, 

belli bir yerde duramamanın, özellikle sağduyulu 

kitleyi hafife almanın cezası ödetilmiştir. Esasen 

partinin bir omurgası yoktu. Bir muhalif parti de-

ğil, mutlak karşıt bir parti idi. Muhalefet olmak 

mevcut iktidarın doğru ve yanlışlarını göstere-

bilmeyi gerektirir. Bu anlamda o, bu görevini hiç 

yap(a)madı. Gerekçesi kıskançlık mıdır, bilinmez 

ama yapılan doğru şeylere, yerine göre akidevi, bi-

limsel, sağduyusal sorun oluşturacak şekilde karşı 

çıktı.

Parti, Erdoğan’ın bulunduğu yer, ülkece içinde 

bulunduğumuz konum belli iken ve seçilemeye-

ceği açık iken Temel Karamollaoğlu’nu müstakil 

Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkardı. Aslında 

bu bir dereceye kadar normal sayılabilirdi. Ama 

bununla da yetinmedi nerede durdukları iyi bili-

nen partilerle ittifak kurdu. İttifakın ideolojisine 

uygun görüşler serdetmekten hiç çekinmedi. Me-

sela 28 Şubat mağduru bir partinin görünürdeki 

varisi olarak, bu utanç verici hareketle hiçbir şe-

-
-
-
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kilde yüzleşmemiş CHP’nin yanında yer almakla 

kalmadı, “28 Şubat’ta bazı yanlışlıklar yapılmış 

olabilir” gibi CHP ağzı laflar edebildi. 

Sözün kısası SP Erbakan ile ilişiği kalmamış 

bir yaşlılar bakiyesinin bir kendini tatmin teşkila-

tıydı. Bu karşılığı olmayan nostaljiye de saygı du-

yuyorduk. Ama tarihsel işlevini yitirdiği için biri-

lerinin ipini çekmesi gerekiyormuş ki bu iş Temel 

Karamollaoğlu’na nasip oldu. Öyle gözüküyor ki 

bundan sonra varlığını ancak bir siyasal dernek 

olarak sürdürebilir.

HDP: 
Burada üzerinde özellikle durulması gerek-

li partilerden birisi şüphesiz HDP’dir, Her ne ka-

dar bir zamanlar aldığı oy oranını bulamamış-

sa da seçim barajını aşmış, mecliste 67 sandalye 

elde etmiş bulunuyor. Şüphesiz HDP de homojen 

bir oya dayanmıyor. Bu oyda tabir caizse Erdoğan 

karşıtı Türk HDP’lilerin payı büyüktür. Demirtaş’a 

verilen oyun bundan küçük olması da bunu gös-

termektedir. İktidarın doğuda yaptığı hizmetlerin 

yeterince etkili olmadığı anlaşılıyor. Bölgeyi iyi bi-

len bir arkadaşın “Bazı il ve ilçeler var ki hükümet 

buraları Paris yapsa bu siyasal saplantıyı değiştire-

mez” değerlendirmesi işin bir “siyaset davası” hali-

ne geldiğini gösteriyor ve dönüşümü ciddi bir za-

man istiyor. 

Mevcut gelinen noktada HDP’nin önünde iki 

belirgin yol vardır: Bunlardan birincisi önceki ha-

taya düşmemek, adam gibi siyaset yapmak. İkin-

cisi, önceki gibi siyaseti askıya alıp hâlâ dağdan 

medet ummak, yaşadığı süreci dağa tahvil etmeye 

çalışmak. Bilindiği üzere daha önce HDP ilk defa 

barajı aşarak siyaset yapma şansını elde etmişti. 

Ne var ki PKK’dan kopamadı ve örgüt legal bir 

siyaset yapmasına izin vermedi. Bu geldiği başa-

rı çizgisini reddettiğini göstermek üzere seçim er-

tesi hendek savaşı başlattı. Kobani gerekçesiyle is-

yan çıkardı, marjinalliğini ispatlayacak beyanatlar 

vere geldi. Başkan ve milletvekilleri açıkça tutuk-

lanmayı gerektirecek söz ve eylemlerde bulundu-

lar. Hiçbir olumlu sonuç doğurmayacağı açık olan 

karşıtlık ve direnme görüntüsünü ısrarla sürdür-

düler Gerçi böylesi bir yola karar verenler yalnız-

ca PKK’nın lider kadrosu değildi. Emir aldığı kü-

resel iktidar böyle istemişti.

Bu politikanın değiştiğini söylemek zordur. 

Çünkü anladığımız kadarıyla HDP’nin hâlâ dağ-

daki fiili güçten, ortalama kırk yıldır manipü-

le edilmiş bir kitlenin moral desteğinden, küresel 

iktidarın yapabileceği fiili yardımdan henüz umu-

dunu kesmiş değil, onun için de büyük ihtimalle 

Meclis’te yapabileceği şeyler ülke ve bölge için bir 

siyaset değil, PKK’ya fiili bir destekten ibaret ka-

lacaktır. Onun için, HDP’nin siyasetinden ülkenin 

yararlanabilmesi için onun bu umutlarının kırıl-

ması gerekmektedir. Hükümet bu etkenleri orta-

dan kaldırmaya çalışmaktadır. 

Eğer HDP bu oyları tekrar boşa çıkarırsa aynı 

şartlarda bu oy oranını yakalamakta zorlanabilir. 

Şüphesiz ta başlangıçta belirttiğimiz gibi düşük 

profilli kitle bilincinin aşağısında kaldığında şüp-

he bulunmayan, muhalefet fanatizmi içinde bir si-

yasal miyopluğa sahip entelektüel akıl sahibi bir 

(Türk) kesim hiçbir sonuç alamasa da desteğini 

sürdürecek gözükmektedir. Hâlbuki Kürt vatan-

daşlarımızın bağı her şeye rağmen yadsınamaya-

cak bir ideolojik ve duygusallığa dayanmaktadır.

Sonuç olarak başta Başkan Erdoğan olmak 

üzere Cumhur ittifakının temsilcileri olan AK Par-

ti ve MHP den başkanlık olarak öngörülen hedef-

lerin gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Umarız bu 

yeni yapılanma dünya konjonktüründe Türkiye’yi 

daha güçlü hale getirir ve tarihsel misyonunu ta-

şıma şansını verir. 

Tabi bu arada “Ne haldeysek öylece yönetilece-

ğimizin” toplumca bilincinde olmalıyız. Yani her 

halükarda nasıl yönetiliyorsak ona göre şekil alı-

rız” değil. İslâm ferdin iradesini yalnızca şekilsiz 

toplumsal bilince ve çoğu kere konjonktüre göre 

şekillenen yöneticilerin iradesine havale etmez. 

Çünkü toplum ve yönetim fertlerin bunlara indir-

genemeyen iradesinin üstünde değildir. Yani top-

lum ve yönetim mutlak bağımsız değişkenler de-

ğildir, karşılıklı olarak birbirlerinin etkisinde dö-

nüşürler.

Eski Yunan’da Ispartalı büyük reformcu dev-

let adamı Solon, bir vatandaşın, “Reis, topluma 

ideal bir yönetim sunduğunuzu düşünüyor mu-

sunuz?” sorusuna “En ideali değil, ama şimdilik 

bu halka en uygun olduğuna inandığım bir yö-

netimi gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Sizinle 

yapacağımız daha pek çok şey var” demiş. Unu-

tulmamalıdır ki iş “Eh seçtik” ile bitmiyor, ferdin 

ve toplumun bir sorumluluğu hep vardır, yönetim 

bizim bir yansımamızdır.
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iyasi hayatımızın son 

derece önemli bir 

dönemecini 24 Haziran 

seçimleri ile geçtik. Se-

çimli siyaset tarihinin 

en yüksek katılımının 

gerçekleştiği seçimler 

dikkate değer bir olay 

olmadan büyük bir ol-

gunluk içinde sonuçlan-

dı. Yaratılmak istenen 

bütün kargaşa beklentilerine, oluşturulmak iste-

nen tereddütlere rağmen, seçim gününün sakin, 

sonuçların olabildiğince güvenilir olduğunu söy-

lememiz gerek. Yüzde seksen sekizlik bir katılım 

olması, milletin, siyaset kanalıyla bir şeyleri değiş-

tirebildiğine ve değiştirebileceğine ilişkin güven 

duyduğunu gösteriyor. Yöneticilerin, milletin bu 

güven duygusunu dikkate alarak, önemseyerek 

seçim yolunu daima açık tutmaları, ülkemizin ha-

yatiyeti açısından ihmal edilemeyecek bir öneme 

sahiptir. 

Seçim yoluyla değişimin gerçekleşebileceğine 

olan inanç, halkın çok büyük bir kısmının, seçim 

dışı yollara itibar etmemesi, şiddete dönük siya-

setlerin marjinal kalması sonucunu doğuruyor. 

Ki, bu ülkemiz açısından, korunması, geliştiril-

mesi gereken kıymetli bir durumdur. 

Şurası açık ki, 24 Haziran seçimleri, eski parla-

menter sisteme dönmeyi vadeden siyasi partilerin 

yenilgisiyle sonuçlandı. 

Millet, yönetim sistemin-

de yapılan değişikliği, 

Cumhur İttifakı’nı des-

tekleyerek açıkça ortaya 

koydu. 

24 Haziran seçimle-

ri sonucunda meydana 

gelen değişim, bir yö-

netim sistemi değişikli-

ğinin ötesinde sonuçlar 

üretecektir. Siyasal alan yeniden tanımlanacak, 

organize edilecek, siyasi parti sosyolojileri, yapı-

lacak ittifaklar, siyaset yapma biçimleri, yeniden 

ele alınacak, anlamlandırılacaktır. Orta vadede si-

yaset yapma tarzının ve siyasetin dilinin giderek 

normalleşeceğini bekleyebiliriz. Siyasetin küçük 

ve radikal cepheleşmelere imkân vermeyen ama 

bütün bu eğilimlerin bir ittifak çatısı altında top-

lanabileceği, giderek ikili bir yapıya evrilmesi bek-

lenebilir. İçinde ana eğilim dışında birbirine yakın 

değişik eğilimleri barındıran iki ana kitle partisine 

doğru gidiş sürpriz olmaz. 50+1 oy alma mecbu-

riyeti, keskin hatlı muhalefeti zaman içinde daha 

makul düzeylere indirebilir. Küçük partilerin ken-

di başlarına asla iktidara gelme imkânlarının ol-

maması, onları uzlaşmaya ve söylemlerin makul 

bir seviyede dillendirmeye itecektir diye düşün-

mek yanlış olmaz. 

Burada şunu da belirtmeliyiz. Birbirine benzer 

anlayışların bir araya geleceği, iki temel siyasal 

organizasyonun varlığı ilk elde kavi bir cepheleş-

menin olacağı izlenimini verse de durumun daha 

24 Haziran seçimleri sonrasında siyasal alan yeniden tanımlanacak, organize 
edilecek, siyasi parti sosyolojileri, yapılacak ittifaklar, siyaset yapma biçimleri, 
yeniden ele alınacak, anlamlandırılacaktır. Orta vadede siyaset yapma tarzının 
ve siyasetin dilinin giderek normalleşeceğini bekleyebiliriz. Siyasetin, küçük ve 
radikal cepheleşmelere imkân vermeyen ama bütün bu eğilimlerin bir ittifak 
çatısı altında toplanabileceği, giderek ikili bir yapıya evrilmesi beklenebilir.
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farklı gelişeceğinin belirtilerini de 24 Haziran se-

çimlerinde gördük. Türkiye’nin yaygın söylemle 

muhafazakâr ve sol seçmen oranları 65’e 35 veya 

70’e 30 olarak belirtilir. Hangi oranda olursa ol-

sun muhafazakâr denilen seçmenin açık ara bir 

çoğunluğa sahip olduğu, son yılların bütün se-

çim sonuçlarıyla ortaya çıkmış durumda. Bunun 

ebediyen böyle gideceğini düşünmek yanlış ola-

bilir. Ancak en azından yakın bir vadede keskin 

bir değişiklik beklememiz için belirgin bir sebep 

yok. Böyle düşündüğümüzde iktidara ulaşmak 

isteyen kendisini sol tesmiye eden yapının, kar-

şı cenahtan oy alması gerekiyor. Bunun için de 

düşüncelerinden vazgeçmesi değil belki ama 

muhafazakâr özellikler taşıyan seçmeni de ikna 

edecek söylemler üretmek durumunda kalacağı 

açıktır. Dolayısıyla söylemlerin ılımlı hale geleceği 

ve suçlamadan ziyade, anlamaya dayalı söylem-

lerin üretileceği bir dönemin var olacağı gerçeği, 

beklentisi, yanlış olmayacaktır. 

Artık cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geri 

dönülmesi çok zor bir biçimde hayatımıza girmiş-

tir. 27 Mayıs 1960 ihtilali sonucunda 61 anaya-

sası ile hayatımıza giren ve süreç içinde değişik 

düzenlemelerle günümüze kadar gelen yönetim 

sisteminden başka bir sisteme geçiyoruz. Bu bü-

tün hayatımızı etkileyecektir. Önümüzdeki beş 

yıl, normal şartlarda bu sistemin oturtulacağı bir 

zaman dilimi olacaktır. Sistemi getirenler, bu beş 

yıllık süreyi sistemin, milletin yararına olduğunu 

fiili olarak göstermekle yükümlüdürler.

Daha önce de belirttiğimiz gibi seçimlere ka-

tılımın % 88’lik bir oranda gerçekleşmesi, halkın 

siyasete olan umudunu gösteriyor. Siyaset dışı 

yolların ise itibar görmeyeceğini teyit ediyor. 

Türkiye’de değişmesi gereken birçok şeyin ol-

duğu doğru ama değişen birçok şeyin olduğu-

nu da görmemiz gerekiyor. Mesela CHP artı ordu 

eşittir iktidar denklemi cumhuriyetin kuruluşun-

dan bu yana siyasetin değişmez bir gerçeği idi. 

1950 yılından itibaren seçimler sonucunda bazı 

siyasi partiler vitrindeki görünür iktidar olsa da, 

reel iktidar yukarıdaki denklemin oluşturduğu bi-

linen bir gerçekti. Bu denklem, ara ara zayıflasa 

da yaklaşık 2010 yılına kadar devam etti. Bugün 

artık bu denklemin ortadan kalktığını görüyoruz. 

Milletin vermediği iktidarı, bazı anayasa 

imkânlarıyla kullanmaya çalışan CHP için bu yeni 

duruma uyum sağlamak bir zorunluluk olsa da 

kolay katlanılır bir durum değildir. 

Asker vesayetinden sonra kendi ayaklarının 

üzerinde durmak, meşrutiyeti ahaliden sağlamak 

yerine, yabancı basını, uluslararası kuruluşları ha-

reketlendirmek, ülke içinden, seçmenden sağla-

yamadığı gücü dış kurum ve kuruluşlardan sağ-

lama gibi bir pozisyona düştü. Seçim sonuçları-

na ilişkin CHP’nin söylemleri, tamamıyla bahsedi-

len kurumları harekete geçirerek bir algı yaratma 

operasyonuydu. Kaldı ki, Türkiye 1950’lerden bu 

yana sağlıklı seçim yapabilen bir ülkedir. Son se-

çimler de Türkiye’nin iyi yaptığı seçim organizas-

yonlarının en iyilerinden biriydi. CHP’nin bu tür 

manipülasyonlara başvurmak ve ahaliye kızmak 

yerine halkın teveccühünü kazanmaya uğraşması 

ve meşruiyeti oradan alması kendisi için de ülke 

siyaseti için de iyi olacaktır. 

CHP + iktidar formülü ortadan kalktıktan son-

ra herhangi bir parti + iktidar denkleminin de asla 

kurulmaması gerekir. Kurumların kendi alanla-

rında işlevsel olmaları, ortamın normalleşmesine 

katkıda bulunacaktır. Türkiye’nin de bu normal-

leşmeye ihtiyacı var. 

-
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Türkiye’de tabii ki bir toplumsal gerilimden 

ziyade, siyasal bir gerilimin var olduğu ve nispi 

toplumsal gerilimleri de bu siyasi gerilimin tetik-

lediğini söyleyebiliriz. 

Ülkemizde halka ihtiyaç duymadan iktidar 

kullanan ve kullanmak isteyen siyasiler ve bun-

lara eklemli bu siyasilerin oluşturduğu iklimde 

hükmettikleri sermaye ile orantılandığında, ül-

kenin reel ihtiyacına tekabül etmeyen üretimler 

yapan bir kısım iş dünyası var. Ayrıca bunların 

hâkimiyetlerini meşrulaştırma aracı olarak değer-

lendirdikleri, basın ve entelektüel kesimler var. 

Bunlar kendilerini ülkenin sahibi olarak görüyor-

lar. İktidarlarının sahici bir biçimde sorgulanma-

sın ve etki alanlarının daraltılmasını asla istemi-

yorlar. 

Ülke kaynaklarını halkın genelini ihmal ede-

rek istismar eden bu kesim reel siyasi iktidarı ve 

ekonomik iktidarı, kendi tapulu arazileri olarak 

görüyorlar. Seçimli siyasetin oluşturduğu iktida-

rın bu alanlara tabii olan ve ayrıcalıklarını gider-

meye dönük müdahalesini de mülklerine saldırı 

olarak algılıyorlar. 

Siyasi, kültürel ve ekonomik olarak duvarla-

rı yükseltip kendi ayrıcalıklarını devam ettirecek 

şekilde tasarladıkları bu alanlara dokunulmasını 

mülklerine tecavüz olarak algılayan bu kesimin 

gösterdiği refleks ülkedeki gerilimin ana sebebi-

dir. Milletin meşruiyet dâhilinde iktidar görevi 

almış siyasi yapıların, kazanılmış mülkü garanti 

altına alarak statükonun inşa ettiği ayrıcalıklıkları 

sonlandırması aciliyet arz eden ve ihmal edilme-

mesi gereken bir görevdir.

Neredeyse bütün varlıklarını bu ayrıcalıklarla 

elde eden ve bu varlıklarını oluşturdukları ülke-

ye borcunu ödemek için kılını kıpırdatmayan bu 

sermayeyi ülkeden aldıklarını -sermaye birikim-

leriyle doğru orantılı stratejik yatırımlar yaparak- 

ülkeye vererek varlıklarını büyütme çizgisine ge-

tirmek, siyasal iktidarın görevidir. Ayrıca büyük 

ölçüde, ayrıcalıklı kararlar sonucu oluşturdukları 

servetlere sahip bu gruplarla rekabet edecek ger-

çek girişimcilere, liyakatin dışında bir ayrım gö-

zetmeden pozitif ayrımcılık sağlaması da devlet 

iktidarını işleten siyasilerin görevidir. 

Bunlar ihmal edilerek sahici bir yönetim sis-

temi değişikliği yapılamaz. İktidarlar küçük ayrı-

calıklı kesimlerin değil, ülke halkının hizmetkârı 

olmak durumundadırlar. Yeni sistem de bunun 

istisnası değildir. Hatta bu konuda büyük bir bek-

lentiye de muhataptır.

1- Türkiye 2002’den bu yana seçim, refe-

randum, yerel seçim şeklinde on beş defa sandığa 

gitmiştir. Yönetim, normalleşmenin yolunu san-

dıkta, halkoyunda aramaktadır. Millet de dünya 

ölçeğinde bakıldığında çok yüksek katılımlarla 

bu başvurulara cevap veriyor. Doğrusu bu tarihsel 

blokun eski temsilcilerinin iddiasının aksine ol-

dukça iyi bir durumdur. 

2- 24 Haziran seçimleri oyları düşmüş ol-

masına rağmen, AK Parti’nin açık ara birinci ol-

duğu ve adeta kendisiyle yarıştığını gösterdi. En 

yakın rakibinin 20 puan üstünde oy alan parti, bir 

önceki seçimde aldığı oy ile kendisini kıyaslıyor. 

Bu durum, Türk siyasetindeki muhalefet açığını 

gösteriyor. 

3- Kürt sorununun Türkiye’nin önemli so-

runlarından biri olduğu bilinen bir gerçek… Bu 

seçim sonuçları, önümüzdeki zaman içinde bu 

meselenin belli bir dönem içinde çözülmesi için, 

gayretli ve umutlu olunacak işaretler vermiştir. 

Öncelikli olarak HDP’nin Kürt ve Türk siyaseti-

nin önemli bir gerçeği olduğu ortaya çıkmıştır. 

Ancak, artan milliyetçi ağırlıklı söylemine rağmen 

AK Parti’nin bölgede oyu artmış, HDP’nin oyu ise 

gerilemiştir. Bu kalıcı bir duygusal kopuşun olma-

dığını gösteriyor. İkincisi, AK Parti’nin söyleminin 

bu bölgede ciddi bir karşılığının olduğu açıkça 

görülüyor. 

4- Cumhuriyet Halk Partisi’nin kitlesine 

stratejik oy kullandırarak HDP’nin Meclis’e gir-

mesini sağladığı sonuçların açıklanmasından son-

ra rakamsal bir nitelikte ortaya çıkmıştır. CHP Muharrem İnce
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kendisini iktidar yapmak değil AK Parti’yi iktidar 

yapmamak üzere faaliyet yürütmüş ve oylarının 

bir kısmını HDP’ye yönlendirmiştir. Bunda da 

kısmen başarılı olduğunu söylemeliyiz. HDP’yi 

Meclis’e sokarak AK Parti’nin salt çoğunluğu kü-

çük bir rakamla da olsa kaybetmesini sağlamıştır. 

5- Önümüzdeki beş yılın sistemin yerleşme-

sini sağlayacak rahat bir dönem olması arzulanan 

bir durumdur. Ancak, sekiz ay sonra yapılacak ye-

rel seçimlerin sonucu bu rahatlığı sağlayabilir. Do-

layısıyla Erdoğan 24 Haziran seçimlerinin hemen 

ardından yerel seçim çalışmalarını başlatmıştır ki 

doğrusu da budur. 

6- Terör örgütleriyle mücadelenin hız kes-

memesi gerekir. Ancak bu-

rada oluşmuş ve oluşacak 

muhtemel mağduriyetlerin 

de giderilmesi gerekir. Bü-

tün zorluğuna rağmen mü-

cadelenin hukukun sınırları 

içinde yapılması hukuk dev-

leti olmanın gereğidir. 

7- Dış politika 

Türkiye’nin önemli bir önce-

liğidir. Son on senedir, eski 

yerine razı olmayan bir Tür-

kiye ve onu yerine mahkûm 

etmeye çalışanların girişim-

lerine karşı aralıksız devam 

eden bir mücadele ile geçti. 

Anlaşılan o ki, Türkiye’nin 

bu noktadaki kararlılığını 

muhatapları dikkate ala-

caklar. Bu, mücadelenin 

duracağını değil ama ses 

tonunun biraz daha düşece-

ğini gösteriyor. Bu konuda 

siyasetin, diplomasinin, di-

yalog dilinin hâkim olacağı 

bir dönem yaşayacağımızı umuyorum. The Eco-

nomist dergisi seçimler sonucunda şu değerlen-

dirmeyi yapmıştır: “24 Haziran, İslâmcı milliyet-

çilik, Osmanlı nostaljisinin karışımından oluşan 

ve Erdoğan’ın tanımlamasıyla Yeni Türkiye’nin ilk 

ve büyük ihtimalle Kemal Atatürk tarafından ku-

rulan eski cumhuriyetin son günü oldu. Yeni Tür-

kiye daha İslâmcı, milliyetçi ve otoriter olacak.”  

Hiç şüphesiz The Ekonomist sıradan bir dergi de-

ğil. Bu uç noktalarda ve yeni bir çatışmayı kur-

gulama amacına dönük olduğunu düşündüren, 

kışkırtıcı söylem bile, dış politika dilinin daha 

diplomatik siyasi bir hüviyette olacağı noktasın-

daki umudumuzu ortadan kaldırmıyor. 

8- Yeni sistemde 

önemli fonksiyon atfedilen 

ofislerin, Cumhurbaşkanı-

nın doğru karar alabilmesi-

ni sağlamaya dönük, proje, 

bilgi vs. üretme görevinin 

ötesinde iktidar kullanma 

heveslilerinin önüne ge-

çilmesi, istikrar açısından 

önemlidir. 

9- A k a d e m i s -

yen bir siyasetçi olan Yasin 

Aktay’ın şu görüşüne ka-

tılmamak mümkün değil: 

“Cumhurbaşkanı’nın ka-

rizması hâlâ AK Parti’nin 

en büyük siyasal ve sosyal 

sermayesi. Ancak AK Parti 

teşkilatlarının bu sermaye-

nin üstüne yeni bir organik 

değer katma konusunda 

ciddi bir açık veriyor olduk-

ları çok açık.” İyi bir siyasi 

liderin kolayca bulunamadığı ülkemizde, liderin 

hoyratça değerlendirilmesinin önüne geçmek par-

tinin, buna imkân sağlamak da Cumhurbaşkanı-

nın görevidir. 

24 Haziran seçimlerinin, ülkemiz, insanımız, 

bölgemiz ve Türkiye’ye umut bağlayan mazlum-

lar açısından çok önemli sonuçları olacaktır. Mu-

halefetin de yeni durumdan somut ve memleket 

hayrına neticeler üretmek için elini taşın altına 

koyması gerekir. 

-

-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
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24 Haziran genel se-

çimleri Türkiye’de 

sadece sistemi değiştir-

mekle kalmadı, siyasal 

alanı yeniden organize 

etti. Siyasi partilerin 

durdukları yer, sos-

yolojileri, kimlikleri, 

seçmen kitleleri büyük 

oranda yeniden şekillendirecek gelişmeler ortaya 

çıktı. 

Seçimler ABD’deki siyasi yapıya benzer iki 

partili, iki zihniyetli bir dönüşüme yol açar mı bu 

bilinmez fakat kabaca kimlik siyasetini dini refe-

rans alanları ile tarih anlayışı etrafında götürecek 

partileri birbirine yaklaştıracağı için seküler-laik 

ile dindar-İslâmî ayrımları üzerinden yeni bir siya-

sal alan ortaya çıkabilir. Bu açıdan ABD’deki etnik 

yapıları kapsayan kimlikler üstü vatan-Amerikalı-

lık bilinci bizde bir türlü husule getirilemedi; Tür-

kiyelilik kavramı peşinden Kürtçülüğü sürükledi-

ği için tam tersi bir kapanmaya yol açarak, ulusçu 

refleksleri yeniden öne çıkardı.

Bizdeki kutuplaştırma ve siyasal aidiyet bağ-

ları çoğunlukla 200 yıllık batılılaşma serüveninin 

bir gereği olarak İttihatçılık ile dindar orta sınıf 

arasındaki çatışmaya bağlı olarak da gelişiyor. En-

teresan şekilde bu çatışma, AK Parti iktidarlarında 

sürekli canlı biçimde yaşandı. Darbe girişimleri 

bir tarafa toplumsal an-

laşmazlıklar, tarz-ı ha-

yat kavgaları ve laiklik 

vurguları bir biçimde 

sürdü. Gezi Parkı olay-

larından sonra CHP eli-

tinin egemenliğindeki 

bu kutuplaştırma dili 

bir anda kesildi. Ne la-

iklik, ne hayat tarzına ilişkin gündelik hayat pra-

tikleri gündemi işgal etmedi, AK Parti karşıtı siya-

seti oluşturmadı. 24 Haziran’a giden süreçte içkili 

sahneler ve sloganlar, bazı başörtülülere, “İnce ge-

lince yok olacaksınız” tehditleri ayyuka çıksa da 

genel eleştiri dilinin merkezine yerleşmedi. 

Gezi Parkı olayları sonrasında kutuplaştırma 

FETÖ diliyle, Fransız aksanlı bakış açısıyla gelişti, 

ahlak-adalet-liyakat ilkeleri etrafındaki diktatör-

lük, totaliter yönetim ve tek adam vurguları bir 

bakıma siyasal alanı ve dili daralttı. Bunun halk 

nezdinde pek de karşılığı yoktu. Öyle ki millet 

zaten terör ve dış operasyonlara karşı güçlü dev-

let ve güçlü lider arayışını her vesileyle ikrar edi-

yordu. Bu açıdan dünyadaki milliyetçi-tek adam 

yönelimlerini sol-liberal bakış menfi görürken 

Türkiye’de insanlar bir kazanım, şans olarak de-

ğerlendirdi. Özellikle küresel iç savaşta, Suriye-

Irak meselesinde, Barzani referandumu ve Kürt 

koridoru ihtimallerinde Türkiye’yi korumak, 

24 Haziran sadece Cumhurbaşkanlığı seçimine yeni bir renk vermekle kalmadı 

aynı zamanda Yeni Türkiye’nin işleyişi, yeni siyasal alanın tanımlanması, 

şimdiye kadar yürürlükte kalan “toplum-siyaset mühendisliği”nin 

gidişatı, statükonun evrilmesi, dünya sistemiyle ilişkilerin düzenlenmesi 

ve kısa vadeli bölgesel gelişmeler açısından da kritik gelişmelere gebe…
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kollamak bakımından güçlü devlet-lider ile yeni 

sistem bir stepne biçiminde görüldü. Haliyle ku-

tuplaştırma söylemleriyle ABD’deki iki partili yö-

nelim 24 Haziran seçimleri açısından bir ihtimal 

ve imkân olarak önümüze serildi. Belki burada 

dindar-muhafazakâr kimlik karşısında bir laik-se-

küler cephe ikame edilebilirdi fakat Türkiye öyle 

bir ülke ki bunun dışında etnik-mezhep yükleri 

asıl çatlakları açan hususlardır. 

Yeni sistem, seçimler bu ağırlıkları bırakacak 

söylemlere kapı aralayacak denklemler çıkardı fa-

kat bir yandan da hassaten 

ulusçu yönelimleri kuvvet-

lendirecek siyasi tercihleri 

de tetikledi. 

24 Haziran seçimlerin-

de Türkiye’nin nomosu olan 

İslâm-Türk-ehlisünnet-gaza 

omurgası belirgin bir mevzi 

kazansa bile küçük müesses 

nizamı temsil eden Kemalist 

tutum bu sefer farklı ka-

nallardan kendine dayanak 

buldu. 

Seçimde “kutuplaş-

tırma” tezlerine rağmen 

yeni sistem “monolitik 

çoğulculuk”ları besledi, 

resmi ittifaklar bunun bir 

göstergesiydi. Eğer SP-BBP-

DP milletvekillerini de sa-

yarsak Meclis’te sekiz parti 

temsil edilebiliyor. İttifakla-

rın en özgünü tabi ki Saa-

det ile CHP’nin aynı kutucukta buluşması oldu. 

SP’nin Cumhur İttifakı’na girmesini Cumhurbaş-

kanı Erdoğan çok istedi fakat Saadetliler buna 

bir türlü yanaşmadı. SP’nin varlığı hem ittifak-

taki MHP etkisini dengeleyebilir hem İslâmcı 

tabanın AK Parti bağını kuvvetlendirebilirdi. 

24 Haziran sonuçları partilerin tabanlarını do-

mine edebilecek sonuçlara yol açtı, bu siyasal alan 

açısından bariz bir genişleme iken Türkiye’nin 

beka meselesi açısından ciddi sıkıntılar doğura-

bilir. Bizdeki fay hatlarının kristalize yapısı, kırıl-

ganlığı artırır. Devlet ve kadim millet geleneğimiz 

fay hatlarını açığa çıkarıcı değil tam tersine örtücü 

rol oynadı. 

Seçim sonuçları HDP’nin CHP desteğiyle ba-

rajı geçse bile artık “Kürt realitesi”nin partisi ol-

duğunu kesinleştirdi. HDP’nin büyükşehirlerden 

aldığı oy oranının yükselmesi, potansiyel oyu bu-

lunan yerlerde oy kayıpları CHP’lilerin şimdiden 

kendilerini sorgulamalarına vesile oldu. CHP seç-

meninin “yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin” iştahıyla 

HDP’ye yüklenmesi, aklını kaybetmiş ihtiras yük-

lü davranışları seçimin bitip 

arzuların tatmin edilmeden 

çökmesiyle sorgulamaya 

dönüştü, dönüşecek. İleri-

ki günlerde CHP’de “terörü 

Meclis”e taşıma”nın vicdan 

azabı daha çok sızlayacak, 

sorgulamalar tasfiyelere dö-

nüşecek gibi görünüyor. 

CHP seçmeni Cumhur-

başkanlığında İnce’ye oy 

verirken HDP ve İP’i besle-

di; Saadet’in desteğiyle yıl-

lardır varlık gösteremediği 

yaklaşık 11 ilde büyük ba-

şarılar elde etti. Fakat CHP 

büyük oranda mezhep has-

sasiyetlerine ve inisiyatifine 

terk edilmiş gözüküyor. Bu 

anlamda artık CHP dev-

let partisi-merkez rolünü 

kaybetti. CHP bu anlamda 

“merkez” vasfını hem gös-

terdi hem kaybetti… İP’i 

milletvekili ve oy ile HDP’yi 

barajda desteklerken “ana”, 

parti yönetiminde mezhep reflekslerini kavileşti-

rirken marjinal örgütçü kimliği sergileyerek adeta 

bir “kimlik bunalımı” yaşadığını gösterdi. CHP’de 

bu kapalılık sadece yönetim katıyla ilgili olamaya-

cak kadar sosyolojiye içkin. Belediye seçimlerinde 

“ana” vasfına tekrar bürünmek mecburiyetinde 

kalacakları açık… Ama bu sefer de liderlik soru-

nu doğacak. 

Kurultayların partisi CHP yine bir kurultay 

toplama girişimine sahne olabilir. İnce seçim-

den sonra yaptığı değerlendirme toplantısında 

Erdoğan’dan alıntılar yaptı, açık hezimeti sahip-

-
-

-
-

-

-
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kullandığı rijit dili, oylar çalınıyor merkezli çamur 

siyaseti terk etmişti… Bu haliyle sadece CHP’nin 

başına değil siyasette alternatif bir çatı aday ol-

maya yönelik niyetlerden beslediğini gösterdi. 

Kılıçdaroğlu ise, panik havasındaki açıklamaları, 

İnce’yi eleştirmesi, çamura yatan savunmalarıy-

la partide kendine destek veren kitleyi mobilize 

etmeyi amaçlıyordu. Kılıçdaroğlu gibi sıfır ahlak-

lı zeytinyağı gibi üste çıkma-hiçbir şey olmamış 

siyaseti CHP’yi sadece iktidardan değil bu sefer 

denklemden de siyasal alandan da uzaklaştırıyor.

İyi Parti ise daha çok sahillerde ve Batıda ken-

dini ispatladı. CHP’nin ulusalcılarının oyunu alan 

ve belki de bundan sonra ulusalcılığın merkezi-

ne oturan İP, diğer şehirlerde “kentli” ülkücü-

lerin desteğini aldığı için seküler milliyetçiliği-

ulusalcılığı kapsayıp ülkücü kesimin liberalleşme 

sürecini yürütecek hareket işlevi görecek. Burada 

Akşener’in DYP deneyimine değil ülkücü taleple-

rine bakmak gerek. Ülkücüler artık iktidar istedi-

ği gibi klasik teknikleri de bırakmak istiyor, bu da 

ister istemez merkez siyaset yapmayı, bir proje ge-

liştirmeyi gerektiriyor. Türkiye’de ülkücü siyase-

tin bir ekonomik programı, projesi yok, sosyal ve 

toplumsal hayata yönelik teklifleri de bulunmu-

yor, varsa yoksa devletin içinde bulunmak, terör 

vasıtasıyla oluşturulan ontolojinin altına odun at-

mak… MHP de bundan beri değil; Erdoğan deste-

ği sadece devletin bekasıyla açıklanamayacak de-

recede doktrin yitimi, ideolojik iflasla da ilgili…

MHP varlığını romantik-taşra ülkücülüğünün 

muhafazakâr-dindar milliyetçiliğin reyini biraz da 

AK Parti’den aldığı yaklaşık yüzde 7’siyle ayak-

ta tutmaya çalışan görüntü sergiliyor. Söylem ve 

paradigmaya dayanan bir siyasal varlığı olmadığı 

gibi hizmet ve kimlik açısından da belirgin argü-

manları, değer yüklemeleri de yok MHP’nin… 

Akşener muhalefeti bu anlamda ülkücülerin den-

gesini bozdu. Erdoğan’ın desteğiyle MHP mah-

keme kapılarından, Akşener’e teslim olmaktan 

kurtuldu. Bunun karşılığında Cumhurbaşkanına 

destek olurken ittifak göründüğü gibi yalnızca 

siyasal pratikler dayalı olarak kuruldu, gelişti. 

15 Temmuz’un belirginleştirdiği “ortak düşman” 

karşısındaki işbirliği şeklen milli-yerli söylemle 

tahkim ediliyor görünse de, AK Parti’nin 300 ve-

kil altında kalması, en çok MHP’lileri sevindirdi. 

Erdoğan’a istediklerini yaptırabilecekleri bir kon-

jonktüre sahip oldukları fikri MHP’lilerin bilin-

çaltlarında hep işledi. 

AK Parti ise Kürt seçmen, dindar-muhafazakâr 

ülkücü, yeni kentli gençliği hatta bazı tarikat-

cemaatleri büyük oranda kaybederek klasik 

dindar-muhafazakâr tabana çekildi. AK Parti’nin 

İslâmcı olmadığı elbette bir gerçek… fakat 

İslâmcılar siyaseti AK Parti’de yapmaya devam 

ediyor. Bazı tarikat ve cemaatlerin haricinde AK 

Parti Türkiye’de İslâmî kesimlerin çatısı işlevi 

görüyor. Bunu AK Parti’nin varlığıyla değil yok-

luğuyla açıklamak daha doğru… FETÖ tehlikesi, 

Ergenekon tehdidi, CHP’nin 24 Haziran’da başa-

rılı olabileceği gibi kanaatler ister istemez İslâmî 

kesimin bütünlüklü değerlendirilip ezilmesini be-

raberinde getirecekti. Radikal kesimden tarikatla-

ra geniş İslâmî cenah AK Parti sığınağı altında fa-

aliyetlerini yapabileceğini biliyor. Bu açıdan Gezi 

sonrası konjonktür ve olaylar turnusol kağıdı gibi 

işlev gördü. Bu anlamda seküler-laik bir blok ve 

iktidar değişiminde CHP-HDP-MHP-İP-VP birlik-

teliğini rahatlıkla gerçekleşebileceğini söylemeli. 

Türkiye’de yerli ve milli dil bile kendi içinde ay-

rışmalar gösteriyor. Kemalist milliyetçiliği aynen 

devam ettiren unsurlar AK Parti ile yakınlaşma 

gösterebilir. Fakat karşı durumda aynı operasyo-

nun parçası olmaktan geri kalmayacaklardır. 

CHP ve AK Parti’nin “merkez” toparlayıcılığı-

nın devam etmesi yeni sistemin ve iki partili siya-

sal zihniyetin kurulması için elzem. 

-
-
-
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24 Haziran seçimleri siyasal alanda belirgin 

yarıklar açtı. Bunların başında lider-kadro farklı-

lıkları geliyor… Selahattin Demirtaş, Meral Akşe-

ner, Temel Karamollaoğlu partilerinden düşük oy-

lar aldılar. Halbuki bu üç isim de belirgin kariz-

ma makyajlarıyla sahneye çıkmışlardı. Burada en 

ilginç figür aslında Temel Karamollaoğlu oldu… 

İslâmî kesimde genel bir yakınmaya dönüştü, 

gençlerin dilini bilmiyor, takip etmiyor, kullanmı-

yoruz diye… Kısmen doğru olsa da bu dil bir ge-

nel başkanı trolleştirme manasına gelmiyordu el-

bette. Karamollaoğlu’nun twitleri gençlerin dili-

ni yakalayacakken bir ergen düzeyinde espri içe-

riyordu. Sosyal medyada en aktif, herkese laf ye-

tiştiren ironi ve esprinin suyunu çıkaran adayı SP 

lideri olsa da partisinden az oy olmaktan kurtula-

madı. Demek ki sosyal medyada var olmak halkın 

teveccühünü kazanmaya yetmediği bu pratikte ra-

hatlıkla gözlendi. 

Selahattin Demirtaş’ın ironik, esprili, rahat, 

hazırcevap, sosyal medya-trol üslubunu Muhar-

rem İnce ve Temel Karamollaoğlu kopyaladı. Me-

ral Akşener ise erkeksiliğini Cem Uzan tarzı siya-

setle örtüştürdü, devlet yönetme konusundaki ce-

haleti, devletin kurumlarını kapatma vaatleri bu-

raya kadar “kara düzen”le geldiğini ispatladı, sa-

dece az oy olmadı aynı zamanda karizmayı da yok 

etti. 

Recep Tayyip Erdoğan ile Muharrem İnce, 

partilerinden yüksek oy aldılar. İnce, Cem Uzan 

taklidi siyasetini bize özgü popülizmle birleştir-

di; kasket takıp çiftçilerle muhabbeti, namaz kıl-

ma etkinlikleri Demirel iğretiliğini hatırlatıyordu, 

bisiklet-selfi simgeleri de güya Y kuşağını yanına 

çekmeye matuftu… çocuklara karşı yaklaşımla-

rıyla merhamet, şefkat, tahammül sınırlarının za-

yıf olduğunu göstererek rolü daha fazla oynaya-

mayacağını açık etti. 

Bu portre içinde Temel Karamollaoğlu ve par-

tisinin CHP desteği Milli Görüş’ün yeni bir sor-

gulama içine girip girmeyeceğini, yeni bir doktrin 

ve vitrine kavuşup kavuşmayacağını gösterecek. 

Zaten iyice daralan kadro eğer Fatih Erbakan bir 

“liderlik emaresi” gösteremezse Milli Görüş’ü tarih 

sahnesinden siler; elbette Has Parti deneyiminde 

olduğu gibi AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 

Saadet’i AK Parti bünyesine katıp kendi seçmen 

kitlesinin meşruiyet zeminini kavileştirmediği tak-

dirde… Fatih Erbakan’ın bu misyonu sahiplenip 

sahiplenmeyeceği biraz da derin SP’nin tutumuna 

bağlı. SP’yi yöneten ekibin hiçbir şey olmamış gibi 

Milli Görüş diyerek, dava gerekçesiyle yönetimde 

kalması durumunda Erbakan’ın etkili olamayaca-

ğı da bir gerçek. Fakat Milli Görüş fikriyatını yeni-

leyemeyen kadro ve liderliğin, gelecekte daha da 

daralarak belirsizliğe düşeceği aşikârdır!

Seçimin son haftasına kadar seçmen “muhale-

fet konforu”nu sonuna kadar yaşadı, eleştiri öz-

gürlüğünü zirvesine kadar kullandı… 

Her ne kadar AK Parti’nin Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’dan daha düşük oy alması, idarecilerin, 

bürokratların, siyasilerin kibrine, seçmene tepe-

den bakışına, meseleleri halletmediğine, seçmen-

den kaçtığına, aynı kişilerin uzun yıllar vekillik 

yaptığına bağlansa da “yıllarca AK Parti’ye oy ver-

dik, madem ittifak var Reis’e yine oyumuzu atar 

ama partimize döneriz” fikrindeki ülkücü etkisi-

ni göz ardı edemeyiz. Sistemin ayrı ayrı oy verme-

ye ve Başkan’ı Meclis’ten görece ayırmaya yönelik 

kurulması seçmenin eleştiri ve ikaz vazifesini par-

ti seçiminde göstermesine imkân sağladı. 

AK Parti’nin düşük oy alması çoğunlukla ic-

raatlara, ekonomiye değil kişisel sebeplere bağ-

lanıyor. Bu manada özellikle yerelde vatandaşın 

yöneticilere ulaşamaması, liyakat ve ehliyete ria-

yet edilmemesi bu eleştirilerin başında yer alıyor. 

AK Parti idaresinin burada bir açığa, yorgunlu-

ğu, doymuşluğu elbette önemli bir eksiklik fakat 

beklentiler biraz da imkânları elde etmeyle ilgili. 

Bu açıdan kamuda yer almayla ilgili talepler AK 

Parti’nin büyüklüğünü de gösteriyor. Buna söy-

lemlerdeki zayıflama ve AK Parti’nin kendi getir-

diği müreffeh hayat tarzını aşmasına rağmen yeni 

ve daha üst ekonomik konforu şimdilik karşılaya-

mamasını da eklemeli. Fakat ihmal edilmeyecek 

Temel Karamollaoğlu
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nokta şu ki kadro ne kadar değişirse değişsin AK 

Parti’nin uzun iktidar deneyimi yeni ve değişimci 

kimliğine rağmen belirgin bir durgunluğu getire-

cektir.

Seçmen son haftaya kadar AK Parti’yi her ko-

nuda eleştirdi fakat İnce ve Akşener’in “yıkmak” 

üzerine kurulu kampanyaları, kazanımların kay-

bolacağı endişesi ve CHP’nin kazanabileceği ih-

timali bile bu sonucun çıkmasına yetti. Necip 

Fazıl’ın dediği gibi seçmen bir kez daha “CHP’yi 

başında istemedi.” Sosyal medyadaki nümayişler, 

propagandalar da millet hafızasını silmeye yetme-

di. 

HDP seçmeni, Kürt ulusçuluğu ve CHP taba-

nı kısmen seküler kesimler Türkiye’de çevre hare-

keti olmaya doğru gidiyor; ister istemez bu çev-

re sosyolojisini tahkim ederken dışarıdan siyasal 

destek de alacak. Çevreyi merkezden kopartma-

yacak yaklaşım devletin beka kaygısını azaltır, üs-

tüne bölgesel ve küresel çatışmalarda iç destekçi-

leri de en aza indirir. 

HDP’ye CHP desteği AK Parti’nin vekil sa-

yısını düşürmeye yönelikti; 300 vekil sınırı 

Cumhurbaşkanı’nı sıkıştırmanın, Meclis’te kaos 

çıkarmanın en iyi yöntemi. Tabi buna MHP’nin 

Erdoğan desteğini de eklemek gerekir. MHP’nin 

Cumhurbaşkanı’nı desteği Millet İttifakı’na kar-

şı olsa da Bahçeli’nin partisini “kilit parti” ve “de-

netleyici” fonksiyonlarıyla tanımlaması, bir genel 

başkan yardımcısının görevden alınmasına neden 

olan sözleri vesayet kaygısını tetikledi. 

24 Haziran’ın göstergelerinden biri “hizmet 

siyaseti”nin kimlik siyasetinin önüne geçme-

si oldu… Kıyılarda ve Güneydoğu’da İyi Parti, 

HDP ve CHP havzasında hatta buna AK Parti’den 

MHP’ye geçen genel manada Orta Anadolu seç-

menini de katarsak hizmetin parti manasında 

ikinci dereceye düştüğünü söyleyebiliriz. Hizmet 

siyaseti anlaşılan o ki sadece Tayyip Erdoğan’ın 

şahsında bir gerçekliğe sahip… üstelik bu ayırı-

cı vasıf olmaktan çıkıp AK Parti için kanıksanmış 

bir süreç olarak görülüyor. Haliyle yerelde getiri-

len hizmetler kadar ekonomik alım gücü hala en 

büyük kriter. Kayyımların hizmet anlayışı bek-

lentilerin çok üstünde olmasına rağmen özellikle 

HDP’nin geleneksel oy havuzu HDP’liliği hizmete 

yeğliyor. Orta Anadolu da kerameti AK Parti’de 

değil Tayyip Erdoğan da görüyor. Fakat sistem 

gerektirmese Orta Anadolu parti-Cumhurbaşkanı 

ayrımına gitmez, AK Parti’ye oyunu tekrar atardı. 

Bu anlamda yeni ittifak sistemi seçmen davranış-

ları anlamada çok önemli veriler sunuyor. 

24 Haziran sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi-

ne yeni bir renk vermekle kalmadı aynı zamanda 

Yeni Türkiye’nin işleyişi, yeni siyasal alanın tanım-

lanması, şimdiye kadar yürürlükte kalan “toplum-

siyaset mühendisliği”nin gidişatı, statükonun ev-

rilmesi, dünya sistemiyle ilişkilerin düzenlenmesi 

ve kısa vadeli bölgesel gelişmeler açısından da kri-

tik gelişmelere gebe… 

Öncelikle belirtmek gerekir ki Türkiye’de 

MHP-İP-HDP ve kısmen AK Parti-CHP tabanların-

daki milliyetçilik dünyadaki trendlere uygun geli-

şim göstermiyor. Türkiye’deki milliyetçilik, kimi 

zaman ulusçu kimi zaman seküler yoldan ilerlese 

de “milli-yerli” gibi kavramlar etrafında memle-

ketçi görünüm arz edebiliyor. Fakat HDP’nin aldı-

ğı oy, MHP-İP’in oyları, İP’in daha seküler-kentli-

ulusalcı tabanı toparlaması mevcut fay hatları 

bakımından sıkıntılı. Bunların ortak özelliğini ise 

Erdoğan’ın “toparlayıcı karizma”sı etrafında bir 

millet bağının tesisinde Cumhurbaşkanı’na sala-

hiyet vermesinde… 

Türkiye’de kimlik siyaseti hiçbir zaman yok 

olmuyor. Etnik, mezhep, tarz-ı hayat etrafındaki 

kimlik siyaseti, bekanın, vatanın bütünlüğünün, 

ekmek kavgasının her daim önünde yer alır. Buna 

bölgemizdeki gelişmeler, Kürt meselesi ile palaz-

lanan HDP oylarını da eklemek gerek… Kayyım-

ların çalışmaları, devletin güvenliği tesisi, örgütün 

gündelik hayattaki tesirinin asgariye düşürülmesi 

AK Parti’ye belirgin bir yönelimi getirse de Kürt 

ulusçuluğunun inşa edildiği gerçeğinin üstünü 

örtemiyor. 

Buna paralel olarak ülkücü-milliyetçi kesi-

min ayrışmasını… İP’in seküler ve kentli-liberal, 

MHP’nin romantik-taşralı-muhafazakar ülkücülü-

Muharrem İnce



33

 Umran • Temmuz 2018

ğü tahkim etmesi dikotomik serüvenlere yol açtı 

bu seçimlerde. İP’in başında Akşener olsun ya da 

olmasın, Bahçeli uzaktan onları kontrol etsin ya 

da etmesin ülkücü kesimde bir liberalizasyon, 

klasik ülkücü tavrın reforme edilmesi kaçınılmaz 

olacak. 

Dünyadaki milliyetçilik biraz da küresel finans 

şirketleriyle ulus devletlerin arasındaki mücadele-

nin bir sonucu olarak gelişti, gelişiyor. Finans şir-

ketleri ulus devletleri neoliberal iktisadi ve siyasi 

argümanlarla sıkıştırıyor, bölgesel operasyonlar 

gerçekleştiriyordu. Neoliberal şirket egemenliği 

için zaten ulus, zihniyet, din, değer çok da önemli 

değildir; bu nedenle mülteci akıntısı, modernlik 

yönelimleri, çevredeki ülkelerin üretime katılması 

hiç sorun teşkil etmez. Ucuz olduktan, sorun çı-

karmadıktan sonra Afrika ülkeleri de üretim üssü 

olabilir. Ulus devletler finans kuruluşlarının kendi 

ülkelerindeki egemenlik alanlarını kendine tehdit 

olarak algılamayı sürdürüyor. Tabi bu rahatsızlık 

beka kaygısını tetikliyor, insan varlığı kendine 

yönelik tehditleri kendisi ve kapitalizm dışında 

görme rahatlığı sergiliyor. Milliyetçiliğin yükseli-

şi bu nedenle duvarları tahkim ettiriyor. Hâlbuki 

Türkiye’deki ulusçuluk, milliyetçi refleksler mü-

cessem alanlara yönelebilir. 

Bizde İslâmofobi, mültecifobi gibi karşıtlıklar 

olmaz; farklı dinlere kamusalı tehdit etmediği sü-

rece sempatik bile yaklaşılır ama mezhep ayrış-

maları ve iddiaları açık tehdit vasfı kazanır. Bu da 

dış güçlerin rahatlıkla kaşıyabilecekleri iç mese-

leler hanesine yazılır. Aynen Kürt meselesi gibi… 

CHP’nin mezhep partisi haline gelmesi, HDP’nin 

Kürt partisi kimliğini katılaştırması, CHP-İP-MHP 

ulusçuluğu bizim kadim millet bağımızı zedele-

mektedir. AK Parti ve Tayyip Erdoğan İslâmî kim-

liği, 1071 sonrasına yaptığı atıfla unsurları millet 

haline getirebilecek söylemi kurabilir. Pratikte za-

ten bunu gerçekleştiriyor. 

İki partili siyasal alanda ulusalcı-seküler milli-

yetçiliğin İP-CHP de, dindar-taşralı-muhafazakâr 

ülkücülüğün AK Parti’de kalabilmesi biraz da 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni sistemdeki poli-

tikalarına bağlı. Şimdilik yüzde 7’lik kayma sadece 

seçmen kaybını işaret etse de uzun dönemde AK 

Parti’nin merkez vasfını zedeleyebilir. AK Parti’nin 

MHP’ye giden 7’lik dilim ile Saadet potansiyelini 

içselleştirmesi dindar-muhafazakâr bloku kavi-

leştirir. Böylece sahiden statükonun geriletilmesi, 

CHP’den çıkan bürokratik oligarşinin bu sefer Ke-

malist milliyetçi tayfa geçmemesi Cumhurbaşka-

nı Erdoğan’ın “toparlayıcı karizma”sını kullanıp, 

söylemini “üst kimlik” haline getirebilmesiyle 

mümkün. 

AK Parti bu anlamda ilk kongrede ciddi bir 

paradigma, söylem, doktrin değişikliğine gidebi-

lir. Böylece HDP-İYİP-MHP etrafındaki ulusçu-

lukların, CHP’de öbeklenen mezhep taassubunun 

Türkiye’nin bekasını tehdit eden fay hattına enerji 

yüklemesinin önüne geçilebilir. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devlet-millet ak-

lını buluşturan karizması, çimento halini alabi-

lir, milli-yerli söylemle buluşan İslâmcılık yüzde 

40’lık potansiyelini Erdoğan’ın seviyesine yüksel-

tebilir. 

Türkiye yeni sistemle birlikte 27 Mayıs son-

rasında inşa edilen statükonun dişlilerini kırma 

imkânını eline geçirdi. FETÖ ile birlikte aynen 

FETÖ’nün örgüt tarzını kullanarak hocalar vası-

tasıyla müntesiplere Akşener’e oy verme telkini 

yapan ya da pazarlıkçı dini grupları, cemaatleri 

kendi alanlarına çekecek devlet organizasyonu 

yine AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni 

söylemiyle gerçekleşebilir. 

Bu anlamda yeni paradigmanın oluşumunda 

öncelikle ekonomi ayağının garantiye alınma-

sı şart… Ekonominin sağlıklı işlemesi her türlü 

-

-

-
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eleştiriyi örter, tehditleri bertaraf eder, halk deste-

ğini azami kılar. Yeni paradigma ve yeni Türkiye, 

bürokrasinin yeniden organizasyonuyla mümkün 

olabilecek. Devletin işleyişi vardır, kimi zaman 

ağır kimi zaman hızlı… Bürokratik oligarşinin tas-

fiyesi bürokrasiyi işletmemek manasına gelmez, 

güç odaklarını kırmakla ilgili… Bürokrasinin Ke-

malist reflekslerden uzak olması dönüşümün ilk 

ayağı. Sonrasında güçlü bir üst yapı dönüşümü 

elzem. 

Türkiye’nin nomosunu ihtiva eden yeni değer-

ler silsilesinin belki ilk AK Parti kongresinde ilan 

edilmesi bu süreci başlatabilir. 

Kültür kadar, farklı insan öbeklerini, toplum 

yapılarını, özerk yapıları aynı hedefe kilitleyebile-

cek dil, değer yargıları, aidiyet unsurları toplumu 

dönüştürebilecek araçlar ve kanallara daha fazla 

ağırlık verilmesi gerekir. Bu bildiğin kültür sava-

şıdır. Kemalistler dönüşümü kültür savaşıyla yap-

tı ama zorla, cebren, Türkiye’nin Büyük Müesses 

Nizamı’nı değiştirip, yok etmeye kalkarak. Yeni 

paradigma, toplumsal barış, beka meselesini hal 

yoluna koyma seküler-laik kesimi yok saymadan 

ama denklem dışına çıkararak mümkün olabilir. 

İslâmî olan Türkiye’nin ruhunu belirleyecek tek 

üst kimliğimiz, tek mensubiyet kanalımız. 

Yeni paradigma bir bakıma yeni mutabakat 

arayışı, yeni akitleşme olarak da tasavvur edilebi-

lir. Her hâlükârda tüm kesimleri Türkiye’nin ge-

leceğine kilitleyebilecek bir dili kurmak paradig-

mayı, sistemi, yeni Türkiye’yi ikmal, ikame, ihata 

etmeye götürecek. 

Sünni-Maturidi zemin desteklenirken, halkın 

irfanı, kadim hikmet telakkisi üzerinden ahlak-

adalet merkezli bir söylem Türkiye’nin nomosu’nu 

güçlendirebilir. 

Yeni Türkiye inşa edilirken Kemalist statü-

konun farklı versiyonları, özcü milliyetçilik, bü-

rokratik potansiyel Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

manevra alanını elinden geldiğince kısıtlamak 

isteyecek. 

İktidar çoğunlukla karşıtlarını elemine ederek 

kurulmaz, aynı bünyeyi paylaşan organların beyin 

olma ihtirasını gemlemek gerekir. 

Türkiye’de sosyoloji, bireyin talepleri, toplu-

luk ve grup yapıları, kültür odakları, ideolojik yö-

nelimler çok farklılaştı. 

Kültür Savaşı’nı verebilen, kültür cephesi ku-

rabilen bir Türkiye bağımsızlığını sağlamış de-

mektir. Siyasal alan ve iktidar ile kültür sahası 

birbirine ontolojik olarak bağlıdır. 

Yeni Türkiye bu manada ekonomik kalkınma, 

bağımsız ve güçlü sanayi, siyasi irade kadar kü-

resel kültüre-kültür endüstrisine karşı alternatif 

geliştirebilmekle mümkün. 

Diriliş Ertuğrul-Payitaht-Kûtü’l-Amâre gibi di-

ziler Y kuşağına belirgin bir mensubiyet sağladı 

fakat 15 Temmuz darbesinden sonra bu dizilerin 

içeriğini 1071 öncesi öğeler ve mitlerle doldu-

runca Malazgirt sonrasında Anadolu’da kurulan 

İslâmî nizam, güçlü millet bağı, İmparatorluk 

bilinci yerine ulusçu eğilimler gençleri sarıverdi; 

gençler MHP-İP-HDP ulusçuluğuna yöneldi. 

Allah’tan Türkiye’de “karizma kadrodan önde” 

geliyor da Cumhurbaşkanı Erdoğan millet bağını 

güçlendirebilecek argümanları hâlâ elinde tutabi-

liyor. 

Yeni Türkiye, yeni sistemle kurulurken mut-

laka sağlam alt yapıya, fikri, edebi, estetik, sos-

yolojik zemine dayanmak mecburiyetinde. Bunun 

bir ayağı boyun eğdirmeyecek finansal özgür-

lüğe bağlıyken öteki ayağı entelektüel-kültürel-

ontolojik arka plana endeksli. 

Kendi kişisel ikbalini arka plana atanlardan 

oluşan bir güzideler topluluğu yeni paradigmayı, 

yeni Türkiye’yi inşa edebilecek alt yapıyı kurabi-

lir; siyasi ayağını Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten 

halleder!

-

-
-
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T ürkiye 24 Haziran’da 

Cumhuriyet tarihinin 

en kritik ve sonuçları 

itibarıyla da en ilginç 

seçimlerinden birine 

şahit oldu. 7 Haziran 

2015 seçimlerinde AK 

Parti’nin yaşadığı oy 

kaybı ve HDP’nin yük-

selişi 1 Kasım 2015 se-

çimlerinde tersine dönmüş ve 5 ay gibi kısa bir 

sürede seçmenin bu tercih değişikliğini anlamlan-

dırabilmek için epey ter dökülmüştü. 24 Haziran 

seçimi de belki 1 Kasım seçimiyle kıyaslanabile-

cek birtakım sürprizlerle dolu idi; MHP’nin yaşa-

dığı bölünmeye rağmen oylarını konsolide etmesi 

ve vekil sayısını artırması, HDP’nin Batı illerinden 

ve CHP seçmeninden gelen oylar sayesinde barajı 

geçebilmesi ve kampanya döneminin ilk başların-

da parlatılan Saadet Partisi ile İYİ Parti ve bu par-

tinin liderlerinin beklenenden çok az oy alması ilk 

etapta zikredilmesi gereken hususlar olarak öne 

çıkmaktadır. Ayrıca anket şirketlerinin özellikle 

MHP’nin oyları konusunda tam bir fiyasko yaşa-

ması bu seçimlerde hatırlanacak bir diğer mesele. 

Yine bu seçimlerde ‘sosyal medya sosylojisinin’ 

gerçek toplum sosyolojisini yansıtmadığını, mi-

tinglerde toplanan kitlelerin dahi genel çıkarımlar 

açısından yanlış sonuçlara sebep olabildiğini gör-

müş olduk. Hatta kampanya döneminde sadece 

bir iki miting yapan MHP’nin performansı miting-

kitle göstergelerini yeniden düşünmemize sebep 

olacaktır. 

Bu seçimi bu kadar 

öngörülemez ve bir o 

kadar da ilginç kılan te-

mel husus Türkiye’de-

ki seçmen profilinin 

iyi analiz edilemeyen 

siyasal algılayış düze-

yiyle yakından ilgilidir. 

Öncelikle şunu tekrar 

vurgulamakta fayda var; % 86’lara ulaşan bir katı-

lım oranı ve siyasal ve sosyolojik olarak farklı po-

zisyonlara mensup olduğunu düşünebileceğimiz 

birçok engelli, yaşlı insanın şartları zorlayarak oy 

kullanmaya gitmesi seçmenin siyaseti ve devle-

tin gidişatını ne kadar önemsediğinin en önem-

li göstergesi. Yakından tanıdığım 1932 doğumlu 

yani 86 yaşındaki bir seçmen Muharrem İnce ya 

da Temel Karamollaoğlu’na dair güncel söylem-

leri takip etmenin yanı sıra, Fenerbahçe’de Aziz 

Yıldırım yerine Ali Koç’un seçilmesi sürecini bile 

takip ederek birkaç yıl önce cezaevine giren Aziz 

Yıldırım’ın ne zaman cezaevinden çıktığını sora-

bilmektedir. Yani çoğu genç seçmenin bile hatır-

layıp hatırlamadığı şüpheli olan Aziz Yıldırım’ın 

cezaevi sürecini dahi, çıkışını hatırlamasa da, 

takip edebilen bir siyasal bilincin parti ve cum-

hurbaşkanlığı seçimlerinde birtakım önyargılarla, 

irrasyonel saiklerle ya da hile-hurdayla bir tercih 

yapması düşünülemez. Zaten genel tabloya ba-

kıldığında da çoğunlukla seçmenin ne yaptığının 

bilincinde ve kerhen değil de bile isteye oy kullan-

dığı görülmektedir. Siyasal partiler ve bu partile-

Türkiye’de seçmen davranışı daha rasyonel ve stratejik bir boyuta 
taşınmaktadır. Eskiye nazaran ‘kerhen’ ya da kötünün iyisi olarak 
verilen oylar yerini daha bile isteye verilen oylara bırakmıştır. Özellikle 
de partilerin çatı ittifakı kurması, ittifak içerisindeki oy geçişgenliğinin 
seçmene alternatif sunması ve hem cumhurbaşkanına hem de partilere 
ayrı ayrı oy kullanma şansı seçmene bu imkânı sunmuştur.
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rin liderleri olan cumhurbaşkanı adaylarının parti 

oylarıyla kendi oyları arasındaki farklılık bu du-

ruma işaret etmektedir. Seçmen siyasal parti ter-

cihinde farklı saiklerle cumhurbaşkanı tercihinde 

farklı saiklerle hareket edebilme imkânına kavuş-

muştur. Dolayısıyla da mesaj vermek istediği ya 

da stratejik oylarla tekil bir partiden ziyade genel 

tabloyu göz önünde bulundurduğu zaman parti 

ve cumhurbaşkanı adayı arasındaki fark daha iyi 

görülmektedir. Zira AK Parti Genel Başkanı ve 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ‘par-

ti adına mesajı aldık’ minvalindeki sözleri bu du-

rumun iyi bir örneğini teşkil etmektedir. 

24 Haziran seçimlerinden çıkan sonuçlar ayrıca 

şu hususu çok belirgin kılmaktadır; Seçmen bildi-

ği, sürekliliği ve istikrarıyla kendisine güven veren 

isim ve partilere yönelmiştir. Sosyal medyada ve 

miting meydanlarında coşkulu bir hava yakaladığı 

iddia edilen Muharrem İnce’nin sağ-muhafazakâr 

seçmenden nerdeyse hiç oy alamadığı görülmek-

tedir. Kendisi kampanya sürecinin ilk gününden 

itibaren köylü, gariban, muhafazakâr/dindar ol-

duğunu iddia etse de bu söylemleri bir inandırıcı-

lık problemi yaşamış ve sağ seçmende bir karşılık 

bulamamıştır. İnce’nin ve genel anlamda CHP’nin 

sağa açılma manevralarındaki en önemli problem 

partiye kılavuzluk edebilecek ve halkta da inandı-

rıcılık noktasında karşılık bulabilecek isimlerden 

yoksun olmasıdır. Adalet Yürüyüşü’nden itibaren 

sağa açılma yönünde ciddi mesafe kat etmeye 

çalışan CHP’de Abdüllatif Şener, Cihangir İslam 

ve daha öncesinden de başlamak üzere Mehmet 

Bekaroğlu gibi isimler öne çıkmaktadır. Ancak bu 

isimler genel bir siyasal angajmanları ve politik 

vizyonları olmak yerine çoğunlukla AK Parti’yle 

kişisel hesapları olan ve bunları gösterebilecekle-

ri farklı platformlar arayışında olan isimlerdir. Bu 

anlamda da CHP’ye herhangi bir katkıları olmadı-

ğı gibi seküler/ulusalcı kesimde parti yönetimine 

karşı tepki toplamışlardır. 

Yine kampanya döneminde İnce’nin traktör 

sürmesi, saman balyalaması gibi köylü vurgulu 

mesajlarının da çok karşılık bulduğunu söylemek 

mümkün değil. Bunun en önemli sebebi, yanlış 

bir sosyolojik okumadır. Türkiye artık kasketli Bü-

lent Ecevit’in ‘karaoğlan’ rüzgârı estirdiği 1970’le-

rin Türkiye’si değildir. Eğitimli, şehirli orta sınıf en 

büyük kitleyi oluşturmaktadır ve saman balyala-

manın, traktör sürmenin bu kitle üzerinde çok da 

bir etkisi olacağı söylenemez. Muharrem İnce’nin 

bu şekilde, din ve köylülük soslu bir popülizme 

yönelmesi de ekonomi, eğitim, hukuk gibi önemli 

meselelerde bütünlüklü bir programı ve vizyonu-

nun olmamasından kaynaklanmıştır denilebilir. 

Hatırlanacağı üzere, aday gösterilmeden önce İnce 

kadrosunun hazır olduğunu ve aday gösterilirse 

Cumhurbaşkanı yardımcılarını açıklayacağını 

söylemişti. Bu söylemini daha sonra ikinci tura 

kalırsam açıklayacağım şeklinde revize etti ve fa-

kat en nihayetinde İnce önemli meselelere genel, 

soyut birtakım vaatler sıralamaktan başka bir şey 

yapamadı. Bunun yerine, özellikle kampanyası-

nın son günlerinde enerjisini büyük oranda Cum-

hurbaşkanı Erdoğan’la kişisel polemiklere ayırdı. 

Sosyal medyadan ve miting meydanlarından bu 

tutumun karşılık gördüğünü düşündü ve daha 

çok ‘ben’ demeye, kendini daha çok öne çıkar-

maya başladı. Böyle bir tutum da hem seçmende 

Erdoğan taklitçiliği olarak görüldü hem de ‘Mil-

let İttifakı’nın diğer partilerinde ittifakın ruhuna 

zarar veriyor şeklinde değerlendirildi. Ayrıca İnce 

kampanya boyunca partiden ya da genel kolektif 

bir yönetimden ziyade şahsı üzerinden bir söy-

lem kurarken ve vaatlerini kendi icraatları olarak 

takdim ederken, seçimlerden sonra Erdoğan’ı ‘tek 

adamlık rejimi’ ile itham etmesi İnce açısından 

çok ciddi bir tutarsızlıktır. Şayet Erdoğan yerine 

İnce seçilseydi, parlamenter sisteme dönüş için 2 

yıl bir süre öngören İnce’nin kendisi mi ‘tek adam 

-

-
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rejimi’ kurmuş olacaktı? Kampanyası boyunca 

yeni sistemin ruhuna göre hareket eden İnce’nin 

seçimlerin hemen ertesi günü ‘tek adam rejimi’ne 

sarılması hâlâ parlamenter sistem mantığıyla ve 

yeni durumun ruhuna aykırı düşündüğünü gös-

termektedir. 

Seçimlerden sonra, aşağı yukarı son birkaç 

seçimin hepsinde olduğu gibi, CHP kaynama-

ya başladı. İnce’nin aday gösterilmesini 

Kılıçdaroğlu’nun İnce’den kurtulma stra-

tejisi olarak gören yorumlara ancak kısmen katı-

lıyordum çünkü İnce şayet yüksek bir oy alırsa 

kendisini doğal lider olarak takdim edebilirdi. Ni-

tekim de öyle oldu ve İnce seçimlerden sonra yap-

tığı açıklamada, aday gösterildiği toplantıda ayakta 

alkışlattığı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

adını teşekkür etmek için bile anmadığı gibi so-

nuçları kabul ettiğini söyledi ve akşama doğru da 

Erdoğan’ı arayıp tebrik etti. Yine o konuşmasında 

İnce 41 yıl sonra %30’luk psikolojik barajı geçti-

ğini vurguladı ve aslında görev verilirse hazırım 

dedi. Görünen o ki, CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu 

Genel Başkanlık koltuğunu kolay bırakmayacak 

ve fakat İnce de başkanlık mücadelesinden vazgeç-

meyecek. Fakat ben böyle bir lider değişimi dahi 

olsa CHP’nin bu şekilde başarılı olacağı kanısında 

değilim. CHP’de daha temelden bazı programatik 

değişimlerin yaşanması gerekir. Bu değişimlerde 

de sağdan ya da muhafazakâr kesimden, Kürtler-

den nasıl oy alınabilir gibi bir saikle hareket edil-

memeli. Bu şekilde olduğu zaman seçmende çok 

ciddi bir inandırıcılık problemi yaşanması kaçı-

nılmaz. Şayet Cuma kılmakla sağ seçmenin oyu 

alınsaydı, nüfusun %90’ından fazlası Müslüman 

olan bir ülkede milyonlarca kişinin eşit şansı var 

demektir. Ya da kuru bir söylemle ‘Kürt sorununu 

ben çözerim’ demek ya da Selahattin Demirtaş’a, 

daha sonra inkâr etse de, özgürlük istemekle de 

Kürt seçmenin oyu alınamaz. Nitekim AK Parti ve 

MHP’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu oyların-

daki artış bunun en bariz örneği. Kuru söylem-

ler yerine kayyumlar eliyle gelen refah ve PKK’yle 

mücadeleyle sağlanan güvenliğe halkın teveccüh 

göstermesi kaçınılmazdır. HDP’nin bile bu bölge-

lerdeki düşen oyları asimilasyona kaymadığı sü-

rece refah ve güvenlik icraatlarının bu bölgede ne 

kadar karşılık bulduğunun en ciddi göstergesidir. 

Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum, seç-

menin taleplerini dikkate almayan ve sağlıklı bir 

sosyolojik okumayla özeleştiri yapmayan bir CHP 

siyasetinin lideri kim olursa olsun başarılı olma 

şansı yok. Seçmen sağından soluna, ‘koyun’, ‘bi-

don kafalı’ olmadığı gibi içi boş kuru popülist va-

atlere de itibar etmemektedir. CHP başta olmak 

üzere muhalefet cephesinin her şeyden önce bu 

gerçeği görmesi gerekir. Ancak seçimlerden sonra-

ki birkaç güne bakıldığı zaman böyle bir eleştiri-

nin çok da yapılmadığını söylemek lazım. Sadece 

Kılıçdaroğlu’nun matematik ilmini zorlayan fiyas-

ko açıklamaları değil burada kast ettiğim, sekü-

ler/ulusalcı kesimdeki yazar çizerlerin de işi gücü 

bırakıp AK Parti’deki %7’lik kaybın anatomisini 

incelemeye çalışmaları tam da söylemek istediğim 

şey. Ya da Muharrem İnce’nin %30’luk başarısın-

dan yeni bir Ecevit yaratmaya çalışmak özeleştiri-

nin ve sağlıklı bir sosyolojik okumanın yapılma-

dığının çok açık bir örneği. Çünkü bu durumda 

İnce muhafazakâr/sağ seçmenden kesinlikle oy 

alamamış, muhalefeti kısmen konsolide edebil-

miş demektir. Ancak bunun da CHP’ye iktidar ve 

adaylarına da cumhurbaşkanlığını getirmeyeceği 

çok açık. Hatta bu durum aksini iddia ettikleri ya 

da yıkmaya çalışacaklarını söyledikleri %30-35 

sol-seküler seçmen, %65-70 sağ seçmen aritmeti-

ğinin bir doğrulamasından başka bir sonuç ortaya 

çıkarmayacaktır. 

Seçim sonuçlarından ortaya çıkan bir diğer 

husus olarak da stratejik oyun fazlaca ön plana 

çıkması oldu. Stratejik oy tartışmasının merke-

zinde ise CHP-HDP arasındaki oy geçişgenlikleri 

vardı. Seçimlerden önce farklı bir platformda yaz-

dığım bir yazıyı bu konuya ayırmış ve CHP’nin 

gayrı resmi ve dolaylı yollardan geliştirdiği HDP 

stratejisini analiz etmiştim. Bu yazım üzerime, 

çevremdeki CHP’li isimlerden süreci yanlış oku-

duğuma ve tabanı tanımadığıma yönelik eleştiri-

ler aldım. Bu CHP’den HDP’ye oy kayışı meselesi 

KONDA Araştırma Şirketi Başkanı tarafından bile 

seçim sonuçlarının yeni açıklanmaya başlandığı 

saatlerde bir şehir efsanesi olarak nitelendirilmişti. 

Ancak seçim sonuçları CHP tavanının bile bekle-

mediği oranda CHP’den HDP’ye oy kayması ol-

duğunu gösteriyor. Özellikle Ankara, İzmir, İstan-

bul gibi illerden HDP’ye belirgin bir oy kayışı var. 

Mesela 1 Kasım 2015 seçimlerinde İstanbul’da 

948 bin oy alan HDP 24 Haziran’da 1 milyon 

195 bin; Ankara’da 1 Kasım’da 151 oy alırken 24 

Haziran’da 225 bin ve İzmir’de 1 Kasım’da 247 
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bin alırken 24 Haziran’da 334 bin oy aldı. Ayrıca 

İstanbul’da 1 Kasım seçiminde 7 vekil çıkarırken, 

24 Haziran’da 12 vekil çıkardı ve İzmir’de 2 vekil 

çıkardı. Daha genel anlamda ise şunu söylemek 

mümkün; HDP Doğu ve Güneydoğu illerinin he-

men hepsinde 1 Kasım seçimlerine nazaran oy 

kaybetti. Üstelik bu oranlar 7 Haziran’la kıyasla-

nırsa aradaki fark daha fazla. Dolayısıyla da HDP 

aldığı toplam 5 milyon 772 bin oyun 1 minyon 

1 751 binini bu üç büyük şehirden aldı ve tartış-

masız bir şekilde bu oylar sayesinde barajı geçti. 

Seçmen tercihi bağlamında bunun sorunsallaştı-

rılabilecek bir yanı yok ve fakat CHP’nin HDP’yle 

kurduğu dolaylı ve gayri resmi dirsek temasının 

ilerde çok başını ağrıtacağını söylemek mümkün. 

Çünkü HDP hem Türkiye Solunun ‘marjinal’ di-

yebileceğimiz kanadıyla pragmatist bir ilişki içe-

risine girmiş durumda hem de PKK terörüyle 

arasına mesafe koymak anlamında bir ilerleme 

kaydedebilmiş durumda. Dahası HDP’nin siyasal 

gündeminin artık Türkiye dışında daha çok Su-

riye ve Irak’taki ve Türkiye’nin de aleyhine olan 

gelişmelerle belirleniyor oluşu bu gayrı resmi ‘itti-

fakı’ daha da problemli kılmaktadır. Orta ve uzun 

vadede CHP içindeki tartışmalarda ulusalcı kana-

dın HDP’yle kurulan ilişkileri daha çık gündeme 

getirip eleştiri konusu yapacağı öngörülebilir. 

Dolayısıyla şu tespiti yapmak mümkün. Bu 

seçimlerde CHP’ye dair akılda kalan iki şey ola-

caktır; birisi Abdullah Gül konusunda ikna etmek 

için baskı amacıyla İYİ Parti’ye yapılan vekil trans-

feri ve ikincisi AK Parti’nin Meclis çoğunluğunu 

engellemek için HDP’ye barajın geçirtilmesi. Bu 

iki gelişme de aslında CHP’nin artık bir özne gibi 

değil farklı bağlam ve süreçlere göre pozisyonu-

nu belirleyen bir nesne gibi davrandığını göster-

mektedir. CHP bu seçim döneminde AK Parti’yi 

takip etmek yerine kendi gündemini oluşturuyor 

görünse de aslında kendi dışındaki aktörlerle 

gündemini daha fazla meşgul etmiş ve kendi gün-

demini bile belirleyememiştir. Seçim akşamı yaşa-

nan koordinasyonsuzluk ve Hollywood filmlerini 

aratmayan komplo teorileri üretilmesine sebep 

olan hazırlıksızlık çok açık görülmüştür. 

CHP özelinde göstermeye çalıştığım program-

sız ve vizyonsuz siyasetin diğer muhalefet partile-

ri için de geçerli olduğu söylenebilir. Saadet Par-

tisi adalet söyleminde öte bir şey söyleyemediği 

gibi hem CHP ile aynı çatı altında ittifak yapma-

sını açıklayamamış hem de partinin varoluş mot-

tosu olan adil düzen söylemini bile kampanya-

sında kullanamamıştır. Benzer şekilde milliyet-

çi ve merkez sağcı oylara talip olarak yola çıktı-

ğını iddia eden İYİ Parti ve lideri Meral Akşener 

de partisine kimlik bulmakta ve aykırı bir söy-

lem geliştirmekte zorlanmıştır. Akşener’in seçim-

lerde akılda kalan iki baskın söylemi vardı; Biri-

si TİKA gibi kurumları kapatmak diğeri de Suri-

yelileri göndermek. Ancak daha seçimlerden önce 

bile bu iki söylemin toplumda kabul görmediği 

net olarak görülüyordu. Çünkü TİKA hem Türk 

coğrafyasıyla hem de diğer mazlum coğrafyalarla 

ilgilenen, geçimlerini Ren geyiklerinden sağlayan 

Moğolistan’ın Dukha Türkleri’ne 19 tane damız-

lık geyik verebilecek düzeyde bir ağ ve potansi-

yele sahip bir kurumdur. Aynı şekilde, Somali’de, 

Balkanlar’da, Afrika’da kültürel ve tarihî mirasın 

yeniden diriltilmesinde ve bu coğrafyalarla ku-

rulan gönül irtibatında TİKA en önemli kurum-

lardan biri olarak öne çıkmaktadır. Bu yüzden de 

Akşener’in TİKA eleştirileri seçmende çok büyük 

oranda karşılık bulmamıştır. 

Suriyelilerin gönderilmesi söylemi de sadece 

Akşener tarafından değil, farklı tonlarda da olsa, 

İnce tarafından da sık sık ifade edilmişti. Aslında 

bu göçmen karşıtlığı özellikle Avrupa’da makes 

bulan ve sağcı popülist partileri besleyen temel 

faktörlerdendir. Ve fakat Türkiye sosyolojisini iyi 

okuyamamak burada da kendini göstermektedir. 

Suriyelilerden bazı şikayetler olmakla beraber 

toptan bir göçmen karşıtlığının Türkiye’de kabul 

görmesi mümkün değildir. Akşener ve İnce hem 

toplumdaki bazı huzursuzlukları manipüle etmek 

hem de Avrupa’daki hâkim trendden yararlanmak 

istemiş olabilir. Ancak görülen o ki bu söylem de 

büyük oranda ters tepmiş durumda. Zaten İnce ve 

Akşener’in Suriyelilere yönelik söylem ve tutum-
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ları siyaseten sıkıntılı olduğu gibi ahlaken hayli 

problemliydi. Hele de seçim döneminde böyle bir 

sorunun araçsallaştırılması vicdanen seçmeni ra-

hatsız etmişe benziyor. 

Seçim sonuçlarına dair yapılan bir tespit de İYİ 

Parti ve MHP’nin aldığı oylar üzerinden milliyetçi 

oyların yükselişte olduğu şeklinde. Ben böyle genel 

bir yargının daha ayrıntılı değerlendirmeleri akim 

kılacağını düşünüyorum. Zira her şeyden önce İYİ 

Parti ve MHP siyasal ve sosyolojik olarak farklı yer 

ve bölgelerden oylarını artırdığına göre aynı mil-

liyetçilikten bahsetmiyoruz demektir. Dolayısıyla 

Türkiye’deki milliyetçilik algısında ulusalcı-sekü-

ler milliyetçilik ile daha çok Orta ve Doğu Ana-

dolu menşeili muhafazakâr milliyetçilik arasında 

bir ayrım yapılması gerekir. Biri daha Türkçü, 

ulusalcı, Kemalizm ve Cumhuriyet değerleriyle 

barışık ve görece İslâm’a mesafeli bir milliyetçilik 

iken diğeri daha İslâmî tonu yoğun, Kemalizm’e 

ve Cumhuriyet değerlerine daha mesafeli ve hat-

ta daha devletçi diyebileceğimiz bir milliyetçilik 

türü. İYİ Parti birinci türden milliyetçiliğin yoğun 

olduğu kıyı ve sahil bölgelerinde daha çok oy 

alırken ve bu aldığı oy da kısmen CHP’den giden 

oyları oluştururken MHP daha çok Orta ve Doğu 

Anadolu’da oylarını artırmış görünüyor. Milliyetçi 

oylara dair genel bir yaklaşımı zorlaştıran diğer bir 

husus da Türkiye’deki özellikle MHP tabanında 

bariz olarak görülebilecek devletçi milliyetçiliktir. 

MHP’nin geleneksel tabanı kendisini ve partiyi 

devletin teminatı olarak görür. MHP’nin Meclis’te 

olmasını mutlaka ister ama iktidar olmasa da 

olur. Hatta iktidar olmasa daha iyi olur. Çünkü 

ancak böylelikle kendisini devletin teminatı bir 

pozisyonda görebilir. 15 Temmuz sonrası ortaya 

çıkan konjoktür ve Suriye ile Irak’ta devam eden 

sınır ötesi operasyonlar tam da MHP’nin gelenek-

sel tabanının partiye biçtiği role uygun bir ortam 

sunmaktadır. Zira MHP de özellikle bu seçimlerde 

devletin bekası ve teminatı temalarını sıklıkla öne 

çıkaran bir siyaset izlemiştir. MHP’nin 16 Nisan 

referandumunu tabanına anlatmakta biraz zor-

landığı gözükse de Erdoğan’ın adaylığını tabanına 

daha kolay kabul ettirmiş görünüyor. MHP’li seç-

men Erdoğan’a oy vermiş ve fakat ‘partiyi de ez-

dirmemek için’ MHP’yi beklenenin çok üzerinde 

bir oy oranıyla daha güçlü hale getirmiştir. 

Milliyetçi oylar bahsinde değinmek istediğim 

son husus, MHP’nin aldığı oylardaki AK Parti oy-

larının durumu. Anlaşıldığı kadarıyla Erdoğan’a 

destek veren ve fakat farklı saiklerle AK Parti’yi 

desteklemeyen seçmen ittifak dışı adreslere çok 

da gitmemiş ve bunun yerine MHP’yi tercih et-

miştir. Aslında bu da ittifak sisteminin önemli bir 

avantajı olarak görülebilir; seçmen artık cumhur-

başkanı ve partisine farklı oy vermek suretiyle net 

bir tavır ortaya koyabilmektedir.

Sonuç olarak şunu söylemek gerekir, 

Türkiye’de seçmen davranışı daha rasyonel ve 

stratejik bir boyuta taşınmaktadır. Eskiye nazaran 

‘kerhen’ ya da kötünün iyisi olarak verilen oylar 

yerini daha bile isteye verilen oylara bırakmıştır. 

Özellikle de partilerin çatı ittifakı kurması, itti-

fak içerisindeki oy geçişgenliğinin seçmene al-

ternatif sunması ve hem cumhurbaşkanına hem 

de partilere ayrı ayrı oy kullanma şansı seçmene 

bu imkânı sunmuştur. Seçim sonuçları analiz 

edilirken göz önünde tutulması gereken husus, 

Avrupa’da cereyan eden siyasal ve toplumsal yö-

nelimlerin Türkiye’de benzerlerini bulma çabasın-

dan kaçınmaktır. Ulusal ve uluslararası arenadaki 

siyasa yönelimler arasında benzerlikler de olabilir 

farklılıklar da. Mesela mülteci konusunun ele alı-

nışı ve seçmende bulduğu karşılık Avrupa’da daha 

çok sağcı popülist hareketleri besleyen bir faktör-

ken Türkiye’de aynı rolü oynamamıştır. Milliyetçi 

oyların yükselişi bahsinin de Türkiye sosyolojisi-

ni göz ardı ederek değerlendirmek daha rasyonel 

tespit ve tahliller yapmamıza imkân verebilir. Do-

layısıyla Türkiye siyasetini ve seçmen sosyolojisi-

ni değerlendirirken hem yeni sistemin sunduğu 

imkânları hem de Türkiye’ye özgü sosyolojiyi bir 

arada düşünmek gerekecektir. 

-
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Türkiye’de 24 Haziran seçim sonuçları hükümet sistemi tartışmalarının bitmeyeceğini 

göstermiştir. “Türkiye’de hükümet sistemine yeni bir müdahale gelecek mi” sorusunun cevabı 

ittifakın meclis içindeki uyumu ve cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin gücünde saklıdır.

T ürkiye 24 Haziran’da bir 

seçimi daha geride bırak-

tı. Bu seçimin öncekilerden 

farkı hükümet sistemi deği-

şikliğinin ilk seçimi olma-

sıdır. Seçimi değerlendir-

meden önce Türkiye’nin bu 

noktaya nasıl geldiğine ve 

hükümet sistemlerinin ta-

rihine bakmakta fayda var. 

Hükümet sistemleri lite-

ratürde üçlü bir tasnife tabi 

tutulur: parlamenter sis-

temler, başkanlık sistemleri 

ve yarı-başkanlık sistemle-

ri. Parlamenter sistem Batı 

Avrupa’da, burjuvazi ile 

monarşi arasındaki müca-

deleden doğdu. Kapitalizm 

ile birlikte maddi güç elde 

eden burjuvazi bu maddi 

gücü muhafaza edebilmek 

için siyasi iktidar üzerinde baskı oluşturdu. Bu 

baskı tedrici olarak siyasi iktidarın ele geçirilme-

sine dönüştü. Kralın gücünü sınırlandırmak için 

kurulan parlamentolar zaman içerisinde aslî siyasi 

güce dönüştü ve kralın gücü sembolik hale geldi. 

Şu an Batı Avrupa’da görülen parlamenter monar-

şilerin kaynağı bu güç mücadelesidir. 

Başkanlık sisteminin 

anavatanı ABD’dir. ABD, 

Avrupalılar tarafından ku-

ruldu ama kolonilerden 

devlete dönüşen bir ülke 

olarak Avrupa’nın güç mü-

cadelesi tecrübesini yaşa-

madı. Avrupa’dan alışık 

oldukları kralın heybeti 

ile denetim mekanizması 

birleşince ortaya başkanlık 

sistemi çıktı. Günümüzde 

başkanlık sistemi sömürge 

iken bağımsızlığını kazanan 

ülkeler, yeni kurulan ülke-

ler, devrim veya darbenin 

yaşandığı ülkelerde görü-

lür. 19. yüzyılda bağımsız-

lığını kazanan Latin Ame-

rika ülkeleri, İkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra bağım-

sızlığını kazanan Afrika ülkeleri, Sovyetler’in yı-

kılmasından sonra devletleşen Orta Asya cumhu-

riyetleri başkanlıkla yönetilmektedir. Sebebi ise 

oldukça basittir: Demokratik süreçler veya dene-

timden ziyade yürütmenin güçlendirilmesi önem-

senmiştir. Çünkü devletin bekası daha öncelikli 

bir meselesidir. 
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Yarı-başkanlık sistemi ise Fransız modelidir. 

Aslında Fransa da burjuvazi-monarşi çatışmasını 

yaşamış ve 1870-1940 arasındaki 3. Cumhuri-

yet döneminde parlamenter sistemle yönetilmiş-

ti. Ne var ki, parlamentodaki çok seslilik ve zayıf 

yürütme parlamenter sistemin devam ettirileme-

yeceğini gösterince De Gaulle 1958 anayasasıyla 

birlikte zayıf yürütmeye bir son vermek istedi ve 

siyasi gücü parlamentodan cumhurbaşkanına ve 

başbakana kaydırdı. Böylece güçlü yürütme tesis 

edilmiş oldu. 

Her ne kadar temsilde adalet ve güçlü dene-

tim demokrasinin şiarları olsa da neredeyse her 

ülke önce hükümet istikrarını öncelemektedir. 

ABD başkanlık seçimlerinde geniş bölge çoğun-

luk usulü sisteminin kullanılması, Birleşik Kral-

lıkta dar bölge uygulamasından vazgeçilmemesi, 

Yunanistan’da seçimden birinci çıkan partiye 50 

sandalyenin fazladan verilmesi gibi uygulamalar 

yürütmenin güçlendirilmesine ve hükümet istik-

rarını tesis etmeye yöneliktir. 

Türkiye’de meclis tecrübesi 1877’de başladı. 

1878’de tatil edilen meclis 1908’de tekrar açılmış 

ve daha yoğun bir faaliyet göstermiştir. 1920’de 

açılan Büyük Millet Meclisi, Meclis-i Mebusan’ın 

devamı niteliğindedir. Yukarıdaki teoriden hare-

ket edecek olursak, Türkiye Cumhuriyeti’nin baş-

kanlık sistemi ile yönetilmesi gerekirdi. Fakat Tür-

kiye Cumhuriyeti tamamıyla yeni bir devlet değil-

dir; Osmanlı bakiyesidir ve Osmanlı’nın bazı ku-

rumlarını ve tecrübelerini devralmıştır. Bunun-

la birlikte Avrupa’nın birçok ülkesindekinin ak-

sine monarşiyi sembolik hale getirmemiş, tama-

men ortadan kaldırmıştır. Yeni kurulan bir dev-

lette parlamenter sistem sağlıklı işlemeyeceği için, 

Mustafa Kemal -her ne kadar parlamenter siste-

mi şeklen ve hukuken inşa etse de- sistemi kendi 

doğasına yani yürütmenin tek elde toplandığı bir 

sisteme evirmiştir. 1946’da ilk çok partili seçim-

ler gerçekleştirilmiş, çoğunluk usulü seçim siste-

minin yardımıyla 1960 yılına kadar yürütme gücü 

muhafaza edilmiştir. 1961 Anayasası parlamen-

ter sistemi kuvvetler ayrılığı ilkesiyle birleştirmiş-

tir. Ne var ki, 1961 seçimleriyle birlikte uygula-

nan nispi temsil usulü, meclisteki siyasi ve ide-

olojik yelpazeyi genişletirken koalisyonlar döne-

mini başlatmıştır. 1980 darbesi sonrası yürütme-

yi güçlendirmek adına %10 ülke barajı getirilse 

de 1991, 1995 ve 1999 seçimlerinde meclise be-

şer partinin girmesi engellenememiş ve 90’lı yıllar 

yine koalisyon hükümetleriyle geçmiştir. 

Hükümet sistemine bir başka müdahale 2007 

yılında gelmiş ve halk oylaması ile cumhurbaşka-

nının halk tarafından seçilmesi kabul edilmiştir. 

Bu halk oylaması Türkiye’nin parlamenter siste-

mi terk edip yarı-başkanlık sistemine geçtiğinin 

ilanıdır. Bu hukuki geçişin ardından fiili geçiş 

2014 cumhurbaşkanlığı seçimiyle gerçekleşmiş-

tir. Cumhurbaşkanı, başbakan ve parlamento ço-

ğunluğunun aynı partiden olması sebebiyle bizler 

bu yarı-başkanlık sistemi dönemini tam olarak 

hissedemedik. 16 Nisan 2017 halk oylaması ile 

Türkiye hükümet sistemini bir kez daha değiştirdi 

ve başkanlık sistemine geçti. Burada altı çizilmesi 

gereken nokta şudur: Türkiye başkanlık sistemine 

parlamenter sistemden değil, yarı-başkanlık siste-

minden geçmiştir. Dolayısıyla eğer muhalefet par-

lamenter sistemi geri getirmek istiyorsa 2017 ön-

cesine değil 2007 öncesine dönmelidir. Şu noktayı 

da belirtmek gerekiyor: 2014-2018 arasında fiili 

olarak uygulanan yarı-başkanlık sistemi Türkiye’de 

dönemin hukuki mevzuatı ve fiiliyat açısından 

devam ettirilebilir bir sistem değildi. Ya parla-

menter sisteme geri dönülecekti ya da başkanlık 

sistemine geçilecekti; Türkiye ikinciyi tercih etti. 

Türkiye’nin geçmiş olduğu sistem aslında tam 

olarak başkanlık sistemi değildir; zira başkanlık 

-
-

-

-
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cudiyetine son veremez. Türkiye’nin yeni siste-

minde cumhurbaşkanı ya da meclis seçimi yeni-

leme kararı alabilir. Her iki durumda da cumhur-

başkanlığı ve meclis seçimleri birlikte gerçekleş-

tirilecektir. Yani yasama ve yürütme birbirlerinin 

mevcudiyetine son verme imkânına sahiptir. Ay-

rıca Türkiye’nin sisteminde Amerikan modeline 

nispetle denetim mekanizmaları zayıf ve yürütme 

oldukça kuvvetlidir. Bu sebeple Türkiye’nin siste-

mi nevi şahsına münhasır bir sistemdir. Fakat li-

teratürde “cumhurbaşkanlığı sistemi” olarak tasnif 

edilen bir hükümet sistemi çeşidi yoktur. Herhan-

gi bir yabancı dile ismen tercüme edildiğinde baş-

kanlık sistemi olarak tercüme edilecektir. 

Bununla birlikte, ülkelerin hükümet sistemle-

rinin yukarıda belirtilen üç hükümet sisteminden 

birine benzemek gibi bir zorunluluğu olduğu id-

dia edilemez. Yukarıda görüldüğü üzere mevcut 

hükümet sistemleri Batı Avrupa’nın, ABD’nin ve 

Fransa’nın kendi şartlarından doğmuştur. Diğer 

ülkeler de hükümet sistemlerini kendi şartlarına 

göre şekillendirirler. Tarih, coğrafya, toplum yapı-

sı ve siyasi kültür hükümet sistemini ortaya çıka-

ran ve şekillendiren koşulların başında gelir. 

Bugün İran ve Çin gibi bölgesel ve küresel ak-

törlerin hükümet sistemleri üç kategoriden hiçbi-

risine uymamaktadır. Brezilya, Nijerya gibi ülke-

lerin hükümet sistemi ise Amerikan modelinin bi-

rebir kopyasıdır. Burada şu yorumu yapabiliriz: 

Sömürge iken bağımsızlıklarını kazanan ya da sö-

mürge olmadan önce güçlü yönetim gelenekleri 

olmayan ülkeler genelde Batı Avrupa ve Amerikan 

yönetim şekillerini taklit etmiştir. Binyıllara uza-

nan yönetim gelenekleri olan ülkeler ise taklit et-

menin yerine kendi siyasi kültürlerine, iktisadi ve 

toplumsal şartlarına göre yeni hükümet sistemleri 

tasarlamışlardır. Türkiye’nin başkanlık sistemine 

tam anlamıyla benzemeyen cumhurbaşkanlığı hü-

kümet sistemi de bu minvalde değerlendirilebilir.

2017 Anayasa değişiklikleriyle özellikle yürüt-

me kanadında önemli değişiklikler yapıldı ve bu 

kanat güçlendirilmeye çalışıldı. Başbakanlık ma-

kamı kaldırılırken, parlamenter sistemlerde sem-

bolik yetkilere sahip olan devlet başkanlığı maka-

mı güçlendirildi ve yürütme tek başlı hale getiril-

di. Yürütmeyi güçlendirmek için başkanlık seçim-

leri ile meclis seçiminin aynı gün gerçekleştirilme-

si kabul edildi. Başkana oy veren seçmenin mec-

liste de başkanın partisine oy vereceği ve böyle-

ce güçlü bir yürütme ortaya çıkacağı öngörüldü. 

Yürütmeyi güçlendirecek bir başka yetki cum-

hurbaşkanına tanınan kararname çıkarma yetki-

sidir. Bu yetki sayesinde cumhurbaşkanı, bakan-

lıkların görev ve yürütme alanına giren meseleler-

de meclisin hukuki düzenleme yapmasını bekle-

meksizin kararnameler ile daha hızlı karar alabi-

lecektir. Kararnamelerin meclis onayına sunulma-

sı da gerekmiyor. Özellikle Latin Amerika tipi baş-

kanlık sistemlerinde görülen bu kararname yetki-

si, yasama yetkisinin gaspı anlamına geldiği ve ka-

rarnamelerle yönetim (decretismo) anlayışını ge-

tirdiği gerekçesiyle eleştirilmektedir. 

Yeni sistemde cumhurbaşkanına siyasi kadro-

ları belirleme noktasında geniş bir yetki verilmiş-

tir. Sayılarının kaç olacağı hâlâ muğlaklığını ko-

ruyan cumhurbaşkanı yardımcılarını atama yet-

kisi cumhurbaşkanındadır. Ayrıca bakanlar, yar-

dımcıları ve üst düzey bürokratik kadro atama-

ları cumhurbaşkanı tarafından tek imza ile yapı-

lacaktır. ABD’de de olduğu gibi bu tür atamala-

rın Senato (bizdeki karşılığı olarak meclis) onayı-

na tabi olmaması cumhurbaşkanını daha da güç-

lü kılmaktadır. 

Veto yetkisinin güçlendirilmesi de meclisi za-

yıflatırken cumhurbaşkanının yasama sürecine 

müdahalesini artırmıştır. Önceki sistemde cum-

hurbaşkanı tarafından veto edilen bir yasanın 

mecliste tekrar kabul edilmesinde nitelikli ço-

ğunluk aranmıyordu. Yeni sistemde ise meclisten 

hangi sayıyla geçmiş olursa olsun cumhurbaşka-

nı tarafından veto edilen yasanın meclis salt ço-

ğunluğu tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Bu 

durumda muhalefetin yasama sürecindeki katkısı 

neredeyse sıfıra indiriliyor. 

Başkanlık sisteminin ilk gündeme geldiği 

dönemlerde bu sisteme olan ihtiyacın en önem-

li sebebi olarak yürütmenin güçlendirmesi gös-

teriliyordu. Yürütme parlamento ve bürokrasi 

karşısında güçlendirilmek istendi. Ne var ki, 24 

Haziran seçimleri 2017 anayasa değişikliklerinde 

öngörülen sonucu ortaya çıkarmadı. Başkanlık 

sistemiyle yönetilen ülkeler meclis seçimleri ile 

başkan seçimlerini genellikle farklı tarihte gerçek-
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leştirir ve böylece denetimi etkin kılmayı amaçlar-

lar. Türkiye’de ise meclis çoğunluğu ile başkanın 

aynı partiden olmasını sağlamak ve böylece güçlü 

yürütmeyi tesis etmek için bu iki seçim aynı gün 

gerçekleştirildi, fakat niyet edilen sonuç gerçek-

leşmedi. 1991, 1995 ve 1999 seçimlerinde olduğu 

gibi yüzde %10 barajını beş parti geçti. Eğer yeni 

sisteme geçilmeseydi yine koalisyon hükümetleri 

dönemi başlayabilirdi. Bu da gösteriyor ki 12 Ey-

lül sonrası yürütmeyi güçlendirme amacıyla geti-

rilen %10 barajı 90’larda amacına ulaşmadığı gibi 

24 Haziran seçimlerinde de amacına ulaşmamıştır. 

Seçim sonuçlarına göre cumhurbaşkanının 

partisi mecliste çoğunluğu elde edemedi. Bu so-

nuçlar üzerine “topal ördek” yakıştırmaları başla-

dı. “Topal ördek” ABD siyasetine ait bir tabirdir. 

Başkan iki yılda bir gerçekleşen Kongre seçimle-

rinde çoğunluğu kaybederse topal ördek olarak 

nitelenir. Yani yürütme ayağı sağlamdır ama yasa-

ma ayağı aksamaya başlamış demektir. Türkiye’de 

de sonuçlara bakıldığında bu yakıştırmanın hak-

lılık payı olduğu görülür. Zira meclis cumhurbaş-

kanının kontrolünden çıkmıştır. Bu tablo mecliste 

asgari ölçülerde uzlaşma zemini aramayı gerekli 

kılma noktasında olumlu olarak okunabilse de sü-

recin nasıl işeyeceğini zaman gösterecektir. 

Cumhur İttifakı içinde uyumun sağlanama-

ması durumunda erken seçim gündeme gelebilir. 

İttifak seçimin yenilenmesi için gerekli 360 millet-

vekiline ulaşamadığı için bu kararı cumhurbaşka-

nının vermesi gerekecektir. Fakat böyle bir karar 

cumhurbaşkanının bir dönemine mâl olacağı için 

şu an için uzak bir ihtimal olarak görülüyor. Bu-

rada bir detayı hatırlatmakta fayda var: Cumhur-

başkanının ikinci döneminde seçimi yenileme ka-

rarını meclis verirse cumhurbaşkanı üçüncü defa 

aday olabilecek. Yani cumhurbaşkanı mecliste 3/5 

çoğunluğu yakalayabileceğine kanaat getirmediği 

müddetçe seçimi yenileme kararı alması mantıklı 

bir hamle gibi görünmüyor. 

Eğer amaç yürütmeyi güçlendirmekse ve hü-

kümet sistemi değişikliği ile bu başarılamadıysa 

hangi adımlar atılabilir? Akla ilk gelen adım ba-

rajın yükseltilmesi olsa da seçim sisteminin de-

ğiştirilmesi daha akla yatkın ve sonuca yakın bir 

adım olabilir. Bu durumda geniş bölge esasından 

dar bölge esasına geçilmesi gerekir. Bu durumda 

Türkiye 86 seçim bölgesine değil 600 seçim böl-

gesine bölünecektir. Bu seçim sistemi genelde iki 

partili sistemi ortaya çıkarır. Mesela Birleşik Kral-

lıkta Muhafazakârlar ve İşçi Partisi oyların %90’a 

yakınını alır. Küçük Partilerin bu iki partiyi her-

hangi bir seçim bölgesinde geçme ihtimali olduk-

ça zayıftır. Tek istisna etnik oylarla mecliste kay-

da değer sandalye kazanan İskoç Milli Partisi’dir. 

Türkiye’deki bugünkü konjonktür açısından ba-

kıldığında dar bölge esası güçlü meclis çoğunlu-

ğunu ve üç partili meclisi ortaya çıkarır; MHP ve 

İYİ Parti’yi meclis dışı bırakır. Elbette bu sistem 

uygulandığında koşullar bir miktar değişecek 

ve farklı bir tabloyla karşılaşılacaktır. Fakat her 

halükârda iktidar partisi haricinde hiçbir partinin 

dar bölge sistemini istemeyeceği aşikârdır. 

24 Haziran sonrası ortaya çıkan tablo 

Brezilya’nın koalisyoncu başkanlık sistemini ha-

tırlatmaktadır. Yirmiden fazla partinin mecliste 

temsil edildiği Brezilya koalisyoncu başkanlık sis-

teminin uç bir örneğini oluşturmaktadır. Güçlü 

yürütme ile özdeşleşen başkanlık sistemi meclis 

çoğunluğu elde edilemediğinde bu özelliğini yi-

tirmekte ve topal bir hale gelmektedir. Türkiye’de 

de 24 Haziran seçim sonuçları hükümet siste-

mi tartışmalarının bitmeyeceğini göstermiştir. 

“Türkiye’de hükümet sistemine yeni bir müdaha-

le gelecek mi” sorusunun cevabı ittifakın meclis 

içindeki uyumu ve cumhurbaşkanlığı kararname-

lerinin gücünde saklıdır.

-
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iyaset kulisleri, mi-

ting meydanları, 

televizyon, sosyal pay-

laşım siteleri ve kahve-

hane-cafe gibi siyaset 

mekânları gürültülü 

uğraşının alanlarıdır. 

Tüm gürültüsüne, hasmane ve hizbi yapısına rağ-

men siyaset, pratik zor bir uğraşı olmaktan daha 

çok üzerinde teorik olarak düşünülmesi ve konu-

şulması gerekilen ciddi ve zor bir uğraşı alanıdır. 

Parti üyesinden parti başkanına kadar siyasetçile-

rin bir takım beklenti ve çıkar içinde olması, si-

yasetin yapısı itibariyle oldukça doğaldır. Siyaset 

bilimciler; geçmiş, şimdi ve gelecek düzlemini 

kaybetmeden hem iç hem dış siyasete ve muhata-

bı olan siyasetçilere yön vermelidir. 

Tam 11 yıl önce yine Umran’da “22 Temmuz 

seçimleri öncesi seçim yazısı kaleme alanların 

büyük bir çoğunluğunun içinde yaşamış oldu-

ğu topluma ne kadar yabancı oldukları ortaya 

çıkmıştır. Seçim sonuçlarının nasıl olacağını da 

kestirememişlerdir. Toplumu anlamanın yeri Ni-

şantaşı, boğaz manzaralı restoranlar olmadığı gibi 

İkitelli’deki klimalı plaza1ar da değildir.” cümlele-

rini kullanmıştım. Siyaset bilimciler ve gazete ya-

zarları yine beni yanıltmadılar. Aynı yanılgılarını 

tarihsel olarak yaşadılar. 

Cumhuriyet tarihinin en ilginç seçimlerinde 

yaşamış oldukları yanılgılarının en büyük nedeni 

günlük siyasetin akın-

tısına kendilerini kap-

tırmalarıdır. Hatta ba-

zıları kendileri günlük 

siyasetin akıntısına de-

ğil partizan bir biçimde 

tutmuş oldukları parti-

lerinin akıntısına kaptırmış durumdadır. Oysa si-

yaset bilimcileri sistemin doğru çalışmasını veya 

bozulmuşsa rayına oturtma ile meşgul olmalıdır. 

Nitekim Magnus Enzensberger dünya politika-

sını “Endişeli teknisyenlerin tekleyen motorların 

üzerine eğildiği ve bu külüstürleri nasıl çalıştı-

racaklarını düşünerek kafalarını kaşıdığı tamirci 

dükkânına” benzetir.

Son seçim sonuçları ciddi analizlere ihtiyaç 

duymaktadır. Nitekim yeniden Cumhurbaşkanı 

seçilen ve seçimin galibi Recep Tayyip Erdoğan 

balkon konuşmasında “Milletimiz bu gece o ka-

dar çok çevreye, o kadar çok mesaj vermiştir ki, 

dünyadaki tüm siyaset bilimciler birleşse bunu 

zor çözer.” cümlelerini kullandı. Son seçim hem 

Osmanlı hem de onun bakiyesi olan Türkiye 

Cumhuriyeti’nin siyaset sosyolojisinin haritada 

ortaya çıkışıdır. Sosyal, kültürel ve iktisadi fark-

lılık taşıyan kesimlerin iradesinin seçim sandığına 

yansıdığı ve kendini az çok mecliste bulduğu bir 

seçim yaşandı. 

Asıl mesele; içinde AK Parti, MHP ve BBP’nin olduğu ülkenin yürütücü ve 
idareci olacak olan Cumhur İttifakı’nın edineceği tutumdur. 45 yıllık bir 
siyasal parti olan MHP ile her ne kadar kişisel olarak siyasal tecrübeleri 
uzun olsa da kurumsal yapısı itibariyle 17 yıllık AK Parti’nin ittifakında 
dominant olmak isteyen MHP olacaktır. Nitekim MHP genel başkan 
yardımcılarından birinin “Erdoğan ve AK Parti’yi biz kurtardık. Dediklerimizi 
yapmak zorundadırlar!” beyanatı bu dominant olma isteğinin dışavurumudur.



45

 Umran • Temmuz 2018

Şu bir gerçek ki, ülke siyasetini belirleyen 

kişi Erdoğan olaylar ise onun çevresinde gelişen 

olaylardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan-

lığında icraatlarında ortaya koymuş olduğu bele-

diyecilikle belediyeciliği, yaptığı başbakanlık ve 

cumhurbaşkanlığı ile devlet yöneticiliği anlayışını 

değiştirmiş ayrıca kendisine (yersiz) düşman olan 

bir taifenin doğmasına ve salt nedeni olmadığı so-

runlu bir sosyolojik seçmen kitlenin oluşmasına 

neden olmuştur. Bu bağlamda Cumhuriyet Mi-

tingleri (2007), Ergenekon (2008) Gezi Eylemleri 

(2013), 17 Aralık (2014), Hendek Olayları (2015) 

ve son olarak 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü 

ile yeni bir sosyoloji ve siya-

set üremiştir. Nitekim tüm 

bu olaylar en son seçim san-

dığında bir yansıma olarak 

ortaya çıkmıştır. 

Tüm bu olaylar Tayyip 

Erdoğan’a karşı bir cephe 

oluştururken onun etrafında 

da halkın önemli bir kısmın-

dan oluşan koruyucu bir hal-

kanın oluşmasına yol açmış-

tır. Cumhuriyet Mitingleri 

Erdoğan’ın karşısında laik bir 

cephenin kurulmasına zemin 

hazırlamış, Gezi Eylemleri 

ise Erdoğan karşıtı ulusalcı, 

sol örgütler ve birtakım hiz-

bi oluşumları bir araya getir-

miştir. 17 Aralık ise bizatihi 

FETÖ’nün organize ettiği 

“yolsuzluk” iddiası taşıyan 

mevcut hükümeti yıpratma 

olayı olup Erdoğan karşıtı kesimler sahiplenen bir 

operasyon olmuştur. Hendek Olayları ise oy ile 

kurşunun aynı şey olduğunu zanneden HDP yö-

netimi, PKK’nın verdiği iç savaş talimatını destek-

leyerek oy verenlerin kurşun atacağına ve kurşun 

atanlara destek vereceği zannına kapıldı. Nitekim 

bu olaylar, bölgenin istemediği ve tasvip etmediği 

büyük hadiselere yol açmıştır.

İktidarı düşürme teşebbüsünün en son olayı 

ise 15 Temmuz’da FETÖ’nün ordu içindeki un-

surlarla yapmış olduğu darbe yani işgal girişimi-

dir. 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan Yenikapı 

Mitingi bir siyasi oluşumun ittifakı olan Cumhur 

İttifakı’nın başlangıcı olmuştur. Her ne kadar 

Cumhuriyet Halk Partisi, Yenikapı mitingine ka-

tılmış olsa da Kılıçdaroğlu’nun miting konuşma-

sının içeriği okunduğunda yeni siyasi ittifakla bir-

likte hareket etmeyeceği anlaşılmıştır. AK Parti ile 

MHP arasında yakınlaşmayı doğuran 15 Temmuz 

tarihi, hükümetin darbeyi MHP’nin ise FETÖ’cü 

mahkemeler üzerinden yapılan operasyonları sa-

vuşturmasını sağlamıştır. Hükümetin veya devle-

tin kendisine yönelik darbe ve tehditlere yönelik 

önlem alması mahkumiyetleri ve ihraç kararları-

nın alınmasını doğurduğu gibi 15 Temmuz son-

rası olağanüstü kurul taleplerinin gündeme getiri-

lecek ortamın kaybolması ile 

MHP’nin üzerinde mahkeme 

vesayetinin ortadan kalkması 

neticesinde yeni bir parti olan 

İYİ Parti’nin kurulmasına ve 

yeni bir siyasi zeminin ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. 

Başkanlık sisteminin oy-

lanmasında birlikte hare-

ket eden her iki parti (AK 

Parti-MHP), başkanlık seçi-

mini oylayan referandumda 

da birlikte hareket etmiştir. 

Esaslarının Atatürk ilke ve 

inkılaplarına dayandığını id-

dia eden CHP’yi hususiyetle 

son beş yıldır motive eden 

en önemli unsur bu ilke ve 

inkılaplar olmaktan daha çok 

Erdoğan karşıtlığıdır. Böyle-

si bir karşıtlığa dayanan bir 

siyaset ne kadar sağlıklıdır 

ayrı bir tartışma konusudur. 15 Temmuz sonrası 

kendisini yeniden inşa etmesi gerektiğini düşünen 

devlet aklı, hem FETÖ ile hem de PKK, DHPK-C 

gibi örgütlerle iltisaklı olduğu iddia edilen hendek 

olaylarında devletin katliam yaptığını iddia eden 

kamu görevlilerini ihraç etmiştir. Tüm iyi niyete 

rağmen çözüm sürecinin HDPKK tarafından su-

iistimal edilerek “sırtımızı YPG, PYD’ye dayadık” 

“Abdullah Öcalan’ın heykelini dikeceğiz” gibi 

söylemlerin üretilmesi özerklik ilan etme çabasıy-

la yapılan hendek olayları ve şehirleri savaş alanı 

haline getirme neticesinde başta Selahattin Demir-

taş olmak üzere HDP’li vekil ve belediye başkanla-

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
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D
O
S
YA rının tutuklanması siyasi ortamın yeniden dizayn 

edilmesi ile neticelenmiştir. 

Tüm bunların neticesinde son 5 yılda oluşan 

yeni siyaset ve sosyolojiyle, referandumla oylanan 

yeni bir sistemle ve harici ekonomik saldırılarla 

erken seçim kararı alınmak zorunda kalındı. Böy-

lesi bir ortamda gidilen seçimde belki de Türkiye 

Cumhuriyet tarihinde ilginç bir meclis aritmetiği 

ortaya çıktı. Ülkeye başkan ve vekil seçmek için 

iki pusulayla gidilen seçimde her ne kadar sos-

yal paylaşım ve miting meydanlarından R. Tay-

yip Erdoğan’a karşı sanal bir şekilde Muharrem 

İnce’nin kazanabileceği algısı oluşturulmuş olsa 

da Erdoğan’ın rakipsiz olduğu aşikârdı. Bu yüz-

den seçimin asıl merak edilmesi gerekilen sonu-

cu meclis aritmetiği olmalıydı. Benim açımdan 

HDP’nin barajı aşıp aşamayacağı, İYİ Parti’nin ve 

MHP’nin ne kadar oy alacağı Millet İttifak’ı özel-

likle CHP’nin çatısı altında seçime giren Saadet 

Partisi’nin ne kadar vekil çıkaracağı merak konu-

suydu. 

Seçim sonuçları belli olduğunda Erdoğan, 

beklendiği gibi başkan seçilmiş, partisi %7 oy 

kaybederek 295 vekil kazanarak meclis çoğunlu-

ğunu kaybetmiş, bölünmeden dolayı az oy alması 

beklenen MHP beklenilenin üstünde oy olarak 

49, HDP barajı geçerek 67, İYİ Parti’nin beklene-

nin altında oy alarak 43 vekil çıkarmıştır. Saadet 

Partisi’nin kendi adına hiç vekil çıkaramaması 

CHP listelerinden yalnızca 2 vekil çıkarması ise 

seçimin en çok kaybedeninin Saadet Partisi oldu-

ğunu göstermiştir. Saadet Partisi yalnızca kemiyet 

olarak kaybetmemiş keyfiyet olarak da kaybetmiş-

tir. Tabanın zıttı bir ittifaka girerek siyasi olarak 

alınabilecek en büyük riski almıştır. Adeta Türk 

siyaset tarihinde varlık sebebini dolayısıyla varlı-

ğını kaybetmiştir. 

Erdoğan’ın kazanmasına rağmen seçimin bir 

diğer kaybedeni AK Parti’dir. 2 milyon kadar yeni 

seçmen eklenmesine karşı %7 oy, artı 50 vekil ek-

lenmesine rağmen bu vekillerden hiçbirini alama-

dığı gibi yaklaşık 20 vekil kaybetmiştir. Oyların 

nereden alındığı ve hangi partilere kaydığı tespiti 

kolay olmayan bir şey. Çünkü ülke seçmeni son 5 

yılda ilginç olaylar yaşadı ve tuhaf bir psikolojiye 

büründü. Bu beklentilerin ve psikolojinin neli-

ğine dair ayrıca ayrıntılı çalışma ve araştırmalara 

yapılmalı. 

-

-
lerini iddia ettikleri PKK ile organik 

-

-
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Hususiyetle batıdaki ve büyük şehirlerde-

ki seçmen (kentli Kemalist) kesimin, kendile-

rinin ulusalcı olduğunu iddia etmesine karşın 

Erdoğanfobia’dan dolayı hiçbir zaman meşru gör-

mediklerini iddia ettikleri PKK ile organik bağın-

tısını inkâr etmeyen HDP’ye oy vermeleri yaşanan 

marazi durumun göstergesidir. Kadıköy, Şişli, Ba-

kırköy ve Beşiktaş gibi muhitlerde HDP ve Sela-

hattin Demirtaş’a verilen oy oranlardaki farklılık 

HDP’nin CHP seçmeni tarafından desteklendiği-

nin açık göstergesidir. 

Yalnızca CHP ile HDP ittifakı değil AK Parti’yle 

aynı gelenekten gelen Saadet Partisi’nin CHP ile 

girmiş olduğu ittifak partilerin ve toplumsal ta-

banların yaşamış olduğu trajik ve dramatik duru-

mun göstergesidir. Saadet Partisi’nin edinmiş ol-

duğu tavır salt AK Partinin vekil seçmen sayısını 

ve Erdoğan’ı düşürmek temeli üzerine dayanmış-

tır. Seçim kampanyasında kullanılan dil ve yakla-

şım bunun açık göstergesidir. Yalnızca SP’nin de-

ğil diğer partilerin tavır ve tutumlarında tuhaflık-

lar yaşanması olasıdır çünkü Erdoğan, muhalifle-

rinin kimyasını bozdu. Zaman geçtikçe bu tuhaf-

laşmanın daha da artacağını düşünmekteyim. 

Asıl mesele; içinde AK Parti, MHP ve BBP’nin 

olduğu ülkenin yürütücü ve idareci olacak olan 

Cumhur İttifakı’nın edineceği tutumdur. 45 yıllık 

bir siyasal parti olan MHP ile her ne kadar kişisel 

olarak siyasal tecrübeleri uzun olsa da kurum-

sal yapısı itibariyle 17 yıllık olan bir parti olan 

AK Parti’nin ittifakında dominant olmak isteyen 

MHP olacaktır. Nitekim MHP genel başkan yar-

dımcılarından birinin “Erdoğan ve AK Parti’yi biz 

kurtardık. Dediklerimizi yapmak zorundadırlar” 

beyanatının bu dominant olmak isteğinin dışavu-

rumudur. Oysa bu tür yaklaşımların Erdoğan’ı ve 

partisi AK Parti’yi zaafa düşürmesi ve ürkütmesi 

mümkün değil. Çünkü 13 seçime giren ve kaza-

nan gerektiğinde erken seçimden kaçınmayan bir 

siyaset ustasının gerektiğinde erken seçime gitme-

si ve MHP’nin seçmen nezdinde çok da hoş karşı-

lanmayacak olan bu tür söylemleri boşa çıkarması 

muhtemeldir. 

Seçimin sonucunda seçmenin özetle söylediği 

şey “ülkeyi krize sokmadan tahkim ederek birlik-

te yönetin” yaklaşımıdır. Gereksiz polemik ve tar-

tışmalara giren uzlaşmazlık gösteren tarafın ola-

sı seçimde seçmen tarafından şiddetli bir biçimde 

cezalandırılması mümkündür. Dolaysıyla ülkenin 

sorunlarını çözüme kavuşturmada birlikte hareket 

etmeleri gerektiği bilincini asla unutulmalıdır. Ay-

rıca MHP ile yapılan ittifak olmasaydı hem şidde-

te doğrudan destek veren tutumu olumsuzlayan 

hem de kayyumların hizmetinden memnun olan 

bölge insanın doğuda zayıflayan HDP’yi çökert-

mesi muhtemeldi. Çünkü seçimden bir ay önce 

bölgede olan ve bölge insanlarıyla konuşan biri 

olarak bu ittifaka dair rahatsızlığı bizzat gördüm 

ve işittim. Belediye seçimlerinde ittifaklara girmek 

konusunda her iki partinin selameti açısından ka-

çınılması gerektiğini düşünmekteyim. 

Seçmen Erdoğan’ı AK Parti’den ayırıp AK Parti 

teşkilat ve yönetim yapısında çürüme olduğunu 

düşünüp içinden bir parti çıkan MHP’den kayan 

oyların yerine alacak oranda teşkilat ve yönetim 

olarak daha sağlam gördüğü MHP’ye destek ver-

di. AK Parti’nin ivedi bir şekilde yapması geren 

şey çürümenin nedenlerini tespit edip partiyi 

yeniden tahkim etmek olmalıdır. Eğer seçmenin 

Erdoğan’a güveni ve inancı olmasa varolan haliyle 

AK Parti’ye verdiği oy oranının daha da düşmesi 

muhtemeldir! 

SP’den ve diğerlerinden daha çok seçimin en 

çok kaybedeni FETÖ’dür. Eğer bir aksilik olmazsa 

kendisini devlet için en büyük tehdit olarak gören 

koalisyon tarafından haklı olarak ülkede ayakla-

rı kırılacak bir yapı olmaktan kendini kurtara-

mayacaktır. Özetle ülkede hükümetin yürütücü 

gücü olacak Cumhur İttifakı ülkenin sorunlarını 

elbirliğiyle çözmek durumundadır. Komplekse, 

polemiklere ve basit tartışmalara girerek kendini 

ve toplumu yıpratmadan 2023 vizyonu dedikleri 

hedefe birlikte yürümelidirler. 
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A rap dünyasında “liberalizm” 

üzerine kültürel tartışmala-

rın başlangıcı (bu arada çoğulcu-

luğu liberalizmin bir parçası ola-

rak görüyorum) 1960’larda ol-

muştur. Bundan önce, modern-

leşme meseleleri üzerine tartış-

malar ve dünyanın geri kalanıyla 

olan ilişkiler, laiklik veya İslâm 

karşıtlığı çerçevesinde gerçek-

leştirildi. Bu talihsiz bir durum-

du, çünkü modernleşme ile bağ-

lantılı laiklik, devlet ile din ara-

sındaki tavizsiz bir ayrılık ile ka-

rakterize edilen Fransız tarzı ile 

karakterize olmuştu. Müslüman 

düşünürlerin liberalizm ve İslâm 

tartışmaları, laiklik ve İslâm tar-

tışmalarından birçok negatif ka-

lıntıya ev sahipliği etmiştir.

Sekülarizmi reddetme süreci 

devam ederken, Müslüman kar-

şı (counter) akımları Batı değer-

lerinin toptan reddini savunu-

yordu ve bu durum 1940’lar ve 

1950’ler boyunca İslâmcıların 

tüm Batıyı mutlak bir şekilde 

reddetmesine yol açtı. Bu redde-

dilme sadece laiklik tartışmala-

rından kaynaklanmıyordu, aynı 

zamanda Birinci ve İkinci Dün-

ya Savaşları tarafından yaratı-

lan “Arap Doğu”daki büyük çap-

lı yerinden edilmelerden de kay-

naklanıyordu. Tüm bu faktörler, 

İslâm düşüncesinin dönüşümle-

rine ve o zamandaki canlanma 

hareketlerinin ortaya çıkmasına 

sebebiyet vermişti. 

İslâm ve laiklik hakkındaki 

tartışmalar (modernlik ve ilerle-

me) yavaş yavaş Soğuk Savaş sı-

rasında ortaya çıkan siyasi deği-

şimlerin başlattığı İslâm ve libe-

ralizm hakkındaki tartışmalar-

la yerini değiştirdi. Siyasi kont-

rol açısından, yenilikçi İslâmcılar 

henüz önemli aktörler haline ge-

lememişti. Daha ziyade, “iler-

lemeci” Arap hükümetleri Mı-

sır, Suriye ve Irak gibi ülkelerin 

önemli oyunculuğunu Cezayir, 

Libya, Sudan ve Güney Yemen 

izledi. Bu hükümetler, Sovyet-

ler Birliği ile ittifak kurdular ve 

tek parti hükümeti veya sosyalist 

ekonomi sistemini benimsemiş-

lerdi, böylece ilerlemeci bir Arap 

cephesi yaratmışlardı. Bu sürece, 

Amerika Birleşik Devletleri ve 

NATO ile müttefik olan bir Arap 

muhafazakâr cephesi tarafından 

karşı çıkıldı. Böylece ilerlemeci 

ve muhafazakârlar arasındaki li-

derlik, nüfuz, siyaset, kültür ve 

din alanlarında rekabet artmıştı.

1960’larda İslâm ile sosya-

lizm arasındaki yakın ilişki hak-

kında çok sayıda makale ve ki-

tap yayınlandı. Mısır rejimi ve 

diğer ilerlemeci rejimler, İslâmî 

ve Arap müttefiklerinin yanı sıra 

hükümetlerine de karşı çıkan ra-

dikal İslâmî hareketlere ve kapi-

talist Batı’ya karşı yasal dini gö-

rüşler (fetva) vermek için gele-

neksel dini merkezleri kullandı-

lar. Bu durum, Pakistan ve Endo-

nezya gibi Arap olmayan İslâm 

ülkelerini de kapsıyordu. Ame-

rikan yanlısı Arap hükümetleri 

ise Atatürk çizgisindeki Türkiye 

ya da Mısır ve Suriye gibi ülkele-

ri ateizm ve rejimlerin ilerici hü-

kümetlerini suçlayacak çalışma-

ları yayınlayarak cevap verdi. 

Muhafazakâr İslâmcı olan 

ve Arap kamplarında yer alan 

İslâmcılar, demokratik ve çoğul-

culuk silahlarını ilerlemeci re-

İslâm medeniyetinin tarihsel deneyiminin felsefesi birlikte yaşama, 

sorumluluk ve katılımcılıktı. Eğer bu değerler tekrar edilemezse, o zaman 

dünya görüşünü birçok Müslüman’ın gözünde gösteren umutsuzluk 

ve umutsuzlukla yüzleşmek için cesarete ve iradeye sahip olmalıyız.
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jimleri eleştirmek için kullana-

mazlardı, zira onların içinde bu-

lundukları ülkeler ne demokra-

tik ne de liberaldi. Dahası, libe-

ralizm ve demokrasi lehine argü-

manlar kullanan eleştirmenler, 

ağırlıklı olarak Batılı ülkelerde ya 

da Lübnan’da eğitim gören mo-

dern aydınlardı. Sonuç olarak, 

öncelikle siyasi rejimlerden ziya-

de toplumların yeniden şekillen-

mesine odaklandılar. Argüman-

ları, hükümetlerin muhafazakâr 

ya da otoriter olması değil, ge-

leneksel toplumun sorunlarıydı 

çünkü onların yoksulluk ve geri 

kalmışlığı sosyalist eğilim-

leri olan şirketlerin onla-

rı kontrol etmelerini sağla-

mıştı.

Bu sebeple, sosyal de-

ğişimin, liberalizm ve de-

mokrasinin yanı sıra elit 

bir sivil toplumun yükseli-

şini hazırlayan bir kültürel 

ve toplumsal dönüşüm sü-

recinden doğduğuna inanı-

lıyordu. Hourani, her iki-

si de politik reformasyon 

üzerindeki eğitimsel, kül-

türel ve sosyal değişime 

öncelik veren Cemaleddin 

Afgani ve Muhammed Ab-

duh tarafından temsil edi-

len İslâmî reform hareketinin ör-

neğini vermektedir. Bu hareket, 

Fransız laikliğinin çeşitliliğini 

benimsemese de, siyaseti ve dini 

iki bağımsız alanı tanıdı. Bunun-

la birlikte, 1960’lar ve 1970’ler 

boyunca, bu dini reform liderle-

ri, masonlar veya agnostikler ol-

makla suçlandılar.

Hülasa, İslâm ve liberalizm 

hakkındaki Müslüman coğraf-

ya bağlamındaki tartışmalar, 

1970’lerin ortalarında bir çık-

maza girdi. Liberalleşme ile ilgi-

lenen düşünürler yeni devrim-

ci rejimlere karşı çıkarken, onla-

rın entelektüellikleri onların ça-

tışmalarını rejimle bütünleştir-

meye çalıştı. Liberalizm, bu dü-

şünürler için, modernliği kabul 

etmek ve gelenekselciliği reddet-

mek anlamına geliyordu. Moder-

nite öncelikle politik değil, kül-

türel ve sosyal bir şeydi. Bu ne-

denle, metinlerin ve gelenek-

lerin kutsallığının kaldırılması, 

toplumsal, kültürel ve dolayısıy-

la siyasal modernleşme sürecin-

de bir odak noktası haline geldi. 

Taklit etmeye çalıştıkları model, 

dini, kamusal alandan özel ola-

na doğru başarıyla ortadan kal-

dıran Avrupa modeliydi. Bu ek-

sik “taklit model”, gelenekselci-

lik tarafından bastırılan İslâmî 

bir reforma dönüştü. Aslında 

Arap modernleştiricileri kap-

samlı, siyasi ve kültürel boyut-

ları içeren 19. yüzyıl ortasında-

ki Osmanlı reformlarına yönele-

bilirlerdi. Fakat bunu yapmadı-

lar, bunu etkileyen iki sebep var-

dı: İlk olarak Osmanlılara karşı 

derin bir tarihsel düşmanlıkları, 

ikinci olarak da modern ve ba-

şarılı bir model olarak gördükle-

ri Avrupa’yı taklit etmek isteme-

leridir.

Muhafazakâr rejimler altında 

yaşayan yeni İslâmcılar, laiklik 

konusunda daha önce olduğu 

gibi, dine karşı çıkan farklı bir 

liberalizme de tepki gösteri-

yorlardı. Ayrıca, Müslüman re-

formcuları İslâm geleneğinden 

uzaklaştıkları için kınadılar; 

çünkü İslâmî sistemi kapitalizm 

ve Marksizm gibi Batılı sistem-

lerden bağımsız olarak yeniden 

yapılandırmayı istiyorlardı. Bu-

nunla birlikte, Arap ve Müs-

lüman modernleştiricilerle bir 

noktada, yani hem entelektüel 

hem de kurumsal İslâmî 

gelenekselciliğe karşı bir 

muhalefetle anlaştılar.

1971’de Beyrut’ta Darü’l 

Fetva tarafından yayınla-

nan İslâmî Düşünce der-

gisi için tanınmış Cezayir 

düşünürü Malik Bin Nebi 

ile röportaj yaptım. Bin 

Nebi bir reformcu olarak 

başladığı İslâmî düşünceye 

yolculuğuna herhangi bir 

siyasi partiye yamanmadan 

devrimci olarak sona erdir-

di. El-Ezher Üniversitesi 

mezunu olarak, özellikle 

siyasi otoritelere bağlılıkla-

rı hakkında, bu ve diğer İslâmî 

kurumların hareketsizliği ko-

nusunda kendimin ilgilendiğini 

ifade ettim. Bu düşünceme ka-

tılarak, aynı gelenekselleşmenin 

sadece Arkoun, el-Azm, Ali-Bitar 

ve Saab gibi laik ve modernleş-

tiricileri rahatsız etmediğini, 

aynı zamanda Mevdudi, Seyyid 

Kutub ve el-Karadavi gibi isim-

leri de rahatsız ettiğini belirtti. 

Ayrıca, Müslüman dünyasında 

yükselen protestoların, bizim 

bundan haberdar olmamamıza 

rağmen yıllarca bizi meşgul ede-

-

-

-

-

-
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şey, Batı’nın gerçekten de İslâm 

dünyasını sömürgeleştirmesiydi. 

İkinci Dünya Savaşı’nın patlak 

vermesi, Müslümanlar için Hint 

Yarımadası’ndaki Müslümanla-

rın ve Hinduların katledilmesi 

ve Filistin’deki İsrail devletinin 

kurulması da dâhil olmak üzere 

birçok zorluk yaşatmıştı.

1950’lerin ortalarına kadar 

ve İslâm dünyasında Batılıları 

ve siyasi emellerini kınayan ça-

lışmalarına rağmen, Mısır, Su-

riye ve Pakistan’daki İslâmcılar, 

politik hareketin seyrini düzelt-

mek için siyasal hayata işbirli-

ği yapmaya ve katılmaya hazır-

landılar. Ancak, Müslüman Kar-

deşler, 1970’lere kadar devam 

eden ve bugün hâlâ egemen olan 

İslâmcılar için yeni ve bağımsız 

bir politik teorinin yükselişine 

yol açan bir çatışma yaşadı, bu 

çatışma Cemal Abdunnasır reji-

miyle çekişmeleriydi. Seyyid Ku-

tub, kritik ve yapıcı yönler içe-

ren hâkimiyet hakkındaki görü-

şünü Mevdudi’den türetti. Bu te-

rimin kritik yönü, modern dün-

yanın putperestliğe (cahiliyye) 

ve tiranlığa (tağut) gömüldüğü-

nü ve İslâm dünyasındaki siyasal 

rejimlerin de bunun bir parçası 

olduğunu öne sürmesiydi. Yapı-

cı yönü ise, Müslüman toplumla-

rı ve İslâm devletlerini meşrulaş-

tırmak için dini hukuka dayanan 

İslâmî bir devlet kurma gereklili-

ğine işaret etmesidir.

İslâmcıların 1960’lardan 

1980’lere kadar Arap ve İslâm 

ülkelerinde yaşadıkları zulüm 

sonucu, İslâmcılar temsilci ola-

rak seçildiler ve kuşatma altında 

olduklarını hissettiler. Bu, bazı 

İslâmî hareketlerin siyasi bir tak-

tik olarak şiddeti kullanmasını 

teşvik eden bir düşüncenin ege-

men olduğu bir dünyaya karşı 

umutsuzluk ve mücadele duru-

ceğine inanıyordu. Bin Nebi’nin 

ne demek istediğini o zaman tam 

olarak anlamamıştım. Otoritele-

re karşı yeni yeni çatışmalar göz 

önüne alındığında, İslâmcıların 

siyasallaşması resmi kurumların 

dışında oluyor ve bu sebeple on-

ları “yeni gelenekselciler” veya 

muhafazakârlar olarak görüyor 

ve adlandırıyorum.

Bunu takiben, 1980’lerde in-

sanları, hem özel hem de kamu-

sal alanda kapsamlı bir şekilde 

ele alacak bir İslâmî diriliş çağrısı 

yapan güçlü bir “Dirilişçi İslâm” 

gözlemlemeye başladık. Tüm bu 

faktörlerin analizi gösteriyor ki 

Osmanlı halifeliğinin çöküşü ve 

Arap ve İslâm dünyasında “ulus 

devletlerin” ortaya çıkışını taki-

ben 1920’lerde başlayan bir kim-

lik krizi ortaya çıkmıştır. 

Mısır devleti, Saad Zagh-

lul liderliğindeki Britanya kar-

şıtı protestoların bir sonu-

cu olarak kuruldu. Fransızlar 

1926 Anayasası’nda Lübnanlı-

lar için Büyük Lübnan’ı kurdu-

lar. Lübnan kökenli Muham-

med Reşit Rıza Rıza Şekip Ars-

lan, milliyetçi temellere daya-

nan bir İslâmî devlet kurma me-

selesi üzerinde durdular. Mus-

tafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye 

Cumhuriyeti’ni hilafet kalıntıları 

üzerine kurduğu açık ve ayrı bir 

programla silahlandırıldığı Tür-

kiye haricinde, milliyetçilik adı-

na tüm Arap ve İslâm devletle-

ri sömürge anayasa ve kurumla-

rı altında kurulmuştur. Bu du-

rum Arap Doğu, Hindistan, Orta 

Asya ve Endonezya’da, toplum-

ları, devletleri ve kültürleri için-

de farklı bir kimliğin korunması-

nı amaçlayan hareketlere yol aç-

mıştı; bunlar, İslâm’ı kendi slo-

ganı olarak benimseyen partile-

ri ve toplumları kurarak oluş-

muştu. Örnekler arasında Müs-

lüman Gençlik (1927), Müslü-

man Kardeşler (1928), Büyük 

Suriye’de İslâmî Gençler Birliği 

(1933), Sünnetin Yeniden Can-

lanması (1933) ve Şer’iyye Der-

neği (1934) sayılabilir. Bu tür 

hareketler, özel okullardan, spor 

kulüplerinden ve ekonomik alt-

yapıdan, erkek ve kadınlar için 

İslâmî elbise üreten fabrikala-

rın kurulmasına kadar kendi ku-

rumlarını kurdu. Ayrıca, İslâmî 

model için aile hayatını ve de-

ğerlerini, dini ritüelleri ve sem-

bolleri düzenlemenin yanı sıra, 

ilk Batı misyoner programları-

nı, daha sonra sömürgeciliği ve 

nihayetinde Batı’yı eleştiren bir-

çok kitap ve yayın üretmişlerdir. 

Bu yazıları popüler hale getiren 

-

-
-
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munu ortaya çıkardı. Daha önce 

şiddeti İslâmî bir devlet kurmak 

için bir araç olarak benimseme-

yen bu hareketler, 1980’lerin or-

tasında, özellikle demokrasi, ço-

ğulculuk ve insan hakları kav-

ramlarını, uygulamalarını ve teo-

rilerini yeniden gözden geçirme-

ye başladı.

Günümüzde İslâmî dirilişin 

büyük düşünürlerinden biri olan 

Şeyh Yusuf el-Karadavi, 1974’te 

yayınlanan bir İslâmî Çözüm Bir 

Görev ve Gerekliliktir adlı kita-

bında Müslümanların hem libe-

ral kapitalizmden hem de Mark-

sist sosyalizmden seçilen Batı 

modellerini benimsemeye çalış-

tıklarını savunuyor. Liberal ka-

pitalistler 1948’de Filistin sava-

şıyla, Marksistler ise 1967 Sava-

şı sırasında yıkılmıştı. Bu yüz-

den “İslâmî çözüm” sadece dini 

bir görev değil, aynı zamanda in-

sani ve siyasi bir zorunluluk ha-

line gelmişti. Ancak, 1970’lerde 

İslâmcılar ve Batı arasındaki ça-

tışmanın zirvesi yaşanırken libe-

ralizmi ve demokrasiyi reddeden 

el-Karadavi, 1987’de yayımlanan 

Çağdaş Fetvalar adlı kitabında, 

siyasi partilere dayanan demok-

ratik hükümet sisteminin seçim-

lerle halkın temsilcilerini seç-

mesi sebebiyle İslâmî şura siste-

mine yakın bulmuştu. Bu görüş 

doğruluk barındırsa da seçimle-

rin tahribata uğradığı durumlar-

da sistem bozulabilir, tek parti ya 

da totaliter rejimler ortaya çıka-

bilir. El-Karadavi, İslâm’da hü-

kümetin sivil ve insani olduğunu 

savunan Muhammed Abduh’a 

atıfta bulunarak görüşünü pe-

kiştirdi: El-Karadavi, Mevdudi 

ve Kutub’un hâkimiyet görüşü-

nü ve aynı zamanda demokrasi 

ile İslâm’ın temel bir çelişkiyi be-

nimseyen görüşlerini terk etmiş 

oldu. Hâkimiyet bir yönetim me-

selesi ve günlük çıkarların peşin-

de olduğu için, Muhammed Am-

mara, Muhammed Salim el-Avva 

ve Ahmed Kemal Ebu el-Mecid 

gibi el-Karadavi de, nihai otorite 

ile otorite kullanımı arasında bir 

ayrım yaptı. Nihai otorite Tanrı 

için ayrılmıştır; bununla birlik-

te, otorite kullanımı halka da ait-

tir. Dolayısıyla, İslâm hukuku-

nun temel mevzuat kaynağı ol-

duğunu ve insan hakları huku-

ku ile hukuki kararların çatışma-

sı durumunda, ikincisinin, dini 

âlimlerle hazırlanan İslâm hu-

kukuna uygun şekilde düzeltilip 

bir anayasaya sahip olmak müm-

kün hale gelir.

Bu nedenle, el-Karadavi ve 

ana akım hareketlerin İslâmcıları, 

nihai siyasi otoritenin Tanrı ve 

geleneksel Sünni İslâm’da oldu-

ğu gibi halkın veya çoğunluğun 

mutabakatında olduğunu dü-

şünmektedir. Şeriat hakkındaki 

görüşleri yasal bağlayıcılık ekse-

ninde olurken dinin kültürel ve 

sembolik yönleriyle daha az il-

gilenir oldular. Bu durum on-

ların vatandaşlık görüşünden 

çok kolayca anlaşılabilir. Müs-

lüman reformcular ve onların 

Mahmud Şeltut (1963) ve Mus-

tafa Sibai (1962) gibi takipçile-

ri, “kitap ehli” sorusunun, Tan-

zimat ile birlikte tüm insanları 

eşit gören Osmanlı reformları ta-

rafından çözüldüğüne inanırlar. 

Ne var ki, yenilikçi İslâmcılar bu 

görüşe şüphe ile baktılar, çünkü 

İslâm devleti dine dayanıyor ve 

bu nedenle Müslüman ve gayri-

müslimler eşit bir şekilde hare-

ket edemezdi.

1950’lerden ve 1980’lere ka-

dar, zimmi sisteminin olumlu 

karakteri üzerine birçok kitap 

yayınlanmış, radikal İslâmcılar 

ise Mısır’daki Hıristiyanlara kar-

şı şiddet eylemleri gerçekleş-

tirmişlerdir. 1980’lerde Mısırlı 

İslâmcılar vatandaşlık meselesini 

yeniden ele aldılar ve sömürgeci-

likle mücadelede Kıptilerin Müs-

lümanlarla yaptığı yardımlar ne-

deniyle “ulusal toplum”dan yeni 

bir sözleşmenin ortaya çıktığını 

belirttiler. Bununla birlikte, her 

zaman Hıristiyan eşitliği hakkın-

da şüpheler de olmuştur. Müslü-

man Kardeşler’in son lideri Ha-

mid Ebu Nasr, Hıristiyanların or-

duya katılması gerekliliğini göre-

medi. Mısır’daki azınlıkların me-

selesinin çözüldüğünü düşün-

sek bile, sorun hâlâ birden faz-

la dine sahip olan diğer İslâm ül-

kelerinde devam ediyor. Bu ne-

denle, el-Avva’nın da belirttiği 

gibi toplumun veya topluluğun 

otoritesine başvurulmalıdır. İn-

sanları İslâm’a emanet etmek ter-

cih edilir, çünkü bu onların var-

lığını garanti eden kaynaktır. An-

cak, yorumlama farklı bakış açı-

larına tabi olan dini metinlere ni-

hai otoritesini rehin almak, hiç-

bir şekilde İslâm’a hizmet etme-

yecektir. Ayrıca, Şeriat yasal bir 

kod değil, bir sistem ya da ya-

şam tarzıdır.

Sekizinci yüzyılda Basra’da 

bir yargıç olan el-Anbari, her 

müçtehidin (hukukçu) doğru 

olduğunu söylemesiyle bilinir-

di. İzafiyet görüşünü ve bilginin 

çokluğunu hem içtihadın temel-

leri hem de ayrıntılarıyla, din, 

kültür ve insanların günlük ya-

şamına ilişkin meseleleriyle bü-

tünleştirdi. Aristoteles’in çalış-

maları üzerine on üçüncü yüz-

yıldaki ünlü filozof ve yorum-

cu İbn Rüşd’ün, iki tür hakikat 

olduğunu söylediği bilinmekte-

dir: biri dini gerçek diğeri rasyo-
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nite ile ortaya çıkan yeni fikirler 

nedeniyle toleranslı sistemi uy-

guluyorlardı. Ancak, Müslüman 

yenilikçiler aslında ayrımcılık 

fikrini değil, farklılaşma fikrini 

desteklemişlerdir, yani kimlikle-

rinin tehlikede olduğunu hisset-

mişlerdi. Yeni İslâmcılar arasın-

daki canlanma düşüncesi, ide-

olojiktir. İdeoloji, doğası gereği 

dışlayıcı ve mutlakçıdır: çoğul-

culuğu kabul etmez, çünkü di-

nin bir ilgi ya da bir imtiyaz ola-

rak gördüğü göreceliliği redde-

der.

1950’lerden 1970’lere kadar 

yenilikçi İslâmcılar, siyasi çoğul-

culuk ve daha önemlisi kültürel 

ve dini çoğulculuk meselesini 

tartışırken son derece rahat-

sız oldular. Çünkü “çoğulculu-

ğu”, İslâm’ın nihai otoritesini 

reddetmek için bir araç olarak 

görüyorlardı. Bugün, kültürel 

çoğulculuktan şüphe duymaya 

devam ediyorlar çünkü halkın 

kültürünün tek başına İslâm ol-

ması gerektiğine inanıyorlar. Öte 

yandan siyasi çoğulculuk ve çok 

partili sistemleri kabul etmeye ve 

seçimlerde ve gösterilerde milli-

yetçi partilerle ittifak kurmaya 

başladılar. Kur’an ve Sünnet’te 

çoğulculuğu ve farklılığı (ihtilaf) 

doğrulayan çok sayıda kitap yaz-

dılar. İslâm tarihini inceleyerek, 

İslâmî tecrübenin Avrupalı olan-

dan farklı olduğunu öğrendiler. 

Farklılığı başkalarının tanınması 

olarak kabul ettiler; birçok düşü-

nür bu deneyimi liberal olarak ta-

nımlamak konusunda hâlâ istek-

sizdir. Ayrıca, eğer bir Hıristiyan 

bir meselede İslâmcılar ile aynı 

fikirde olmadıysa, eski millet ve 

topluma karşı olan güvensizlik 

suçlamalarına geri dönüyorlar.

Siyasi meselelerde, bu-

gün hiçbir ılımlı İslâmcı, ilahi 

hâkimiyet doktrini hakkında ko-

nel veya burhani gerçek. Yine de, 

Sünnilerin ortodoksluğu tarafın-

dan yönetilen İslâmî ortodoksi, 

gerçeğin hem temel hem de ay-

rıntıda olduğu gerçeğine daya-

nır. Tartışma ve farklılık, ken-

di içinde kategorik olarak olma-

sa bile, hakikate varmak için içti-

hatlarda ve insanların günlük iş-

lerinde geçerlidir. Ancak, haki-

kat kategorik olduğunda, teolo-

jideki farklılıklara izin verilmez. 

Bu görüşe rağmen, hem ilahiyat-

ta hem de hukukta İslâmî okul-

lar arasında farklılıklar devam 

etmiştir. Fakat farklı İslâmî okul-

lar, İslâm’ın mutlaklığı ve onun 

gerçek sahipliğine ilişkin görü-

şüne göre birleşirler: “Allah nez-

dinde din İslâm’dır”, “Ve eğer 

kişi İslâm’dan başka bir dini ta-

kip ederse bu kabul edilemez-

dir.”

Yahudiliğin ve Hıristiyanlı-

ğın İslâm’ın selefleri olarak ta-

nınması bu dinlerin, dokuzun-

cu yüzyılda, eski dinlerin yürür-

lükten kaldırıldığına ya da de-

ğiştirilmesine ve tüm insanlığın 

Hz. Muhammed tarafından or-

taya konan gerçek dine bağlı ka-

larak kurtuluş arayışına girmesi 

gerektiğine dair artan bir inanç 

nedeniyle, yavaş yavaş ortadan 

kaybolmasına sebebiyet verdi. 

Kur’an’a göre, İbrahimi dinle-

rin inançlarını uygulama özgür-

lüğüne izin verildi, çünkü “din-

de zorlama yoktu”. Bununla bir-

likte, emperyalist devlet altında 

Müslümanlar en yüksek statüye 

sahipti ve diğerleri Müslüman-

larla aynı haklardan yararlana-

madılar. Bu mutlak ve münhasır 

bağlam içerisinde dârü’l-İslâm ve 

dârü’l-harb şeması ortaya çıktı. 

Ortaçağ döneminde şüphe yok 

ki, Babür İmparatorluğunun ta-

rih yazarı Reşîdüddîn Fazlullah 

savaş ayetlerinin barış, huzur ve 

nasihat ayetleri tarafından kaldı-

rıldığı görüşünü bile savunmuş-

tu.

Ortaçağ döneminde, dini tar-

tışmalar ateşlendi ve büyük öl-

çüde hoşgörüsüzce yapılıyordu. 

Aslında bu durum Musevilik, 

Hıristiyanlık ve İslâm’ın imtiyaz 

kazanmasında önemli bir nokta 

oldu. Bu nedenle dini argüman-

lar döneme hâkim oldu. Her din 

bir diğerini reddetti. Engizisyon 

mahkemelerinin, Endülüs’teki 

Müslümanlar ve Yahudilere kar-

şı nasıl davrandıkları iyi bilini-

yor. Başlangıçta Avrupa Kato-

likleri ve Protestanları dini ola-

rak birleştirilmiş toplumlar kur-

mak için ısrarlı bir girişimde bu-

lundu. On sekizinci yüzyıldan 

sonra, ulus devlet çağında, bu 

çaba, etnik çeşitlilik olarak değil 

de, dini çoğulculuğa tolerans ol-

duğu için giderek daha tehlike-

li hale geldi. Aynı şekilde, Müs-

lümanlar genel olarak dini ve et-

nik çoğulculuğu kabul ettiler, fa-

kat eşit haklar ve görevler fikrini 

kabul etmeden ki bunu insanlı-

ğın eşitliği ve insanların eylemle-

ri açısından takdir edilmeleri ko-

nusunda ki Kur’an’ın hükümle-

rine rağmen yaptılar.

İslâmî yenilikçilik, kültürel 

alanımızda öne çıkarken, geç-

miş bilginlerin metinlerine atıf-

ta bulunsa bile, sadece geçmi-

şin bir tekrarını temsil etmediği-

ni anlamak önemlidir çünkü C. 

Geertz’in söylediği gibi, metinler 

sembol haline geldi. Osmanlı’nın 

milletler sistemini aradığı dini 

çoğulculuğun mirası reddedil-

di. Müslümanlar ortaçağdaki ay-

rımcılığı uyguladılar, çünkü on-

lar sayıca ve iktidar açısından üs-

tündüler, Avrupalılar da moder-
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nuşmuyor. Ancak tüm İslâmcılar, 

radikal veya ılımlı, İslâm dev-

letinin kurulmasını ve Şeriat’ın 

uygulanmasını gerektiğinden 

bahsediyor. Arap dünyasında, 

özellikle Mısır, Suriye, Ürdün 

ve Yemen’de ana akım hareket-

lerinin şiddet kullanımını red-

dettiği görülmektedir. Ayrıca bu 

örgütlenmelerin Lübnan, Ürdün, 

Kuveyt ve Yemen dışında, siya-

sal olarak örgütlenmelerine izin 

verilmez, çünkü ya dini partiler 

yasaklanmış ya da yetkililerin 

onların siyasi çoğulculuğu ve ba-

rışçı iktidar doktrinlerini kabul 

etmemeleridir. Yasa dışı olduk-

ları yerlerde bile, bu hareketler 

toplumdaki protestolara ön ayak 

olabiliyor. Çoğunluğun Filistin 

meselesi ve bir İslâm devletinin 

dâhil olmak üzere ortak sem-

bolik meselelere duyarlı olduğu 

göz önüne alındığında, kamusal 

bir rol oynamaya izin verilmeyen 

İslâmcılar hâlâ kitleleri harekete 

geçirme yeteneğine sahipler.

İslâmcıların uluslararası are-

nada yeni oyuncular olduğunu 

ve dünya görüşlerinin karma-

şık olduğunu vurgulamak için 

onların insan hakları görüşleri-

ni kısaca tartışacağım. 1950’ler-

den beri İslâmcılar, Uluslararası 

İnsan Hakları Bildirgesi’ni, “do-

ğal hukuk doktrinine” dayan-

dığı gerekçesiyle kamuoyunda 

eleştirmişlerdir. İslâmcılar, in-

san haklarının, Şeriat’ta belirtil-

diği gibi, ilahi yükümlülüklerin 

doktrinine dayandırılması ge-

rektiğine inanırlar. İslâm’ın me-

tinsel ve tarihsel analiz ve dene-

yimin büyüklüğüne atıfta bulu-

nurlar: bunlar insanlara, özellik-

le de kadınlara ve çocuklara bak-

mak, ilgilenmek. İkircikli stan-

dartları nedeniyle Batı’yı ikiyüz-

lü ve ırkçı olarak görüyorlardı. 

1970’lerde ve 1980’lerde Kur’an 

ve Sünnet tarafından oluşturulan 

insan hakları için “İslâmî Bildiri-

ler” yayınlamaya başladılar. Ger-

çekte bu, Uluslararası Bildirge-

nin gündemi ve stratejisinin bir 

taklidiydi ve ayrıca bu hakların 

Kuran’da yer aldığı ve ilahi gö-

revler olarak görülmesi ve göste-

rilmesi de vardı.

Bu, iki şekilde anlaşılabilir: 

İslâmcılar, bir yandan İslâmî be-

yanlarının insan hakları özellik-

leri konusunda ısrar ederken, 

aynı zamanda, evrensel değer-

lere katkıda bulunduklarına da 

inanmaktadır. Bununla birlikte, 

çoğulculuğun, demokrasinin ve 

insan haklarının yokluğu onlara 

hapishanelerde zor durumlar ya-

ratmıştı fakat çoğulculuğun, de-

mokrasinin ve insanın önemini 

anlamada çok yavaş davrandılar. 

Bugün bile, demokrasi ve insan 

hakları için çağrıda bulunanların 

önlerinde değiller.

İslâmcı dünya görüşünün 

dünyayla ilişkisi, çoğulculuğa, 

demokrasiye ve insan hakları-

na olan tutumlarını gösterir. Son 

elli yılda, oryantalizm ve sömür-

geciliğin yanı sıra Batı misyoner-

lik faaliyetlerini eleştiren binler-

ce kitap ve yayın, Batı’nın kate-

gorik bir ‘öteki’ olması fikrine 

katkıda bulunmuştur. 1960’lar 

ve 1970’ler boyunca İslâm’ın 

çökmüş ve yanlış yönlendiril-

miş olan Batı’ya alternatif olduğu 

fikri, İslâmcı düşünceye hâkim 

olmaya başladı. Bunun nedeni 

Batı’nın, özellikle de Müslüman 

dünyasının geri kalanını sömür-

geleştirme ve haksızlık etme eği-

limi olarak gösterilebilir. Bir baş-

ka sebep olarak, Batılı güçlerin 

İslâm dünyasındaki yozlaşmış 

rejimleri kurması ve desteklen-

mesi de gösterilebilir. 1970’lerde, 

İslâmcılar Batı’yı tüm dünya için 

ve özellikle Müslümanlar için 

bir kötülük olarak görüyorlardı, 

bu durumu Müslümanların Hı-

ristiyanlarla arasındaki tarihsel 

mücadelesiyle konumlandırı-

yorlardı. Mevdudi, Batı’nın hem 

Batı hem Müslüman dünyalarını 

yıkan “milliyetçilik şeytanı”nı 

ürettiği hakkında yazdı. Seyyid 

Kutub, İslâm ile kapitalizm ara-

sındaki çatışmayı yazdı. Ömer 

Faruk ve Muhammed el-Bahi 

sömürgecilik, Batı’nın oryanta-

lizm ve misyoner faaliyetlerini 

tartışarak bu söyleme katkıda 

bulundu. Ayrıca Muhammed el-

Gazali, İslâm’ın sosyalizmle olan 

çatışmasını yazdı ve Muhammed 

Kutub ile Enver el-Cundi, Batı 

kültürünün Yahudi kökenini 

tartıştılar. 1960’lardan sonra, 

Batı’nın kınanması sembolikleşti 

ve belli meselelere odaklanmayı 

bıraktı. Bu gelişmeler, baskıcı 

rejimlerle karşı karşıya kaldıkla-

rında, zulüm gören İslâmcıların 

Batı değerlerinden ve düşün-

ce araçlarından kaçmalarına 

atfedilebilir; üstelik İslâm ve 

İslâmcılara karşı yığılmış olarak 

gördükleri Batı değerlerine aykı-

rı bir düşünce sistemi yaratmayı 

umuyorlardı.

Aynı zamanda, 1970’lerde zu-

lümden kaçan pek çok İslâmcı, 

Avrupa ve Amerika’ya sığındı. 

1980’lerde, Batı’da yaşamanın 

haklı gösterdiği birçok eser ya-
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eski ve yeni-gelenekselciler artık 

yalnız değildi ve fetvaları içtihat 

ederek otoriteyi komuta ede-

biliyorlardı. Hatta bunlar bazı 

aşırılıklarda İslâmcıları geçmiş-

ti. Bu yüzden, son yirmi yıldır 

İslâm’ın ilkeleri ve ahlaki kural-

ları üzerinde sadece İslâmcılar 

ve gelenekselciler arasında değil, 

aynı zamanda ılımlı ve radikal 

İslâmcılar arasında da bir müca-

dele olmuştur. İslâmcılar, “yeni 

gelenekler” üretebilmek için ge-

leneksel içtihat mekanizmaları-

na dönüş yoluyla İslâmiyet üze-

rindeki otoriteyi ele geçirmeye 

çalışırlar. Bununla birlikte, yeni 

gelenekselciler yirminci yüzyılın 

başındaki reformcuların dokt-

rinlerine dönmeye çalışırlar. Şu 

ana kadar gelenekselciler hak-

kında söylediklerim önemlidir 

çünkü yasal görüşleri ve fetva-

ları halkın çoğunluğu tarafından 

desteklenmektedir, ancak yeni 

gelenekselciler yeni fikirlere ve 

etkileşimlere daha açıktır.

Ana akımın yenilikçi 

İslâmcıları, köktenciliği bastırma 

ve geniş dünyaya katılma konu-

sunda çok yol kat ettiler. Bugün 

onların çoğu partizanlar değildir 

ve genellikle siyasi yetkilerden 

yararlanırlar. Buna ek olarak, son 

yirmi yılda, çoğunlukla Müslü-

man-Hıristiyan diyalogu kapsa-

mında, Dünya Kiliseleri Konseyi 

ve Katolik Kilisesi ile görüşme-

lerde bulundular. Kilise adam-

ları, İslâmcılarla iç içe olan tek 

grup olmasalar da, Batı hakkın-

daki düşünceleri üzerinde daha 

olumlu bir etkiye sahiplerdi.

Bu arada, kendi ülkeleri için-

de İslâmcıları etkilemiş olan eş-

zamanlı pozitif deneyimler oldu. 

Mesela, eğer uygun şartlar olur-

sa, siyasi hayata katılabileceğini 

ve siyasi hayatı etkileyebileceğini 

biliyorlardı. Siyasi sistemin kısmi 

liberalleştirilmesi, birçok ülkede 

yımlandı ve bu yazı dalı azın-

lıkların içtihadı olarak biliniyor-

du. Mısır ve Suriye İslâmcıları, 

İslâm’ın küresel bir din olduğu 

ve Müslümanların dünyadaki 

nüfuzlarını artırmak için dünya 

faaliyetlerine katılmaları çağrı-

sında bulundular. Dârü’l-İslâm 

ve dârü’l-harb meseleleri daha 

sonra dünyanın birliğini engelle-

meyen tarihi yasal gelişmeler ola-

rak görüldü. Geri kalanlar, Müs-

lümanlara karşı savaşmazlarsa, 

gayrimüslimlere adil davranma 

emri ön plana çıktı. Dolayısıyla, 

İslâm’a karşı hareket etmedikçe 

veya topraklarını işgal etmedik-

çe, bir grup insan ya da devletle 

savaşmak için bir neden yoktur. 

Düşmanlık, çatışmanın sona er-

mesiyle biter. Diğer meselelerde 

olduğu gibi, siyasi ve kültürel 

olayların İslâmcıların fikirlerini 

şekillendirdiği bazı noktalar var-

dır. Amerika Birleşik Devletleri 

ve Batı’ya karşı muhalefet, ikinci 

Körfez Savaşı, Filistin’de son sa-

vaşın yenilenmesi ve Irak’ın işga-

li sonrasında arttı. Ancak böyle 

bir muhalefet İslâmcılarla sınırlı 

değildir, toplumun diğer kesim-

lerini de içerdi. Bu muhalefette 

pek çok dini olmayan sembolün 

kullanıldığı da ayrıca vurgulan-

malıdır.

İslâmcılara başka enerji ve-

ren şeylerden birisi, 1990’ların 

başlarında Huntington tarafın-

dan önerilen “medeniyetler ça-

tışması” tartışmasıdır. İslâmcılar, 

İslâm’ın barışçıl doğasında ve 

cihadın savunuculuğunda ıs-

rar ediyorlardı. Usame Bin La-

din ve 11 Eylül 2001 saldırı-

larına ABD’deki tepkilere ben-

zer bir tepki oluştu. Masum in-

sanların öldürülmesini kınayan 

kısa bir girişten sonra, ABD aley-

hindeki saldırı ve Bin Ladin’in 

sadece kendi İslâm anlayışı-

nı yansıttığına dair bir açıkla-

ma yapan İslâmcılar daha sonra 

Batı’yı şiddetle eleştirerek, özel-

likle Birleşik Devletlere karşı bir 

“şikâyetler” listesi oluşturdular. 

Bu şikâyetler arasında Filistin, 

Irak ve Batı medyasının İslâm’a 

karşı kampanyası yer alıyordu. 

Yani, İslâmcıların dünya görü-

şünde herhangi bir değişiklik 

oldu mu? Ana akım veya ılım-

lı İslâm nereye kaydı? “Liberal” 

ve çoğulcu İslâm’ın ortaya çıkış 

olasılıkları nelerdir? Eski İngiliz 

başbakanı Tony Blair de dâhil ol-

mak üzere eski Başkan Bush ve 

diğerleri, Müslümanların Ilımlı 

İslâm’a, yani ana akımın İslâm’a 

geri döndüğünü öne sürdü-

ler. Ana akım İslâm düşüncesi, 

İslâmî gelenekselliğin entelektü-

elleri için önemli bir fikir çünkü 

“çoğunluğun” İslâmiyetini temsil 

etme iddiasındaydı. 

Ortodoks veya Sünni Müs-

lümanlar, bu ana akım İslâm’ın 

orta yol olduğuna inandılar. 

Sünni İslâm’ın çok bilinen bir 

hiyerarşi veya kutsal bir otorite-

si yoktur. Bu insani ve çoğulcu 

özellikler, çeşitlendirilmiş bağ-

lamlarda var olmasına rağmen, 

İslâm’ın birleşik olarak ayakta 

kalmasını sağlamıştır. Ancak, bir 

kriz durumunda, Sünni İslâm’ın 

kendisi sorunun bir parçası ha-

line geldi ve bu son birkaç on 

yılda oldu. Müslüman reformcu-

ların yanı sıra İslâmcıların ve Se-

lefilerin ağır saldırıları, gelenek-

sel otoritelerin gücünü zayıflattı. 

İslâmcılar reformcuların yerini 

devraldığında, geleneksellerin 

bıraktığı otorite boşluğunu dol-

durdular ve radikal faaliyetlerin-

den dolayı Kur’an’dan elde edi-

len ve radikal değişime sembolik 

olarak bağlı olan hazır cevaplarla 

yapılan meydan okumalara ce-

vap verebilme yetenekleri ile 

halk desteği alabildiler. Reform-

cuların görüşlerinden etkilenen 
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oyların yaklaşık yüzde 30’unu 

kazanmalarını sağlıyordu. Ame-

rikalılar Arap rejimlerinin ço-

ğunu desteklemiş olsalar da, 

yeni İslâmcılar sadece Batı’nın 

değişim ve rejimlerine baskıla-

rının demokrasiye yönelik her 

değişikliğin İslâmcıların lehine 

olacağını biliyorlardı. Batı’nın 

(İslâmcılar ile olumsuz ilişkileri 

olan) 1990’ların ortalarındaki 

rejimlere baskı yapmayı dur-

durması nedeniyle, demokrasiye 

yönelik sürecinde durduğunu 

fark ettiler. İslâmcılar arasında 

süregelen siyasi ve entelektüel 

değişim yetersizse, politik yaşa-

ma gerçekten ve büyük ölçüde 

katılmadıkları içindir. Örneğin, 

Ürdünlü ve Yemenli İslâmcılar, 

siyasi bağlamlarında faaliyet 

gösterebildikleri, özgürce örgüt-

lenebildikleri için büyük deği-

şikliklere uğradılar. 1980’lerin 

başında kendilerini bağımsız ör-

gütler olarak yeniden kurdular. 

Kuşkusuz, İslâmcıları ele alırken 

siyasi açıklık, insan haklarının ve 

siyasi hakların uygun bir şekilde 

ele alınması gerekir.

Radikalizme ve şiddete cevap 

verebilmek için İslâm’a, yeni bir 

dünya görüşü ve açık bir alan ge-

rekiyordu. 11 Eylül’den beri yeni 

bir dünya görüşüne duyulan ih-

tiyacından bağımsız olarak, ada-

letsizlik ve umutsuzluk ifade-

leri; Filistin meselesi, Irak’ın iş-

gali gibi birçok nedenden ötürü 

hâlâ egemen oluyor. Filistin me-

selesinin adil bir şekilde çözüme 

kavuşturulması Müslümanların, 

milliyetçilerin ve Batı dünyasının 

pozitif ve sağlıklı bir ilişki ihti-

malini artıracağı gibi Müslüman 

dünyasından da kesinlikle olum-

lu bir cevap alacaktır.

Bu konulara girmişken, Ha-

milton Gibb’in elli yıl önce sor-

duğu soruyu sorabiliriz: İslâm 

hangi yönde ilerliyor? Gibb, 

Hint Yarımadası hakkında umut-

luydu. Ancak, Taliban’ın yeni-

den dirilişi, radikal İslâmcıların 

onu kontrol edememesi ve Hint 

Yarımadası’ndaki Müslümanlar 

arasındaki tecrit duygusu bu 

ümidi dağıtmıştır. Diğer aka-

demisyenler, köktendincilerin 

yükselişinin İslâm’ın geleceğini 

tehdit ettiğini düşünüyorlar.

Bazı Arap akademisyenler, 

Avrupalı ve Amerikalı Müslü-

manların İslâm için umut oldu-

ğuna inanıyorlar. Ancak, bu gö-

rüşlerin tümü, Clifford Geertz’in 

reddettiği gibi kişisel izlenimler-

den başka bir şey değildir, çünkü 

dünyada Fas’tan Endonezya’ya 

uzanan birden fazla İslâmî an-

layış var. Ancak Talal Esad, tüm 

İslâm dünyasını kapsayan tek bir 

algı ya da dünya görüşü oldu-

ğunu da not ediyor. Bu neden-

le, net bir kıstas bulmak çok zor-

dur.

İslâmî dirilişin bir parçası ha-

line gelen yeni ve keşfedilmemiş 

bir olgu, politik hareketlerden 

daha üstün olan ancak daha az 

etkili olan Sufi hareketlerinin 

yükselişidir. Öyleyse, Sufi İslâm 

dirilişçi-yenilikçi İslâm’ın alter-

natifi midir? Nihayetinde, bu-

gün İslâm’da, diğer dinler için 

de radikal hareketlere sahip 

olmasını bir sorun olarak gör-

müyorum. Ancak sorun, birçok 

Müslüman’ın çağdaş dünyaya 

uyum sağlayamamasıdır. Çünkü 

bu, şiddetten ziyade durgunluğa 

ve depresyona yol açan kültürel 

kötümserliğin başka bir tezahü-

rüdür. Son tahlilde, bu tartış-

manın çoğu 11 Eylül olayları ve 

Irak’ın işgali olmasaydı, anlamsız 

ve ilgisiz olurdu. 

Özellikle Araplar, dünyay-

la olan ilişkilerini düzeltmek ve 

aynı zamanda dünya görüşlerini 

kendi kültür ve siyaset alanların-

da değiştirmek zorundadırlar. 

Aslında Japonya’nın veya Çin’in 

ABD ve Batı ile aralarında yaşa-

nan siyasi, ekonomik veya kül-

türel sorunların daha az yoğun 

olduğuna inanmıyorum. Ancak, 

liberal çoğulculuğa karşı savaş 

ilan etmeden sorunlarını çöz-

meyi başardılar. İslâm mede-

niyetinin tarihsel deneyiminin 

felsefesi birlikte yaşama, sorum-

luluk ve katılımcılıktı. Eğer bu 

değerler tekrar edilemezse, o 

zaman dünya görüşünü birçok 

Müslüman’ın gözünde gösteren 

umutsuzluk ve umutsuzlukla 

yüzleşmek için cesarete ve irade-

ye sahip olmalıyız.

Çeviren: İbrahim Burhan IŞIK

-

-

-
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ur’ân içerisinde antik uy-

garlıklara atıf yapan birçok 

ayetle doludur. Kuşkusuz kendi 

bağlamında değerlendirdiğimiz-

de bu ayetlerin her biri tek bir 

gaye için: insanı geçmişte hataya 

düşenleri ve sonlarını hatırlata-

rak hayat gayesini yeniden göz-

den geçirmesini sağlaması için-

dir. Bu minvalde şu ayetleri sıra-

layabiliriz:

1. “Onlardan önce geçmiş 

kuşaklarda, nice toplumları he-

lak etmemiz, onlara doğru yolu 

göstermiyor mu? Onların ha-

rap olmuş, boş kalan yurtların-

da gezip duruyorlar. Şüphesiz 

ki, bunda sağduyu sahipleri için, 

nice açık belgeler ve ibretler var-

dır.” (20/128)

2. “Halkı zulmetmektey-

ken helâk ettiğimiz, böylece du-

varları, çökmüş çatılarının üze-

rine yıkılmış nice memleketler, 

nice kullanılmaz kuyular, nice 

muhteşem saraylar vardır! Yer-

yüzünde gezip dolaşmadılar mı 

ki, düşünecek kalpleri, işite-

cek kulakları olsun? (Dolaştılar, 

ama ibret almadılar). Çünkü ger-

çekte gözler değil, göğüslerdeki 

kalpler (kalp gözleri) kör olur.” 

(22/45-46)

3. “Biz nimetler içinde şı-

maran nice memleket halkını 

helâk etmişizdir. İşte kendilerin-

den sonra içlerinde pek az otu-

rulmuş yurtları! (O yurtlara) biz 

varis olduk, biz.” (28/58)

4. “Şüphesiz biz, bu mem-

leket halkı üzerine, fasıklık ettik-

lerinden dolayı gökten bir azap 

indireceğiz. Andolsun biz, aklını 

kullanacak bir kavm için o mem-

leketten ibret alınacak apaçık bir 

delil bıraktık.” (29/34:35)

5. “(Yine) onlar, yeryüzün-

de dolaşıp kendilerinden önce-

kilerin sonunun nasıl olduğuna 

bakmadılar mı? Onlar kendile-

rinden daha kuvvetli idiler. Yer-

yüzünü sürüp işlemişler ve ora-

yı kendilerinin imar ettiğinden 

daha çok imar etmişlerdi. Onla-

ra da peygamberleri apaçık de-

liller getirmişlerdi. Allah, onla-

ra asla zulmediyor değildi. Fakat 

onlar kendilerine zulmediyorlar-

dı. Sonra, Allah’ın ayetlerini ya-

lanladıkları ve onlarla alay et-

mekte oldukları için, kötülük iş-

leyenin sonu daha da kötü oldu.” 

(30/9-10)

6. “Yurtlarında gezip do-

laştıkları nice nesilleri helâk et-

miş olmamız, onlar için yol gös-

terici olmadı mı? Şüphesiz bun-

da ibretler vardır. Hâlâ duymaya-

caklar mı?” (32/26)

7. “Andolsun, onlardan 

öncekiler de yalanlamıştı. Beni 

inkâr etmenin sonucu nasıl 

oldu!?” (67/18)

Kuşkusuz bu ayet pasajla-

rı insanlar için ciddi bir telki-

ni barındırmaktadır. Kuşkusuz 

Kur’ân’ın bu ve buna benzer bir-

çok ayeti insanoğlunun hakka-

niyet ve doğruluk içerisinde ya-

şaması için bir öğüttür. Eğer bir 

toplum yanlış yola saparsa an-

cak, daha önce hataları sebebiy-

le cezalandırılmış başka bir top-

luluğa bakarak kendi durumunu 

fark edebilir. Fakat elbette geç-

miş sadece günahkârlıkla anıl-

maz, aynı zamanda içerisinde 

övülesi birçok karakter ve süreci 

“Kuşkusuz arkeoloji ilmi herhangi bir ipucu vasıtasıyla geçmişte saklı 

kalan şeyleri ortaya çıkarma hususunda çok önemli bir role sahiptir. 

Fakat burada şu hususa da dikkat çekmek gerekir ki tarihsel ve 

arkeolojik çalışmalar ve bulgular Kur’ân kıssalarının öncelikli içeriğini 

oluşturmamaktadır. Kıssalar, içerisinden ancak hisse çıkarmak için anlatılır. 

Böylece Kur’ân’ın bizim gözlerimizin önüne serdiği geçmiş topluluklara 

ve onların kalıntılarına bakıp ders çıkararak tarihi öğrenmiş oluruz.”
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de barındırır. Günahkâr toplum 

ve kişiler içinse nihai hüküm her 

zaman cezalandırmadır. Evleri 

barkları yurtları terk edilmiş va-

ziyette çağların sessiz karanlığına 

gömülmüştürler. Sözgelimi, ken-

di ülkemiz olan Pakistan’da bile 

böylesi kaderi paylaşan nice bü-

yük şehir ve medeniyetler vardır. 

İsim vermek gerekirse Mohen-

jodaro, Mehargarh ve Harappa 

Pakistan’da ortaya çıkarılmış bazı 

antik kentlerdir. Harabeye dönü-

şen her birinin üzerinden yüz-

lerce hatta binlerce yıl geçmiş-

tir. Tıpkı bunlar gibi yeryü-

zünün her bir köşesinde bir 

zamanlar güç ve iktidarın 

zirvesini görüp şu an hara-

be ve yıkıntıdan ibaret olan 

nice şehirler vardır. Bura-

da Kur’ân’a kulak verelim:

“Onlar yeryüzünde do-

laşıp, kendilerinden önce-

kilerin akıbetlerinin nasıl 

olduğuna bakmadılar mı? 

Onlar, kendilerinden daha 

güçlü ve yeryüzündeki 

eserleri daha üstündü. Böy-

le iken Allah, günahları se-

bebiyle onları yakaladı. On-

ları Allah’ın azabından ko-

ruyacak hiç kimse olmadı. 

Bunun sebebi şu idi: Peygamber-

leri onlara apaçık mucizeler geti-

riyorlardı da onlar inkâr ediyor-

lardı. Bu yüzden Allah da onları 

yakalayıverdi. Şüphesiz O, güç-

lüdür, cezası da çok şiddetlidir.” 

(40/21-22)

Kur’ân sürekli olarak insan 

medeniyetlerinin yükseliş ve çö-

küşlerini muhatapları için ders 

alınacak bir fenomen olarak sun-

maktadır. O, insanın yeryüzünü 

gezip kendisinden önce kuvvette 

eşi benzeri görülmemiş nice uy-

garlıkların günahkârlıkları sebe-

biyle nasıl tarumar edildiğine şa-

hit olmasını öğütler. 
Kur’ân’ın sürekli geçmişi bu 

manada bir tür ders alınacak alan 

haline getirmesi İslâm kültürü için 

antik medeniyetlere yönelik tarihi 

ve arkeolojik çalışmaları önemli 

kılmıştır. Tam da bu sebepten ötürü 

birçok İslâm âlimi çeşitli mekân 

ve zamanlara yönelik tarihi ve 

arkeolojik birçok kaydı dikkatlice 

ele almıştır. Hatta abartı olmazsa 

denilebilir ki Asya ve Afrika 

tarihine ait antik dönemdeki birçok 

uygarlığa dair bilgileri biz onların 

bu tür çalışmalarına borçluyuz. 

Yakubi, Taberi, Belazuri ve İbn 

el-Athir gibi tarihçilerin olduğu 

kadar İstahri, Mukaddasi, İbn 

Havkal, İdrisi, Kazvini, Mesudi 

ve Yakut gibi coğrafyacılarında 

eserleri birçok arkeolojik bilgilerle 

doludur. Doğu Hilafetinin 

Toprakları ve Abbasi Yönetimindeki 

Bağdat adlı çalışmasında Lt. 

Strange detaylandırılmış bir 

Mezopotamya, İran ve Orta Asya 

tarihsel coğrafya haritası sunar. 

Bu çalışmaların kaynakçası 

elbette o dönemdeki Müslüman 

arkeolog ve tarihçilerdir. İbn 

Haldun, Mukaddime adlı eseriyle, 

insanoğlunun dini ve toplumsal 

değişimini bilimsel verilerle 

izah eden modern sosyolojinin 

babası sayılır. İbn Rustah ve İbn 

Khurdidhbih antik dönemdeki 

şehirlerin ticaret rotalarını gösteren 

detaylı bir harita ortaya koyarlar.

Müslüman ilim adamlarının 

belki de en önemli çalışma alan-

larından biri birçok şehrin coğ-

rafi, tarihi ve arkeolojik yönleriy-

le ilgilenmeleriydi. İbn Asakir’in 

Şam Tarihi, İbn Hatib’in Bağ-

dat Tarihi türünün tek örnek-

leri değildi. Ezraki’nin Ahba-

ru Mekke’sini incelediğimiz-

de Atina, Paris ve Roma gibi şe-

hirlerin arkeolojik geçmişleri-

ni ele alan çalışmalardan 

hiçbir farkı olmadığı gö-

rülür. Ezraki’nin ilgilen-

diği en ilginç konulardan 

biri de Halife Memun ta-

rafından mağlup edilen 

Kabilşah’ın Kâbe önünde 

sergilenen tahtı ve tacına 

yönelik anlatımdır. Makri-

zi, Hitat adlı eserinde antik 

Mısır’dan kalan şehir yolla-

rının, köylerin, kasabaların 

ve önemli yapıtların içeri-

sinde gösterildiği detaylı 

bir harita hazırlamıştır. 

Müslüman gezginlerin 

eserleri de aynı zamanda 

önemli birer tarihi ve arke-

olojik bilgi kaynaklarıdır. 

Sözgelimi Biruni muhteşem ese-

ri Kitab-ı Hint’de bölgeye dair ta-

rihi ve sosyolojik verileri yansıt-

tığı bir grafik çizmiştir. İbn Batu-

ta, ardıllarının ancak yeni gelişen 

ulaşım araçlarıyla cesaret ede-

cekleri bir dünya turuna 30 kü-

sur yılını vermiş ve birçok konu 

hakkındaki anlatısının yanı sıra 

özellikle Muhammed İbn Tuğlak 

dönemini detaylıca aktarmıştır. 

Geçmişte Müslümanlar tara-

fından ortaya konulan bu muh-

-
-
-

-
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tedir. Gerçi kıssanın vermek his-

se ve öğretici mesajı kâfi olması 

hasebiyle bu çok da Kur’ân bağ-

lamında önemli görülmeyebilir. 

Zülkarneyn, Kur’ân’ın tabiriyle, 

güç ve azameti Allah tarafından 

ihsan buyurulmuş ve kendisinin 

de ancak onun rızası doğrultu-

sunda yürüdüğü büyük bir kral-

dır. Zamanında doğu ve batı ara-

sındaki birçok topluluğu kapsa-

yacak geniş bir devlete sahip ol-

muştur. Adil ve dürüst bir hü-

kümranlık sergilemiş ve her tür-

lü zulüm ve haksızlıktan kaçın-

mıştır. Zayıfı ve mazlumu koru-

yup kollamış, haksızlık edenleri 

cezalandırmıştır. Zülkarneyn’in 

Kur’ân’da tasvir edilen her üç se-

feri de benzer güç ve otoriteye 

sahip olacak kişiler için çok gü-

zel ahlaki örneklikler barındır-

maktadır.

Zülkarneyn’in kim olduğu 

hususunda birçok farklı görüş 

mevcut. Bazıları, örneğin Abdul-

lah Yusuf Ali, onun Büyük İsken-

der olduğunu dile getiriyor. Ki-

milerine göre ise o, Yemen’deki 

antik Himyere krallarından biri. 

Fakat modern Kur’ân yorum-

cularından bazılarına göre, Ebu 

Abdul Kelam Azad ve Mevdu-

di gibi, Zülkarneyn Pers kra-

lı Cyrus’u anımsatmaktadır. Her 

bir düşünür kendi varsayımı-

nı desteklemek için bir dizi de-

lili ortaya koymaktadır. Karn ke-

limesi Arapça’da boynuz anlamı-

na gelmektedir. Zülkarneyn ise 

iki boynuz sahibi anlamına gel-

mektedir. İlginç şekilde Tevrat’ta 

Daniel kitabında (8/3) Zülkar-

neyn iki boynuz sahibi ola-

rak tanımlanır. Daniel rüyasın-

da, Med ve Pers krallığı iki boy-

nuzla sembolize edilir. Pers kra-

lı Cyrus (529)’un bu iki bölgede 

hâkimiyet kurduğu tarihsel bir 

vakıadır. 1853 yılında yapılan 

teşem yapıtlarla kıyaslandığın-

da her ne kadar ciddi bir karşılı-

ğı olmasa da bugün de Kur’ân’da 

bahsi geçen antik uygarlık ve şe-

hirlere yönelik bazı çalışmalar 

yapılmakta. İroni gibi gözük-

se de batılı bilim adamları vası-

tasıyla Kur’ân’ın atıf yaptığı bazı 

şehirler belirlenmiştir. Bazı ör-

nekleri burada verebilirim.

Kur’ân’a göre (10/89-92) 

Firavun’un bedeni insanlara ib-

ret olsun diye korunmuştur. Bu 

vahiy Hz. Peygamber’e nazil ol-

duğunda Firavun’un cesedi-

nin nerede olduğu bilinmiyor-

du. Fakat Kur’ân’ın bu ayeti, Hz. 

Musa ile çağdaş olduğu düşünü-

len Ramses’in cesedi 1907 yılın-

da Deir el-Bahai şehrindeki kra-

liyet mezarlığında ortaya çıkınca 

doğrulanmış oldu. Şu an bede-

ni tuzla mumyalanmış vaziyette 

Kahire müzesinde sergilenmek-

tedir. Musa’ya sırtını döndüğü 

için denizde boğulan Firavun’un 

cesedinin bu örneği gerçekten 

Kur’ân’ın bu manada sunduğu 

güzel bir örnektir. 

Başka bir örneği ele alalım. 

Kur’ân, “Fakat onlar yüz çevirdi-

ler. Biz de üzerlerine Arim selini 

gönderdik. Onların bahçelerini 

ekşi meyveli ağaçlar, acı ılgın ve 

biraz da sedir ağacı bulunan iki 

bahçeye çevirdik.”(34/16) aye-

tinde büyük bir sel felaketinden 

bahsetmektedir. 

Bahsi geçen ayetin içeriğin-

deki helak olan kavim, Allah’a 

sadık oldukları ve adaletle ya-

şadıkları müddetçe zenginlikle-

ri ve ihtişamları kat be kat art-

tırılan Yemen’deki Sebe halkıdır. 

Sebe halkı Allah’tan yüz çevirip 

azgınlık yaptıklarında büyük bir 

bela olarak bir sel gelip barajla-

rını yıkmış bereketli topraklarını 

harap etmişti. Arapça ‘arim ke-

limesi baraj anlamına gelmekte-

dir. Yemen’deki geçmiş dönem-

lere ait barajlar bu bağlamda bir-

çok arkeolojik çalışmanın ko-

nusu olmuştur. 1843 yılında bir 

Fransız arkeoloğu, en ünlü Maa-

rib barajını keşfetmiştir. Bu bü-

yük barajın üzerinde bulunan 

birçok kitabe de İngiliz arkeo-

loglar tarafından 1893 yılında 

incelenmiştir. Baraj çok ileri bir 

teknolojinin ürünü gibi gözük-

mektedir. İki mil genişlik 120 

metre uzunluğunda olan barajın 

120’li yıllarda yapıldığı düşünül-

mektedir. 

Başka bir örneği ele alalım. 

Kur’ân Zülkarneyn’den bahset-

mektedir (18/83-90). Peki kim-

dir Zülkarneyn? Kur’ân, bu soru-

ya detaylı bir cevap vermemek-

-

-
-
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arkeolojik kazılarda Cyrus’un 

mezarı Pasargad kentinde bu-

lunmuştur. Tasviri kartal kanadı 

ve iki boynuzla yapılmış vaziyet-

tedir. Bu yüzden Zülkarneyn’in 

Pers kralı Cyrus olması muh-

temeldir. Yahudiler onu Horas, 

Araplar ise Keyhüsrev diye an-

maktadır. 

Kur’ân’ın 18. Suresi de 

ashab-ı kehf kıssasını içermek-

tedir. Kıssa da mağaraya sığınan 

bir grup gencin uzun bir müd-

det mağarada uyuya kalmaları ve 

ardından uyanmaları ele alınır. 

Bu kıssanın da coğrafi konumu-

na dair ihtilaflı görüşler mevcut.

18/9’da geçen rakim kelime-

si birçok farklı şekilde tercüme 

edilmekte. Mevdudi’nin de dâhil 

olduğu birçok âlime göre bu ke-

lime “kitabe” anlamına gelmek-

tedir. Bazılarına göre ise bu keli-

me mağara arkadaşlarının kaldı-

ğı mağaranın kapısında bekleyen 

köpeğin kendisine atıf yapmak-

tadır. Ebu’l Kelam Azad’ın gö-

rüşü ise çok farklıdır. Ona göre 

rakim kelimesi Tevrat’ta rakeem 

diye tarif edilen bir bölgeye işa-

ret etmektedir. Fakat Britanya 

Ansiklopedisi’ndeki bölümde bu 

varsayımın yanlış olduğu dile ge-

tirilmiştir.

Suriye piskoposu olan James 

Saruj Hristiyan geleneğindeki 

Ashab-ı kehf ile olan ilgili anla-

tıları Sermons adlı yapıtında der-

lemiş ve mağaranın Ephesus’ta 

olduğu görüşü de Tours’lu Gre-

gory ve Gibbon tarafından tasdik 

edilmiştir. Erken dönem Müslü-

man âlimlerden bazıları da Ep-

hesus kentini mağaranın olduğu 

şehir olarak görmüşlerdir. Halife 

el-Vasık’ın (847) bu mağarayı in-

celemek için bir grup araştırma-

cıyı bu şehre gönderdiği kayıt-

larda geçmektedir. Fakat mağa-

ranın coğrafi konumuna dair dö-

nüm noktası Arundell’in 1834 

yılında Anadolu ve Ephesus’ta 

yaptığı arkeolojik çalışmalar-

la gerçekleşmiştir. Bu mağara 

İzmir’in 20-25 mil güneyinde 

bulunmaktadır.

Kuşkusuz arkeoloji ilmi her-

hangi bir ipucu vasıtasıyla geç-

mişte saklı kalan şeyleri ortaya 

çıkarma hususunda çok önemli 

bir role sahiptir. Fakat burada şu 

hususa da dikkat çekmek gerekir 

ki tarihsel ve arkeolojik çalışma-

lar ve bulgular Kur’ân kıssaları-

nın öncelikli içeriğini oluşturma-

maktadır. Kıssalar, içerisinden 

ancak hisse çıkarmak için anlatı-

lır. Böylece Kur’ân’ın bizim göz-

lerimizin önüne serdiği geçmiş 

topluluklara ve onların kalıntı-

larına bakıp ders çıkararak tarihi 

öğrenmiş oluruz. Birçok uygar-

lık güç ve kuvvetlerinin zirvesi-

ni görmüş, nice muhteşem ya-

pıtlar inşa etmişlerdir. Fakat iç-

lerinden hiçbirisi yapageldikleri 

çürümüşlük ve yozlaşmanın se-

bep olduğu cezalandırmadan ka-

çamamış; nihai bir yıkımla yüz-

leşmişlerdir.

Arkeolojik yöntemler yukarı-

da da bahsi geçtiği üzere geçmiş 

uygarlıkların araştırılması husu-

sundan önemli bir yer tutmak-

tadır. Bu demektir ki ne kadar 

çok antik uygarlık ve şehir keş-

fedilirse o kadar çok Kur’ân’ın 

tarih anlatısı dikkatlice incelen-

mesi gerekir. Bu gayenin başlan-

gıcına vesile ve bir parçası olur 

umuduyla makalemin başlığı-

nı “Kur’ân Arkeolojisi” koydum. 

Ümidim o dur ki başta İslâmi 

Eğitim, Bilim ve Kültür Orga-

nizasyonu olmak üzere İslâm 

dünyasındaki birçok üniversite 

Kur’ân’da bahsi geçen antik şe-

hir ve uygarlıklara yönelik bir-

çok çalışmayı destekleyecek ve 

öncülük edecektir. Her bir Müs-

lüman beldedeki organizasyon-

lar benzer soruların kendi coğ-

rafyalarındaki cevaplarını ortak 

bir yarar için detaylandırılmış 

notlar ve fotoğraflarla paylaşırsa 

inanıyorum ki Kur’ân’ın bahset-

tiği birçok kadim uygarlığa dair 

kapsamlı bir bakış açısına sahip 

olabiliriz.

Kaynak:
Bu makale Pakistan Uluslararası 

İslâm Üniversitesi İslâm Araştır-

maları Enstitüsü tarafından yayın-

lanan Islamic Studies dergisinden 

çevrilmiştir. 

Çeviren: Dücane DEMİRTAŞ
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esûl-i Ekrem (s.), Hz. 

Ömer hakkında, “Allah, 

gerçeği Ömer’in lisanı ve kalbi 

üzere yarattı”1, “Allah’ın emirleri 

konusunda ümmetimin en kuv-

vetlisi Ömer’dir”, “Muhakkak ki 

şeytan senden korkar, Yâ Ömer!” 

demiş, “Ey Allah’ım! Ömer’in 

kalbinden haset ve hastalıkla-

rı çıkar ve onu imana tebdil et” 

şeklinde dua etmiştir.2

Sınırlı olan nassın sınırsız ge-

lişmeleri yönlendirecek genellik-

te gelmiş olduğu kabul edilir. Va-

hiy sürecinin sona ermesi ve Hz. 

Peygamber’in irtihalinden son-

ra ortaya çıkan fıkhî problemleri 

Hz. Ömer ve diğer fakih sahabi-

ler, yaptıkları içtihatlarla çözme-

ye çalışmışlardır. Bu içtihat faa-

liyetleri Hz. Ömer döneminde 

daha yoğun şekilde kendini gös-

termiştir. Bu açıdan fıkıhta bazı 

usul ve içtihat ilkelerinin oluş-

masında Hz. Ömer dönemin-

de yapılan içtihatların etkisi dik-

kate değerdir. Hz. Ömer’in içti-

hat, fetva, hüküm ve maslaha-

tı gerektirecek birçok uygulama-

sı olmuştur. Denilebilir ki, ikinci 

halife, bütün çeşitleriyle içtihadı 

tatbik etmiş, içtihada bırakılmış 

sahada kanun koyucunun belir-

lediği ilkelere bağlı kalarak içti-

hat faaliyetlerini yürütmüştür.3

Öyle anlaşılıyor ki, içtihat 

Hz. Ömer’in hayatının birçok 

aşamasında kendini göstermiştir. 

Peygamber Efendimizin döne-

minden kendi halifelik dönemi-

ne kadar her konuda düşünce ve 

fikir ortaya atmıştır. Fikir yürüt-

tüğü konular hakkında Peygam-

ber Efendimiz döneminde onun 

düşüncesinin doğruluğunu orta-

ya koyan vahiy indiği bilinmek-

tedir. İçtihatta bulunurken ve 

hadis rivayet ederken kendisi-

nin oldukça titiz davrandığı va-

kidir. Nitekim Hz. Ömer, bu yö-

nüyle fıkıhta önemli bir yeri olan 

‘kıyas’ın kurucusu sayılır.

Hz. Ömer, yönetimi esnasın-

da şura meclisi kurmuş, içtihat 

kararlarını bu mecliste almıştır. 

Kur’ân’da, hadiste ve daha önce 

yapılan içtihatlarda bulamadığı 

bir meselenin hükmünü kendi 

görüşü ile içtihat edip uygulama-

ya koymuştur.4 Kendi dönemin-

de hadis rivayet edilirken konu 

ile ilgili kurallar getirmiş ve riva-

yet edilen hadisleri ise tetkik et-

miş, sonra kabul etmiştir. 

İkinci halife Ömer’in, fıkıh 

ilmi disiplininin oluşmasında 

büyük emeği olmuş ve bu ilmin 

sağlam temeller üzerinde kurul-

masında birinci sınıf hukukçu-

lar arasında yer almıştır.5 Konu 

ile ilgili olarak onun getirdiği ye-

niliklerden bahsedilecek olur-

sa şunları dile getirmek müm-

kündür. Mezkûr yenilikleri kate-

gorik olarak şu şekilde şematize 

edebiliriz:

a) Siyasi ve Askeri (güven-

lik) Konular: Mahkemelerin tesi-

si, yönetimde emirül-müminin 

unvanının ihdası, varidat idare-

sinin kurulması, arazi ölçümü 

(kadastro) işleri, nüfus sayımı 

yapılması, bayındırlık işleri için 

kanallar açılması, Kufe-Basra-

Cize-Musul-Fustat gibi kentlerin 

kurulması, fethedilen araziyi vi-

layetlere ayırma işlemi, öşür koy-

ma, nehirlerden çıkarılan eşyaya 

vergi konulması, beytülmalin te-

sisi, düşman topraklarından ge-

len tacirlere İslam ülkelerinde ti-

caret yapma müsaadesinin veril-

mesi, hapishanelerin yapımı, ül-

keyi dolaşıp teftiş ile halkın ah-

valini anlama mücadelesi, askeri 

idare tesisi, polis idaresinin ku-

rulması, askeri merkezlerin te-

sisi, halis Arap atlarıyla öteki at-

İçtihat Hz. Ömer’in hayatının birçok aşamasında, Peygamberimiz’in 

döneminden kendi halifelik dönemine kadar her konuda düşünce ve 

fikir ortaya atmıştır. Fikir yürüttüğü konular hakkında Peygamber 

Efendimiz döneminde onun düşüncesinin doğruluğunu ortaya koyan 

vahiy indiği bilinmektedir. İçtihatta bulunurken ve hadis rivayet 

ederken kendisinin oldukça titiz davrandığı vâkidir. Nitekim Hz. Ömer, 

bu yönüyle fıkıhta önemli bir yeri olan ‘kıyas’ın kurucusu sayılır.
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ların tefriki, kimsesiz Yahudi ve 

Hıristiyanlara tahsisat bağlanma-

sı, kimsesiz çocukların koruma 

altına alınması, taharri memur-

luğu (muhasebe divanı) ve vakıf 

sistemi kurulması, savaş gani-

metlerine düzenleme getirilmesi 

vb. 

b) Kültürel meseleler: Hic-

retin tarih başlangıcı sayılması, 

şiirlerde kadın isminin anılma-

sını ve şehvet çağrıştıran tema-

ları yasaklaması, hiciv (hicve) 

yazımını yasaklaması ve hiciv 

yazanları cezalandırması, çeşitli 

kentlerde konuk evleri kurması, 

okullar açması ve öğretmenle-

re, imam ve müezzinlere 

maaş bağlaması vb.

c) Dini konular: 

Kur’ân’ın yazılması-

na öncülük ve der-

lenmesi için Ebu 

Bekir’i ikna etme-

si, ‘kıyas’ı din adı-

na hüküm verme 

ilkelerinden kabul 

etmesi, teravih na-

mazının cemaatle kı-

lınmasını sağlaması, bir 

defada verilen üç talakı 

kabul etmesi, sabah ezanında 

“es-salâtü hayrun mine’n-nevm” 

cümlesini ilave ettirmesi, cenaze 

namazında dört tekbirin getiril-

mesinde ashabın icmaını sağla-

ması, camilerde vaaz geleneğini 

yerleştirmesi, sarhoşluk cezasını 

artırması vb.6 

Öyle anlaşılıyor ki, Hz. Ömer 

sahabenin fakihlerinden biri ola-

rak İslam hukuk tarihine adını 

yazdıracak birçok içtihat, fetva, 

hüküm ve maslahatı gerektirecek 

kararlarda bulunmuştur. Her çe-

şidiyle içtihadı tatbik etmiş olsa 

da içtihatlarına dayanak yaptığı 

yazılı usul ve kaideleri yoktur. 

Kendisi, Hz. Peygamber’in ter-

biyesi, Kitap ve sünnetin lafız 

ve ruhu, aklı-selim ve devrin 

ihtiyaçlarına istinat ettiği umu-

mi rehber ve prensiplere göre 

hareket etmiştir denilebilir. Hz. 

Ömer hem ferdi hem de şûra 

içtihadına başvurmuş ve buna 

teşvik etmiştir. Devrinde içtihat 

ve taklit ehli birbirinden ayrıl-

mamış, içtihat hiçbir fert veya 

grubun inhisarı altına girmemiş 

ve mezhepler henüz teşekkül 

etmemişti. Yine kendisi nasslar-

da belirlenmiş hukuki sınırları 

aşmamıştır. İçtihada bırakılmış 

sahada bile kanun koyucunun 

belirlediği ilkelere sıkı sıkıya sa-

dık kalmıştır. Nassların lafzı ve 

ifadesi yanında ruh ve gayesini, 

insanların içinde bulundukla-

rı durum ve zaruretleri dikkate 

alarak içtihatlar yapmıştır. 

Hz. Ömer bazen nassların 

lafızlarındaki maksatları ve in-

sanların maslahatını öncele-

miş bazen de lafızların zahirine 

bağlı kalan bir tutum içerisinde 

olmuştur. Fıkıh usulünde ele 

alınan lafızlarla ilgili kurallar, 

genel olarak hüküm çıkarırken 

lafızlardan nasıl yararlanılacağını 

belirleme amacını gütmektedir. 

Demek ki, araştırmanın mer-

kezinde ilkeler vardır. Nassın 

lafızları mana taşımak amacıyla 

üretilmiştir. Lafzın taşıdığı an-

lam bazı durumlarda farklılık 

gösterir. Bu sebeple nasslardan 

doğru ve yerinde hükümler çı-

karabilmek için bu farklılıkların 

dikkate alınması gerekir.7 Hz. 

Ömer ayetlerdeki lafızlarda neler 

anlatılmak istendiğine bakmış ve 

nassın hükmüne rağmen içtihat 

yapmış değildir. Genel ola-

rak faydanın elde edil-

mesi ve zararın gide-

rilmesini ifade eden 

maslahatla “kötü-

lüğe götüren vası-

taların yasaklan-

ması” anlamındaki 

sedd-i zerâi‘ Hz. 

Ömer’in içtihatla-

rında dikkat ettiği 

önemli ilkelerden-

dir. Onun müellefe-i 

kulûbun zekât hissesiyle 

ilgili tutumu, fethedilen top-

rakları fethe katılanlar arasında 

bölüştürmeyip haraç mukabili 

eski sahiplerine bırakması, bir 

kıtlık yılında açlık sebebiyle 

hırsızlık yapanlara ceza uygula-

maması, ehl-i kitap kadınlarla 

evlenmeyi tasvip etmemesi gibi 

içtihat ve uygulamaları öteden 

beri değişik yorum ve açıklama-

lara konu olmuştur. 

Günümüzde “zamanın değiş-

mesiyle hükümlerin değişeceği” 

prensibi çerçevesinde yapılan 

tartışmalarda, değişimin sınırla-

rını, sübûtu ve delâleti kati olan 

nasların getirdiği hükümleri 
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racak yorumunu açıklamaktan 

da geri durmamıştır. Hz. Ömer 

sebeb-i nüzul bilgisi ve Arapça-

nın inceliklerine vâkıf olmak gibi 

fark edilir özellikleriyle çelişki 

arz eden meseleleri vuzuha ka-

vuşturmuştur. Bütün bunlara ek 

olarak pratikte fıkhî meselelerin 

çözüm örneklerini halka sunma-

sıyla ve bunu şûra yöntemiyle 

icra etmesiyle, müçtehit 

imamların üstatlarını ye-

tiştirmesiyle de fıkha, fıkhî 

çalışmalara ayrıca katkıda 

bulunmuştur düşüncesin-

deyiz.10
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kapsayacak derecede genişle-

ten ve bu hükümlerin dönemin 

toplumsal şartlarına bağlı olarak 

geldiği, bu şartlar ve ortamın de-

ğişmesiyle hükümlerin de deği-

şeceği görüşünü savunanlar Hz. 

Ömer’in yoruma müsait görünen 

bu içtihat ve uygulamalarına atıf-

ta bulunurlar.

Çoğunluğa göre ise konu de-

rinlemesine incelendiğinde Hz. 

Ömer’in bu uygulamalarının 

başka naslara dayandığı 

veya hükmün uygulanma-

sı için var olması gereken 

illet ve şartların bulunma-

yışına bağlı olduğu ya da 

maslahat ve sedd-i zerâi 

prensipleri çerçevesinde 

devlet başkanına tanınan 

yetki kullanımından iba-

ret olduğu görülmektedir. 

Hz. Ömer’in bu içtihat 

ve uygulamalarının diğer 

sahâbîlerin bilgisi ve onayı 

dâhilinde olması, fethe-

dilen toprakların statüsü 

meselesinde olduğu gibi 

bazı konularda sahâbenin 

icmâının meydana gelme-

si de onun naslarla çizilen 

çerçevenin dışına çıkma-

dığını gösterir.8 

Lafızların zahiri de 

kendisi işitilince manası 

hemen anlaşılan, açıkça 

bir manaya delalet eden 

bir lafızdır; ancak kelâmın 

sevk ediliş sebebi bu ma-

nayı açıklamak değildir. Mesela, 

“Faiz yiyenler mahşerde ancak 

şeytanın çarptığı kimsenin kalk-

tığı gibi kalkarlar. Bu onların, 

‘zaten alış-veriş faiz demektir’ 

demelerindendir. Oysa Allah 

alış-verişi helâl, faizi haram kıl-

dı”9  ayeti, alım-satım ile faiz 

arasındaki farkı bildirmek üzere 

inmiştir. İlgili ayetin sevk sebebi 

budur ve bu yönüyle nassdır. Fa-

kat bu ayetin ifadesinde alışveri-

şin helal, faizin ise haram oldu-

ğu an laşılır. Ayet bu yönüyle de 

zahirdir. Hâlbuki bu ayet alışve-

rişin helal, faizin haram olduğu-

nu açıklamak üzere inmemiştir. 

Aksine delil bulunmadıkça zahir 

mana kat’idir. Hz. Ömer de içti-

hat ederken bu yöntemleri kul-

lanmıştır. 

Yaptığı fıkhi çözümlemelerde 

teorik ifadelere ve terim kullan-

maya gerek duymamıştır. Mesela 

‘illet’ tabirini kullanmamış ancak 

bir konudaki illeti ortaya çıka-

-

-
-
-

-
-

-
-
-
-
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I.

slâm filozoflarından 

bazılarına göre felsefe-

ye şu tür anlamlar veril-

miştir: Felsefe, hikmet 

sevgisidir. İnsanın gücü 

ölçüsünde Allah’ın fiille-

rine benzemesidir. Ölü-

mü önemsemektir. İnsa-

nın kendini bilmesidir. 

İnsanın gücü ölçüsün-

de ebedi ve külli olan 

varlıkların mahiyet ve 

hakikatini bilmektir. (Kindî, Risaleler). Farabi’ye 

göre felsefe varlığın bilgisi, tanrıya benzeme ey-

lemi ve her şeyi kuşatan külli bir ilimdir. İhvan-ı 

Safa ise felsefeye şu gözle bakmıştır: Hakikatin 

araştırılması, kişinin söz ve davranışlarını belli bir 

sisteme göre düzenlemesi, nübüvvetten sonra en 

soylu insan uğraşısı. Felsefenin başı ilim sevgisi, 

ortası varlıkların hakikatini kavramak, sonu ise 

ilme uygun söz ve davranışta bulunmaktır. Filozof 

Âmirî’ye göre filozof, akli ve nakli ilimleri bilen ve 

metafizik yapabilen kişidir.

Eleştiri kavramı sözlükte bir insanı, eseri, ko-

nuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek 

amacıyla inceleme işidir. Edebî açıdan bir eseri in-

celeyip değerlendirmek anlamına da gelir. Felsefî 

açıdan ise bilginin temellerini ve doğruluk duru-

munu inceleme etkinliğidir. Tenkid kelimesi iğne-

leme, gagalama, peşin ödeme gibi anlamlar taşır. 

Batı dillerinde  criticism, critique ile ifade edilen 

kelime Yunancada  kritike ayırt etme, yargılama, 

eleştirme demektir. 

II.

Felsefenin temel ilgi 

alanları varlık (ontoloji)-

bilgi (epistemoloji)-

değer (aksiyoloji) şek-

lindedir. Bilginin amacı 

varlığın doğru, güvenilir 

bilgisine ulaşmaktır. Bu 

noktada ‘doğru bilgi’nin 

nasıl elde edileceği 

önemli bir meseledir. 

Felsefî açıdan rasyona-

lizm, idealizm, empirizm, sensualizm, septisizm 

gibi muhtelif yöntemlerden söz edilebilir. Mezkûr 

bilgi yöntemleri ile varlığa dair bilgi edinilmeye 

çalışılır. Buradan hareketle başta Tanrı olmak üze-

re varlıkla ilgili yorumlama biçimleri noktasında 

muhtelif ekoller de oluşmuştur: Meşşailik, İşraki-

lik, Tabiatçılık vb. 

İnsanın varlığa dair iki temel sorusu olarak 

‘nasıl’ ve ‘niçin’ sorularına bakılacak olursa: 

Niçin ? – Gaye içeren bir sorudur. Buna cevabı 

din ve felsefe verir.

Nasıl ? - Keyfiyet içeren bir sorudur. Buna ce-

vabı daha çok çıkarımsal akıl (bilim) verir. 

Bu açıdan din ve felsefe insanın özüne dair 

arayışlara çözüm sunarken akıl, dünyanın işle-

yişine dair çözümler üretir. (İnsanın özüne dair 

araştırma onun iç dünyasını, bilimsel çalışmalar 

ise dış dünyasını zengin kılar.)

Varlık açısından incelenen üç temel konu, 

“Allah-âlem-insan” şeklindedir. Bunlar okunması, 

incelenmesi gereken üç temel husustur. Tanrı var 

“Ben olsam, Müslüman Doğu’daki tüm mekteplere ‘eleştirel düşünme’ 

dersleri koyardım. Batı’nın aksine Doğu bu acımasız mektepten 

geçmemiştir ve birçok zaafın kaynağı budur.” (Aliya İzzetbegoviç)
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mı yok mu? Bu soru dinlerin ve felsefelerin varlık 

açısından incelediği temel konudur. Bu noktada 

teizmden ateizme kadar uzanan çizgide muhtelif 

düşünceler kendini gösterir. (Deizm, agnostisizm, 

nihilizm vb). Tanrı-âlem ilişkisi ise tartışmaların 

yapıldığı en önemli alandır. İslâm düşüncesinde 

bu konuda sudûr, hudûs, zuhûr, sürekli yaratma 

gibi muhtelif okuma biçimleri ortaya çıkmıştır. 

İnsan, akıllı canlıdır. Akıl yönü, onu diğer can-

lılardan ayırt eden tarafıdır. Nefs, canlılık yetisidir 

ve kendisinde akıl, öfke, istek yetileri barındırır. 

Şu halde insanın manevi açıdan aklı, maddi açı-

dan bedeni vardır. Bilgilenme ve ilimler bu yetile-

re göre şekillenir. Maddeden manaya, fizikten me-

tafiziğe uzanan çizgide ilimler tasnifi bu hususu 

dikkate alır. Bir iki örnek verilecek olursa:

Fârâbî’nin İlimler Tasnifi:

Taşköprizâde’nin İlimler Tasnifi:
Yedi Temel Bilim (Usûl-i Seb’a)

- Kitâbî Varlık: Hat, Yazı Tekniği, Harfler vb.

- Lafzî Varlık: Dil Bilimler. Sarf, Nahiv, İnşa, 

Aruz, Tarih, Siyer, Tabakât.

- Zihnî Varlık: Mantık, Münazara, İlm-i Hi-

laf.

- Aynî Varlık -> A- Nazarî İlimler: Ulûm-ı İla-

hiye (Nefs, Nübüvvet, Meâd)

İlm-i Tabii (Tıb, Meâdin, İlm-i Hayvan, 

Tılsım, İlm-i Nücûm vd.)

İlm-i Riyâzi (Hey’et, Aritmetik, Hende-

se, Musiki)

->B- Amelî İlimler: Ahlak, Ev İdaresi, Siyaset

- Şer’i İlimler: Usûl-i Din (Kelam), İlm-i Kı-

raat, Hadis, Tefsir vb.

- Bâtın İlimleri.

III.

İslâm düşüncesinin temel kaynaklarından 

Kur’ân’da akıl, yaklaşık yedi yüz elli yerde geçer 

ve insanın aklını kullanması istenilir. Tezekkür, 

tedebbür, tefekkür, teemmül, taakkul, tefehhüm, 

nazar, basar gibi bu konuda pek çok kavramdan 

söz edilebilir. Akıl, ilahi ‘emanet’ olarak da görüle-

bilir. (Ahzâb Suresi, 72). Tabiatın incelenmesi ile 

insan, fizikten metafiziğe uzanacak çizgide bir ge-

lişim gösterebilir. Bu açıdan İbn Sînâ, nazari/teo-

rik aklın, pratik/amelî akıldan işaretler ve uyarı-

lar alarak Tanrı’nın varlığının bilgisine ulaşılabi-

leceğine dikkat çeker. Nitekim Kur’ân ayetleri de 

‘efelâ yenzurûne…” ibaresinde olduğu üzere ta-

biatın incelenmesi noktasında ‘nazar’ (nazariyât) 

kelimesi ve bunun geniş zaman (muzari) kalıbın-

da kullanımı ile fizik âlemin her daim incelenmesi 

gerektiğine işaret etmiştir. (Gâşiye Suresi, 17-20). 

Kur’ân kendini eleştiriye açmış, bir benzerinin 

(İsrâ Suresi, 88), on surenin (Hûd Suresi, 13) geti-

rilmesini istemiş, bu hususta insanların ve cinlerin 

bir araya gelip birbirine destek çıkması durumun-

da bile bunun mümkün olamayacağını söyleye-

rek meydan okumuştur. Vakıa, İsmail Fennî’nin 

işaret ettiği üzere şu kadar yıllık tarihe bakılınca 

Kur’ân’ın karşısında bulunan o kadar kişi ve top-

lum olmasına rağmen bir benzeri getirilememiştir. 

Aynı durum Hz. Peygamber’in hayatında da mü-

şahede edilebilir. Kelime-i Şehadet’te önce ‘abd/

kul/akıllı canlı-insan’, ardından ise ‘rasûl/vahiy 

alan insan’ ibaresi geçer ki, bu durum bize, Allah 

Rasulü’nün evvel emirde aklı başında bir insan ol-

duğunu ve aynı zamanda vahye muhatap bulun-

duğunu gösterir. Şu halde önce akıl sonra vahiy 

diyebiliriz. Zira aklı olmayanın dini de olmaz. 

Din, akıllı canlıyı muhatap alır. 

Buna göre Siyer-i Nebi dikkatlice incelenirse 

şu görülür: Aklî konularda sahabe, icabında Hz. 

Peygamber’in ortaya koyduğu dünyevî işlere dair 

fikirlere karşı kendi görüşünü beyan etmiş, onun 

düşüncesine muhalif diyebileceğimiz görüşler ser-

detmiştir. Bu cümleden olarak vahiye ilişkin akıl-

larına takılan meselelere Hz. Peygamber’in açıklık 

getirmesini istemişler, akıl konularında ise kendi 

düşüncelerini açıkça ortaya koymuşlardır. Bu ko-

nuda dikkat çekici husus, Allah Resûlü’nün onla-

ra bu özgüveni vermiş olmasıdır. Bedir Savaşı’nda 

orduyu mevzilendiren Hz. Peygamber’e, o bölgeyi 

iyi tanıyan Hubab (Hubeyb ?) b. Münzir gelmiş ve 

bu durumun vahiy ile mi yoksa akıl ile mi yapıl-

dığını sormuş. Hz. Peygamber bunu kendi aklı ile 

yaptığını söylediğinde, Hubab, bunun şu şu şekil-

de yapılırsa daha iyi olacağını dile getirmiş. Onun 

bu görüşünü tasvip eden Hz. Peygamber kendi 

düşüncesinden vazgeçip Hubab’ın düşüncesini 
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uygulamıştır. Burada Hubab’ın en ufak bir tekdi-

re, ötekileştirilmesine gidilmediği oldukça açıktır. 

Benzer durum Medinelilerin hurma aşılama işle-

minde de görülür. Yine Hudeybiye Musalahası ve 

Huneyn Gazvesinde olanları da hatırlamamız ye-

rinde olur. Demek ki, akıl noktasında Allah Rasu-

lü, sahabenin, onun düşüncesine uygun olmayan 

fikirler serdetmesine herhangi bir şey dememiş, 

aksine onlara bu özgüveni vermiştir. 

IV.

Bilinçli Boşluk: 

Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere, Ali 

Bardakoğlu’na göre İslâm düşüncesi, merkeze te-

mel kaynakları (nass: Kur’ân, Sünnet) alır. İkinci 

halka, temel kaynakların yorumu alanıdır. Üçün-

cü halka ise kültürel alanı işaret eder. Buna göre te-

mel kaynaklar üzerinde ciddi bir tartışma olmaz-

ken mezheplerin (ekoller) ortaya çıkması yorum 

alanı ile ilgilidir. Temel kaynaklar farklı yorumla-

ra zemin hazırlar, imkân sağlar. Onun için muh-

telif şartlara, çağlara göre ana kaynakların yorum-

lanması her daim düşünürler için zahirden batı-

na münbit bir imkân sunar. Kültür alanı ise fark-

lı coğrafya, tarihî gelenek, duyuş ve duruş fark-

lılıklarına uygun düşer. Bu açıdan her bir toplu-

mun ve coğrafyanın mimarisi, giyim kuşamı, da-

mak tadı vb. farklılık arz edebilir. Eğer bu esnek-

lik olmasa idi İslâm’ın ilk mabedi olan Kâbe’nin 

kübik yapısını dünyanın her tarafındaki mabetler-

de de görme durumu ortaya çıkardı. Hâlbuki va-

kıa bunun tersini gösterir. 

Buradan hareketle İslâm ilimlerinin tedvin dö-

nemlerinde İslâm âlimlerinin insanlığın bilgi bi-

rikime muhteşem bir katkısı olan usûl (yöntem 

bilim) ilmini ortaya koyduklarını görürüz. Baş-

ta Usûl-i Hadis (cerh ve ta’dil) olmak üzere diğer 

ilimlerde de geçerli olan bu durum, denilebilir ki, 

eleştiriyi merkeze alarak inşa edilen bir fikrî mi-

maridir. Kılı kırk yararak ortaya konulan ilmî di-

siplinler, müdekkik akılların eseri olmuştur. Bu 

durum felsefede de görülür. Özellikle Gazzâlî ile 

başlayan İbn Rüşd ile devam eden, Fatih Sultan 

Mehmet döneminde Hocazâde ve Ali Tusî ile zir-

veye çıkan ve sonrasında da belli ölçüde varlığı-

nı hissettiren ‘Tehâfüt’ tartışmaları özellikle varlık 

ve bilgi alanlarına özgüdür. Dolayısıyla bugünkü 

İslâm düşüncesinin birikimini, mezkûr müdekkik 

(kılı kırk yaran) eleştirel akıllara borçluyuz diye-

biliriz. 

V.

İslâm düşüncesi, özelde İslâm felsefesi, din 

(vahiy) ve felsefenin (akıl) uzlaşısına özel önem 

atfetmiştir. Kurulan varlık ve bilgi teorileri genel-

de bu doğrultuda olmuştur. Böylece akıl ve duy-

gu (hissiyât) aynı anda korunmaya çalışılmış, biri 

diğerini dışlayıcı nitelikte olmamıştır. Zira Kur’ân, 

insanın akıllı ve aynı zamanda duygu varlığı ol-

duğunu kabul eder. Buna göre aklî ve kalbî ilim-

ler farklı birer yöntem olarak kendine yol bulmuş, 

aklî ilimler geneli, kalbî ilmler ise özeli işaret et-

miştir. (Geniş bilgi için bkz. İhsan Fazlıoğlu, Işk 

İmiş Her Ne Var Âlemde -Fuzûlî Ne Demek İste-

di ?-, Klasik Yay). Bu açıdan kalbî ilimlerin aklî 

(ve şer’î) ilimlerce kontrol edilmesine dikkat edil-

miştir. 

-

-

-
-
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İstitrat:

Vaktiyle on üç-on beş yaşlarımda idim. Ma-

hallemizde Hüsnâbu (Hüsne Abu) dediğimiz yaş-

lı ümmî biri vardı. Çocukluğunda mahalle mek-

tebinde dini bilgileri öğrenmiş, gençliğinde ise 

bi-hakkın âlim ve ârif kabul edilen Abdi Hoca’dan 

(Abdurrahman Hilmi Bilici) zikir dersi almış. Gü-

nün birinde gökten önüne bir sofra (mâide) inmiş, 

o da bu yemeği yemiş (!). Gökyüzündeki melek-

leri görmüş. Bir keresinde bana demişti ki, “Oğ-

lum Ahmet, vaktiyle gökten önüme bir sofra gel-

di ve ondan yemek yedim. Gökyüzünü gördüm. 

Bir elin avuç içi kadar boş bir yer yoktu. Melek-

ler hep Allah’ı tesbih ediyorlardı. Hava Anamız-

la da görüştüm. Gözleri çakır idi (!)” Bunun üze-

rine ben kendisine, Hüsnâbu, acaba bu hâli uyku-

da mı yaşadın, soruma cevaben, “Yok, güpegün-

düz ve uyanık idim. Hasta falan da değildim. Nor-

mal gündelik hayatımda iken bunu yaşadım” de-

mişti. Tabi ben hayret ettim. Asıl hayretim ise yıl-

lar sonra Riyâzü’s-Sâlihîn isimli Nevevî’nin meş-

hur kitabını okurken oldu. Hadiste şöyle geçiyor-

du: “Ben sizin görmediklerinizi görüyor ve biliyo-

rum. Gök yüzü gıcırdayıp inledi ve bunda haklı 

idi. Gökyüzünde alnını Allah’a secde için koymuş 

bir meleğin bulunmadığı dört parmaklık bile boş 

yer yoktur…” (Tirmizi, Zühd-9; İbn Mâce, Zühd-

19/ Riyâzü’s-Sâlihîn, 407 nolu hadis. Erkam Yay. 

c. 3, sf. 60” 

VI.

- Buradan hareketle eleştiri açısından şun-

ları dile getirebiliriz. Eleştiride asıl olan doğruyu 

ortaya koyup yanlışı bertaraf etmektir. Yanlış yol-

da olanlar, doğrudan hedef olamaz. Çünkü asıl 

olan yanlışa, kötülüğe muhalif olmaktır. Bu açı-

dan İmam Şafi ile talebesi Yunus arasında geçti-

ği söylenen muhavereye göre hocasının bir konu-

daki düşüncesine muhalif olan talebe Yunus, ders 

halkasını terk edip gittiğinde Hocası onun evi-

ne gitmiş ve talebesine, ‘Yunus, amacımız yanlış-

ta olanları, kötüleri ortadan kaldırmak değil aksi-

ne yanlışı ve kötülüğü ortadan kaldırmaktır. Buna 

dikkat gerek’ diyerek eleştirinin amacının şahıs/

şahsiyetler değil onların içinde bulunduğu yanlış-

lık olduğuna dikkat çekmiştir. 

- Eleştiride üslup önemlidir. Üslûb-ı beyân 

aynıyla insan demişlerdir. Bu açıdan iki kulak ve 

bir ağız var fehvasınca dile (ifadeye) dikkat gere-

kir. Vaktiyle bir hükümdarı acımasızca eleştiren 

birini, Sultan sarayına davet etmiş ve ona şunu 

sormuş: ‘Beni acımasızca eleştiriyorsun. Acaba 

ben Firavun’dan daha kötü biri miyim ?’ Bunun 

üzerine eleştiren kişi, ‘Hayır Sultanım, siz mümin 

birisiniz. Firavun ise Allah’a inanmazdı’. Peki de-

miş Sultan. ‘Acaba siz, Hz. Musa’dan daha üstün 

biri misiniz ?’, ‘Olur mu Sultanım, Hz. Musa bir 

peygamberdi’. Bunun üzerine Sultan taşı gediği-

ne koymuş: “Şu halde ben Firavun’dan daha kötü 

olmadığıma ve sen, Hz. Musa’dan daha hayırlı ol-

madığına göre Allah, Musa ve Harun’a, Kur’ân’da, 

Firavun’a gitmelerini ve tatlı dille (kavl-i leyyin) 

konuşmalarını onlara emretmiş. Sen Kur’ân oku-

maz mısın?!’ demiştir. (Bkz. Tâhâ Suresi, 43-44) 

- Eleştiride kesin kanıta dayanmak önem-

lidir. İbn Rüşd’ün dikkat çektiği üzere bilgide 

burhan (kesin kanıta dayalı bilgi aşaması), cedel 

(burhanî seviyede kesin kanıt taşımayan bilgi aşa-

ması), hatabe (iknâî seviyede bilgi aşaması) çizgi-

-
-
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si bu açıdan vurgulanması gereken bir konudur. 

Buna göre herhangi bir konuda kesin bilgi sahibi 

(uzmanlık ?) olmadan eleştiride bulunmak ilmî 

ahlak açısından hoş karşılanmaz. Kur’ân’da kesin 

kanıta dayalı bilgi ile hareket edilmesi gerektiği-

ne dikkat çeken ayet bu noktada dikkat çekicidir. 

(Hucurât Suresi, 6). Yine ‘Ya hayr konuş ya da sus 

!’ hadisini belki de bu açıdan göz önünde bulun-

durmak gerekir.

- Yukarıdaki veriler göz önünde tutuldu-

ğunda her bir insanın inancı, düşünce yapısı, du-

yuşu ve duruşu farklılık arzedebilir. Bir elin par-

makları nasıl ki farklı ise ve bir eli oluşturabilme-

si farklı olmalarını gerekiyorsa şu halde farklılık-

lara müsamaha gösterilmesi insanî bir durum olsa 

gerektir. Psikolojik olarak insan, belki de başkala-

rını kendine benzetmek ister ancak aklî ve ahlakî 

açıdan bu doğru bir şey değildir. Her bir insanın 

benliği ve bilinci kendine özgüdür. Burada asıl 

olan ‘Hakikat’i aramak olmalıdır. Günümüzde 

kimi kişi ve grupların hakikat tekelciliğine soyun-

ması, kendileri gibi olmayanlara cennet – cehen-

nem bileti kesmeleri (tekfirci zihniyet !) kabul edi-

lebilir olamaz. Her şeyden evvel, geçmişteki bü-

yük filozofların, âlimlerin ilim anlayışına baktığı-

mızda fizikten metafiziğe uzanan bir çizgide na-

sıl bir arayış içinde oldukları ve nasıl bir ilim zih-

niyeti taşıdıkları göz önünde bulundurulmalıdır. 

Mesela İbn Sînâ’nın Kitâbu’ş-Şifâ’sı, Mantıkiyât-

Tabiiyât-Riyâziyât-İlahiyât şeklinde dört bölüm-

den oluşmuştur. Şu halde sözü edilen düşünür-

ler metafizik yapabildi ise buna mantık ve fizik-

ten başlamış, matematik ile somuttan soyuta geçiş 

yapmış ve bunu ilahiyat ila taçlandırmıştır. Bugün 

felsefe ve ilahiyat bölümlerinde bu yapıyı pek gö-

remiyoruz. Bu durum belki herhangi bir konuda 

disiplinler arası çalışma grupları ile mümkündür. 

Onun için parçacı bir bakışla bütünü kuşatmaya 

kalkışmak doğal olarak zihin parçalanmasını be-

raberinde getirir. Körlerin fil tarifi misali hakika-

te kendisinin ulaştığı vehminden hareketle diğer-

lerini ötekileştirmek İslâmî ilim anlayışı ile bağ-

daşmaz. Buna günümüz açısından pozitivist bir 

eğitim anlayışla birlikte gelen ve her şeyi madde-

ye, hesaplanabilen, ölçülebilen alana hapsetmesi-

nin getirdiği bunalımı da ilave edebiliriz. Hâlbuki 

Kur’ân, ısrarla ‘efelâ yenzurûne’ (nazar etmez mi-

siniz/araştırmaz mısınız ?) ibaresinde olduğu üze-

re ‘nazar’ kelimesini geniş zaman kipinde kullana-

rak fizik âlemin sürekli araştırılmasını ister. Bu da 

hakikatin her daim aranması gereğine ve fizikten 

metafiziğe ulaşmaya davet eder.

- Hazır veriler üzerinden insanları eleştir-

mek doğru olamaz. Zira her bir insan, doğduğun-

da dil, din, ırk, ahlak, kültür, coğrafya, tarih, ak-

raba çevresi vb. gibi nice hususu hazır bulur. Bun-

lar birer yazgıdır. Şu halde alın terinin olmadığı 

ve değiştirilemeyen yazgı üzerinden insanları öte-

kileştirmek de doğru olamaz. Hepimiz eleştiri-

ye muhtacız. Çünkü bizim hatalarımızı, dışımız-

da olanlar daha iyi görür. Bu açıdan Hz. Ali’nin, 

‘Bana hatamı söyleyenden Allah razı olsun’ sözü 

önemlidir. Dost acı söyler, ancak acıyı tatlı söyler. 

Onun için üslup yıkıcı değil yapıcı olmalıdır. Aklî 

verilerde eleştiri olmadan ilerleme olmaz. Onun 

için talebe, hocayı aşmalı, geçmeli ki ilim yol al-

sın. İlimde otorite olmaz, olmamalı. Aksi halde ic-

tihad kapısı kapandı kapanmadı gibi tuhaf tartış-

malar ortaya çıkabilir. Her şeyden evvel eleştirile-

meyen herhangi bir şey, kişiye hükmeder. Allah 

bile insana, kendisine inanıp inanmama hürriyeti 

vermiştir. Akıllı canlı isek sorgulamak bizim öde-

vimiz olmalı. Dolayısıyla eleştiremediğimiz şey-

ler (kişi, grup, kitap, devir vb.) bizi kendi için-

de eritir ve şahsiyetimizi yok edebilir. Buna dikkat 

gerek. Allah, aklımızı başkasına kiraya vermemiz 

için bizi yaratmış olamaz.! 
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ibya antik dönemde Yunanlı-

lar tarafından bölge için kulla-

nılan bir isimdir. Bu isimlendir-

menin bölgede bulunan Levâte 

kabilesinin ilk ataları olan 

Lîbî’lerden geldiği söylenir.1 

Bölge için ayrıca Trablus ve Bin-

gazi isimleri de kullanılmıştır. 

Kuzey Afrika’nın İslâm fetihleri-

nin ardından, Tunus ve Libya’yı 

içine alan bölge İfrikiyye olarak 

anılmıştır2. Osmanlı döneminde 

ise ileri karakol konumunda olan bu bölge Trab-

lusgarp olarak isimlendirilmiştir.

Libya antik dönemden itibaren sırasıyla Feni-

ke, Kartaca, Roma, Vandallar, Trabluslular, Doğu 

Roma, Emeviler, Ağlebiler, Fatimiler, Sicilya Kral-

lığı, Muvahhidler, Beni Hafs Hanedanlığı, Malta 

Şövalyeleri, İspanyol hâkimiyetinde kalmış, 1551 

yılında ise Turgut Reis’in kesin bir fethiyle Os-

manlı topraklarına katılmıştır. 

Osmanlı Devleti, İspanyolları bölgeden ke-

sin bir şekilde uzaklaştırdıktan sonra bölge, 

Osmanlı’nın Garp ocaklarının olduğu ileri kara-

kol görevi görmüştür. Osmanlı Devleti’nin böl-

gedeki hâkimiyeti, ilk dönem merkezden atanan 

beylerbeyleriyle yönetilirken daha sonra bölgede 

hâkimiyetleri güçlenen yeniçerilerin (dayıların) 

1 Nurettin Ceviz, Tarihten Günümüze Libya, Ankara: 
ORSAM, 2011, s. 8

2 Nurettin Ceviz, a.g.e. s. 8.

merkezden uzak yarı bağımsız 

şekilde kurdukları otoriteleriy-

le sağlanmıştır. Ardından böl-

gede güçlenen Karaman Hane-

danlığı (1711-1835) neredey-

se tam inisiyatifle Trablusgarp 

eyaletinin yönetiminde söz sa-

hibi olmuş3, Avrupalı devlet-

lerle Osmanlı Devleti’nden ba-

ğımsız antlaşmalar ve görüş-

meler yapabilmiştir. Bu dönem 

Osmanlı’nın kendi eyaletindeki 

hâkimiyetinin çok zayıfladığı bir dönemdi. 

İlerleyen dönemde Trablusgarp eyaleti tekrar-

dan merkezden atanan valilerle yönetilen bir vi-

layete dönüştürüldü. Bingazi ise ayrı bir sancak 

oldu.4 Osmanlı Devletindeki gelişmelere para-

lel olarak bölgede altyapı, eğitim ve iletişim ala-

nında çalışmalar yapılmıştır: “1800’lerin başla-

rında ilk matbaa kuruldu ve ilk gazete yayımlan-

dı. 1899’da Fünun ve Sanayi Mektebi kuruldu. 

1911’deki İtalyan işgaline kadar Trablusgarp ve 

Bingazi’ye borularla su getirilmiş ve kıyılar açıl-

mıştı. İstanbul ile telgraf bağlantısı sağlanmıştı. 

Bir ziraat okulu ve 160 ilkokul açılmıştı. 1908’de 

Trablus’un nüfusu 32.000, Libya’nınki ise 500-

600 bin dolayındaydı.”5

3 Ahmet Kavas, “Türkiye Libya İlişkileri”, TASAM 
Stratejik Öngörü Dergisi, 2011, http://www.tasam.org/
Files/Icerik/File/turkiye_-_libya_iliskileri_5ec824a0-
12a4-48ed-bf73-288561ab5b67.pdf (07.05.2018), s. 2

4 Nurettin Ceviz, Tarihten Günümüze Libya, Ankara: 
ORSAM, 2011, s. 11

5 Nurettin Ceviz, a.g.e. s. 11.

Kaddafi döneminde Türkiye-Libya ilişkileri ise vasat bir düzlemdeydi. 1974 yılına 

geldiğimizde ise Türkiye-Libya ilişkilerinde çok önemli bir gelişme gerçekleşti. 

Kaddafi, Türkiye’nin Kıbrıs harekâtını maddi (askeri uçaklara yakıt ikmali gibi) 

ve manevi güçlü bir şekilde destekledi. Bu süreç Libya ve Türkiye arasındaki 

ilişkilerin ivme kazanmasına sebep oldu ve Libya ile ticari ilişkiler geliştirildi.
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Bölgeye yapılan bu yatırımların bir diğer se-

bebi ise İtalya’nın Trablusgarp üzerinde etkin 

olma girişimlerinin önüne geçmekti. İtalyanlar, 

Trablusgarp’ı Roma İmparatorluğunun doğal ge-

nişleme alanı içinde görüyorlardı ve bölgede yu-

muşak güç üzerinden etkinliklerini arttırmaya ça-

lışıyorlardı. Kapitülasyonların getirdiği imtiyaz-

larla bölgeyle ticari ve kültürel ilişkilerini geliştir-

miş, hastane ve bankalar açmış, İtalyancayı genç-

ler arasında cazip bir dil haline getirmeyi başar-

mıştır. Gençler arasında İtalyan hayat tarzı çeki-

ci hale getirilmişti.6 Buna karşılık Osmanlı devle-

ti İtalyanların el altından sinsice yayılışlarıyla mü-

cadele etmeye çalışmıştır. Özellikle bölgede halk 

arasında dini duyguların pekişmesinde, bölgenin 

ticari ve sosyal hayatının canlı kılınmasında Senu-

si tarikatının çok önemli bir yeri vardır. 

Osmanlı Devleti bölgede Senusi tarikatıy-

la güçlü ilişkilere sahipti. Fakat bu durum bölge-

nin Osmanlıya ait bir İtalyan kolonisi olmasının 

önüne geçemedi. 1911’de Osmanlı Devleti’nin 

Afrika’daki son toprakları olan Trablusgarp ke-

sin bir şekilde İtalyanlar tarafından işgal edildi. 

Trablusgarb’ın Osmanlı Devleti için ifade ettiği de-

ğeri şu cümleler ortaya koyar niteliktedir: 

“Trablusgarp gerek Osmanlı, gerekse Âlem-i 

İslâmiyet için fevkalade mühim bir merkez-

dir. Afrika-yı Vüstâ içinde medeniyet ve efkâr-ı 

islâmiye’nin intişârı emrinde yegâne bir kapı, bir 

pencere olarak kalmış idi.”7

Libya’nın sosyal ve dini hayatında şekillendir-

me de çok önemli bir yere sahip olan ve İtalyan-

lara karşı direnişin öncülerinden olan Senusi tari-

katının, önde gelen şeyhlerinden Ahmed Şerif Se-

nusi Anadolu’daki Milli Mücadeleyi bizzat destek-

lemiş ve Ankara kadroları tarafından verilen mü-

cadelenin gerçek bir cihad olduğunu söyleyerek8 

Milli Mücadeleden yana net bir duruş ortaya koy-

muştur. 

Milli Mücadele sonrası Lozan Antlaşması’nın 

22. ve 27. maddeleri gereği Türkiye Cumhuri-

yeti zaten fiili olarak İtalyan işgali altında olan 

Libya’yla ne nitelikte olursa olsun bütün hak-

6 Nurettin Ceviz, a.g.e. s. 5.

7 Ahmet Kavas, “Türkiye Libya İlişkileri”, TASAM Stratejik 
Öngörü Dergisi, 2011, http://www.tasam.org/Files/
Icerik/File/turkiye_-_libya_iliskileri_5ec824a0-12a4-
48ed-bf73-288561ab5b67.pdf (07.05.2018), s. 4.

8 Orhan Koloğlu, 500 Years in Turkish-Libya Relations, 
Ankara: SAM Paper, 2007, s. 251.

larının ve ayrıcalıklarının kesin olarak bitirildi-

ğini kabul etmiştir.9 Yeni Cumhuriyetin kurul-

masıyla beraber, bölge ile olan ilişkilerimiz Lib-

ya Devleti’nin bağımsızlığına kadar sessiz kalmış-

tır. Özellikle İtalyan Faşizminin yükselişiyle Lib-

yalılar kendi ülkelerinde hiç bir şekilde söz sahi-

bi olamadılar.10 

1951-1969 Dönemi
İtalya’nın II. Dünya Savaşı’nda müttefik devlet-

lere yenilmesinin ardından Libya 1942-1950 yıl-

ları arasında süreç içerisinde müttefik devletlerin 

nüfusu altındaydı; Trablus bölgesi Amerikan, Bin-

gazi (Sirenayka) bölgesi İngiliz, güneydeki Fizan 

bölgesi ise Fransızların kontrolündeydi. Libya’nın 

geleceği ise tartışmalıydı. Yeni Türkiye’nin savaş 

sonrası Libya ile olan ilk resmi karşılaşması ise 

1949 yılındaki BM genel kurulunda oldu. Türk 

temsilci Adnan Kural 3 Ekim 1949’da İtalyan ko-

lonilerin geleceğine karar verilmesiyle ilgili BM 

9 Lozan Antlaşması Madde 22: Türkiye, 27 nci 
Maddenin genel hükümlerine halel gelmemek şar-
tıyla, 18 Ekim 1912 tarihli Lausanne Andlaşması ve 
bu Antlaşmaya ilişkin senetler uyarınca, ne nitelik-
te olursa olsun, Libya’da yararlandığı bütün hakları-
nın ve ayrıcalıklarının kesin olarak sona erdiğini tanı-
dığını bildirir. Madde 27: Türk ülkesinin dışında, 
işbu Antlaşmayı imzalayan öteki Devletlerin egemen-
liği ya da koruyuculuğu (protectorat) altında bulu-
nan ülkelerin uyrukları ile Türkiye’den ayrılmış ülke-
lerin uyrukları üzerinde, Türk Hükümeti ya da Türk 
makamlarınca, siyasal, yasamaya ya da yönetime iliş-
kin herhangi bir nedenle olursa olsun, hiç bir güç ya 
da yetki kullanılmayacaktır. Şurası kararlaştırılmıştır 
ki, Müslüman din makamlarının ruhani yetkilerine 
halel verilmiş değildir.

10 Nurettin Ceviz, Tarihten Günümüze Libya, Ankara: 
ORSAM, 2011, s. 13.

-

-
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genel kuruluna çağrıda bulundu.11 Türk temsilci, 

bu topraklarda koruyucu devlet şeklinde askeri iş-

galin devam ederken insanlara özgürlük getirdi-

ğini iddia etmenin ikiyüzlülük olduğunu belirtir. 

Türkiye’nin bir Akdeniz ülkesi olarak Libya’nın 

geleceğiyle ilgilendiği ve İngiltere’nin Libya’da 

desteklediği zayıf özerk yönetimi tasvip etmedi-

ği dile getirir. Ayrıca gerek Türkiye’de gerekse Os-

manlı rejiminde üst düzey mevkilerde yönetici-

lik yapan Libya kökenli vatandaşlarının olduğunu 

ifade eder.12 Türkiye’nin her zaman bağımsız ve 

birleşik Libya’yı desteklediğini vurgulaması Libya 

halkında büyük bir teveccüh uyandırmıştır. 

1951 yılında İdris es-Senusî’nin Libya’nın kra-

lı olarak bağımsız dev-

letin başına geçmesiy-

le Türkiye ile yakın iliş-

kiler kurulmuştur. O dö-

nemlerde Türkiye BM 

genel kurulunda bahset-

tiği üzere Libya kökenli 

devletteki tecrübeli bü-

rokratlarını yeni kuru-

lan Libya devletine gön-

dermiştir. Bu kişilerden 

biri olan Sadullah Ku-

loğlu (Koloğlu), Türki-

ye Cumhuriyeti’nde kay-

makamlık ve valilik yap-

mış bir bürokrattır. Ken-

disi Türkiye’de bir ilçe-

de kaymakam iken la-

kabı “Arap Kaymakam” 

idi, daha sonra Libya’ya, 

Libya’nın ilk Başbakanı 

olarak gittiğinde ülkede-

ki lakabı ise “Türk Baş-

bakan” idi. Aslında burada tarihin güzel bir iro-

nisiyle karşı karşıyayız. Kuloğlu ailesi, Osmanlı 

Devleti’nin bölgeyi İspanyollardan temizlemesinin 

ardından Anadolu’dan veya İstanbul’dan giden 

yöneticilerin veya askerlerin oranın yerel halkla-

rıyla yapılan evliliklerinin günümüze kadar gelen 

miraslarından biridir diyebiliriz. Bölgeyle kurulan 

evlilik bağları aradan geçen uzunca sürelere rağ-

men iki devletin ilişkilerinin hızlı bir şekilde tek-

rar yeniden inşa edildiğinin ve birbirlerine destek 

olurken çıkarların ötesinde daha deruni bağların 

11 Orhan Koloğlu, 500 Years in Turkish-Libya Relations, 
Ankara: SAM Paper, 2007, s. 255.

12 Orhan Koloğlu, a.g.e. s. 255-256.

kurulmasında önemli olduğunu gösterir nitelik-

tedir. Sadullah Kuloğlu’nun yanı sıra Libya ordu-

sunda ve dış ilişkilerde görev almak için gönde-

rilen Libya kökenli Türk bürokratlar, yeni kuru-

lan devletin inşasında önemli roller oynamışlardır. 

Libya bağımsızlığını iddia ettiği yıl, Dünya’nın 

en fakir ülkesi ilan edilmişti ve ciddi bir geliri yok-

tu. Yeni kurulan devletin bütçesinin yarısı İngiliz-

lerin, bir kısmı Fransızların bir kısmı ise ABD’nin 

fonlarıyla karşılanmaktaydı. Türkiye ise bu süreç-

te askeri uzman ve öğrencilere burs imkânı sağla-

yarak eğitim alanında yardımcı olmuştur. 

Libya’nın kendi sesini duyurmak için çok 

zayıf olduğu zamanlarda BM genel kurulunda 

Türkiye’nin Libya’yı sa-

vunması ve onun rahat-

sızlıklarını dillendirmesi 

kamuoyunda çok olum-

lu bir karşılık bulmuş-

tu ve bir grup insan ta-

rafından ütopik vizyon-

ları olan Hizbul İttihadî 

Trablusî Turkî (Türki-

ye ile birleşme partisi) 

kurulmuştu.13 Parti Tür-

kiye ile Federatif bir şe-

kilde birleşmeyi, ortak 

dış politika, askeri ve 

ekonomik işbirliklerini 

hedeflemekteydi.14 Aynı 

şekilde Türk kamuoyun-

da da Libya’ya yönelik 

büyük teveccühler bu-

lunmaktaydı. Üst düzey 

yöneticilerin açıklamala-

rında tarihsel birlikteliğe 

ve din kardeşliğine vurgu 

yapan ifadeler yer almaktaydı.15 İlişkilerin yeni-

den inşa edildiği sürecin ilerleyen zamanlarında, 

1958 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Ba-

yar Libya’ya bir ziyarette bulunur ve iki ülke ara-

sında ilk işbirliği ve kültür antlaşması imzalanır.

1969-2011 Dönemi
Türkiye -Libya ilişkileri uzun bir süre nor-

mal seyirde devam eder. 1969’da “Özgür Subay-

lar Hareketi” adı altında askeriyedeki bir grup Al-

bay Muammer Kaddafi’nin öncülüğünde kansız 

13 Orhan Koloğlu, a.g.e. s. 259.

14 Orhan Koloğlu, a.g.e. s. 259.

15 Orhan Koloğlu, a.g.e. s. 260.

-
-
-

-

-

-

-
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bir darbe girişiminde bulunur ve Libya kralını de-

virir. Muammer Kaddafi fikri anlamda temellerini 

“yeşil kitabında” attığı üçüncü dünya teorisi, alter-

natif İslâmî sosyalizm gibi karma bir siyasal söy-

lem ve vizyona sahipti16 ve Nasır’ın pan-arabizm 

ve antiemperyalist söylemlerinin hayranıydı.17 

Kaddafi döneminde Türkiye-Libya ilişkileri ise va-

sat bir düzlemdeydi. 1974 yılına geldiğimizde ise 

Türkiye-Libya ilişkilerinde çok önemli bir gelişme 

gerçekleşti. Kaddafi, Türkiye’nin Kıbrıs harekâtını 

maddi (askeri uçaklara yakıt ikmali gibi) ve ma-

nevi güçlü bir şekilde destekledi. Bu süreç Lib-

ya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ivme kazan-

masına sebep oldu ve Libya ile ticari ilişkiler ge-

liştirildi. Bu dönemde ticaret ve işbirliği antlaş-

maları imzalandı ve Türk firmalarına büyük iha-

leler verilmeye başlandı, ticaret hacminde özel-

likle Türkiye’nin ihracatına yönelik ciddi artışlar 

oldu. Bölgede Türk işçiler istihdam edildi. Eğiti-

minin bir kısmını Türkiye’de yapan 1970’li yıllar-

da Libya’da İmar ve İskân Bakanı M. Ahmed Man-

guş18 gibi devlet adamlarının da iki ülke arasında-

ki ilişkilerin ivme kazanmasında önemli katkıla-

rı olmuştur. 

İlişkiler belli bir süre inişli çıkışlı devam etti, 

1980’de ABD’nin Libya’ya ambargo uyguladı ve 

ardından petrol fiyatlarındaki ani düşüş Türkiye 

ve Libya arasındaki ekonomik ilişkileri de etkile-

di. 1990’lı yıllar Türkiye-Libya ilişkilerinde tekrar 

yakınlaşmanın kurulmaya çalışıldığı yıllardı fakat 

1998 yılında Libya’nın PKK sempatizanı gösteri-

cilerin yürüyüş yapmasına izin vermesi iki ülke 

arasındaki ilişkileri ciddi manada zedelemiştir. Ar-

dından ilişkileri düzeltmek için yapılan diploma-

tik girişimler sonucunda ilişkiler tekrar normal 

seyrine dönmüştür. 

2004 yılında ABD tarafından Libya’ya uygula-

16 ...”Cemâhîriyye” kelimesi ile birlikte sunulan söylem, 
sosyal adaleti sağlamayı ve sınıflar arası farkları orta-
dan kaldırmak için sosyalist uygulamayı, grup ve parti 
sömürücülüğüne karşı parlamentoyu kaldırıp halk 
komiteleri aracılığıyla halk iktidarını kurmayı, ulus-
lararası alanda barış içinde bir arada yaşama ilkesine 
bağlı kalarak bağımsızlık ve tarafsızlığı korumayı, bu 
yolda ilerlerken Kur’an’a uygun davranmayı öneriyor-
du... bkz. Nurettin Ceviz, Tarihten Günümüze Libya, 
Ankara: ORSAM, 2011, s. 19.

17 Orhan Koloğlu, 500 Years in Turkish-Libya Relations, 
Ankara: SAM Paper, 2007, s. 262.

18 Ahmet Kavas,  “Türkiye Libya İlişkileri”, 
TASAM Stratejik Öngörü Dergisi, 2011, 
http:/ /www.tasam.org/Files/Icerik/File/turki-
ye_-_ l ibya_ i l i sk i l e r i_5ec824a0-12a4-48ed-
bf73-288561ab5b67.pdf (07.05.2018), s. 5.

nan yaptırımlar kaldırılmış ve Libya’ya yapılacak 

olan yatırımların önü açılmıştır. Bu tarihlerden iti-

baren Türkiye’nin Libya ile olan ilişkisi hem siyasi 

hem ekonomik anlamda ciddi bir gelişme göster-

meye başlamıştır. Türkiye, o dönem İslâm İşbirli-

ği Teşkilatı için aday gösterdiği kişi için Libya’dan 

destek istemiştir19. Türkiye 2005 yılını “Afrika yılı” 

ilan eder ve bununla birlikte Libya, Türkiye’ye 

Afrika Birliği’nde gözlemci ülke olmasını des-

tek olma vaadinde bulunmuştur.20 2000’li yıllar-

da başlayan süreç içerisinde Türkiye özellikle in-

şaat alanında Libya’da çok ciddi yatırımlarda bu-

lunmuştur. 2011 Arap Baharı öncesi iki ülke ara-

sındaki ticaret hacmi yaklaşık 2.36 milyar dolar-

dı ve bu rakamın o dönem için ileriki beş içerisin-

de 10 milyar dolara çıkması hedeflenmekteydi.21

Tunus’ta başlayan Arap devrimleri süreci 

Libya’yı da etkisi altına almış ve 17 Şubat 2011’de 

Libya’da bir halk devrimi gerçekleşmiştir. Türki-

ye bu süreçte ilk başlarda temkinli bir politika iz-

lemiştir. Dışarıdan müdahaleye karşı çıkmasına 

rağmen daha sonra NATO müdahalesine isteksiz-

ce onay vermiştir. Türkiye çatışmaların ve olay-

ların şiddetlenmeye başladığı dönemde ülkedeki 

vatandaşlarının can güvenliğine ve ülkedeki yatı-

rımlarına odaklanmıştır. Türk işçilerinin tahliyesi 

Türkiye’nin öncelikleri arasında olmuştu. Türki-

ye başarılı bir şekilde 25.000 vatandaşını ülkeden 

tahliye etmiştir. Türkiye’nin Libya’daki devrim sü-

reci içerisindeki ilk tutumu “kaygılardan beslenen 

kısmî edilgenlik”22 şeklinde değerlendirilmiştir. 

19 Ahmet Kavas, a.g.e. s. 6.

20 Ahmet Kavas, a.g.e. s. 7.

21 Nurettin Ceviz, Tarihten Günümüze Libya, Ankara: 
ORSAM, 2011, s. 21

22 Cenap Çakmak, “Türkiye’nin Tunus ve Libya 
Politikası”, Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Ali 
Resul Usul (ed.) , Türk Dış Politikası Yıllığı 2011 

Muammer Kaddafi
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Bu değerlendirmenin arka planında Türkiye’nin 

bölge halkının ve kendi vatandaşlarının can gü-

venliğini öncelemesi olmuştur. Gerek Davutoğlu, 

gerekse Erdoğan o dönem için siyasi çözümü ön 

plana çıkarmak istiyordu. Türk yetkililer tarafın-

dan NATO’nun herhangi bir müdahalesinin hal-

kın devrimi sahiplenmesini azaltabileceği uyarısı 

yapılmıştır.23 Türkiye’nin meselenin bir oldubitti-

ye getirilmesini istemediğini ve siyasi girişimler-

le problemlerin çözülmesi gerektiğine dair öneri-

leri olmuştur. 

İlerleyen süreç içerisinde Türkiye, bölgede-

ki iç çatışmaların artmasıyla oluşan insani krize 

yönelik adımlar atmaya çalışmaktadır. Erdoğan, 

Libya’da yaşanan krize yönelik temelde 3 mad-

delik yol haritası açıklamıştı: Gerçek bir ateşke-

sin sağlanması, insani yardım için güvenli bölge-

lerin oluşturulması ve Kaddafi’nin ‘halkın özgür 

iradesiyle yöneticilerini seçeceği anayasal niza-

mın önünü açmasını’.24 Türkiye, Libya’daki deği-

şim sürecinde aktif bir tutum almaya başlamıştır. 

Açık ve net bir şekilde rejim değişikliğini destek-

lemiş ve muhaliflerin meşruiyetini tanımıştır. Lib-

ya temas grubu toplantılarına katılmış ve sürece 

aktif bir şekilde destek olmaya çalışmıştır. Ulusal 

Geçiş Kongresiyle yakın temaslarda bulunmuş-

tur. Türkiye’nin bu hamleleri Kaddafi tarafından 

olumsuz karşılanmış ve Türkiye’ye karşı tavır alın-

mıştır. Türkiye ise çözümün Libya halkının iste-

ği doğrultusunda olacağına yönelik kanaatini net 

bir şekilde dile getirmiştir. Süreç içerisinde Türki-

ye muhaliflere mali yardımlarda bulunarak Libya 

halkının devrimine maddi destek vermiştir. 

Türkiye’nin Kaddafi rejimine karşı Ulusal Geçiş 

Konseyini tanıması ve Davutoğlu’nun Bingazi’de 

UGK ziyaretiyle yaptığı görüşmede UGK hükü-

Ankara: SETA Yayınları, 2012, s. 355. 

23 Cenap Çakmak, a.g.e. s. 356.

24 Cenap Çakmak, a.g.e. s. 358.

metinin yanında olduğunu söylemesi25 UGK’nın 

meşruiyetini arttırmıştır. Libya’daki çatışmalar-

da muhaliflerin giderek üstün duruma gelmesiy-

le Türkiye’nin Kaddafi sonrası yol haritası daha da 

netlik kazanmaya başlamıştır. Kaddafi sonrası dö-

nemde etkin olmaya çalışan Türkiye gerek muhalif-

lere verdiği destek ve gerekse siyasi destekle halkın 

ve muhaliflerin sempatisini kazanmayı başarmıştı.

Kaddafi’nin devrilişinin ardından Erdoğan, 

Arap Baharı turu kapsamında26 Libya’ya ziyarette 

bulunur ve bu ziyareti esnasında Trablus meyda-

nında halka hitaben yaptığı konuşmasında “Libya 

halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesini za-

ferle sonuçlandırdığına şahit olmak büyük bir he-

yecandır, büyük bir mutluluktur” demiştir.27 Yine 

aynı şekilde Libya’nın dondurulan mal varlıkla-

rının tekrar Libyalılara iade edilmesine yönelik 

Türkiye’nin çağrıları ve girişimleri olmuştur. Da-

vutoğlu bu bağlamda “Libya halkının ihtiyaçları-

nın karşılanması için alınması gereken mali ted-

birleri mali kararları da ele aldık. Bu kararlar çer-

çevesinde Libya’nın dondurulmuş varlıklarının 

tümüyle serbest bırakılması gerektiği konusunda 

mutabık kaldık. Libya halkına ait olan her değerin 

Libya halkına geri verilmesi kanaatini taşıyoruz. 

Libya halkına ait olan Libya halkına geri verilme-

lidir.” şeklinde konuştu. 28 

Erdoğan’ın Arap Baharı turunun başlamasının 

ardından sürpriz bir şekilde Fransa’nın Libya’ya 

gitmesini “durumdan vazife çıkaranlar oldu.” 29 

şeklinde ifade ederek Fransa’nın rol kapmaya ça-

lıştığını söylemişti. Türkiye tarafından yetkili ma-

kamların Batı’nın olayları yer altı kaynaklarına sa-

hip olma veya ülkede rol kapma şeklinde gördük-

lerini fakat Türkiye’nin bu süreci insani kriz açı-

sından çözüm odaklı değerlendirdiği ve halkların 

özgür seçimlerinin bir an önce kurulacak yeni yö-

netimlerle kurumsallaşmasını öncelediğine yöne-

lik açıklamaları olmuştur.30

25 Cenap Çakmak, a.g.e. s. 362.

26 Erdoğan’ın Arap Baharı Turu Dış Basında, 2011, 
https://www.haberler.com/erdogan-in-arap-bahari-
turu-dis-basinda-2985320-haberi/ (11.05.2018).

27 https://www.youtube.com/watch?v=v_CqjaRFPCE 
(12.05.2018).

28 Libya halkına ait olan geri verilmeli, 2011, http://
www.haberturk.com/dunya/haber/663481-libya-
halkina-ait-olan-geri-verilmeli (11.05.2018).

29 Erdoğan: Libya’da rol kapmaya çalıştılar, 2011 http://
www.aljazeera.com.tr/haber/erdogan-libyada-rol-
kapmaya-calistilar (11.05.2018).

30 http://www.aljazeera.com.tr/haber/erdogan-libyada-
rol-kapmaya-calistilar, https://www.youtube.com/



73

 Umran • Temmuz 2018

2012 yılında 7 Temmuz 2012 tarihinde yük-

sek katılım oranıyla gerçekleştirilen Milli Genel 

Kongre (MGK) seçimleri yapıldı31 ve hükümet ku-

ruldu. 2013 yılına geldiğimizde ise Türkiye-Libya 

ilişkilerinin gündem maddelerinden biri Türk 

müteahhitlerin Libya’da gerçekleştirdiği faaliyet 

ve projelerin karşılığında hak edişlerini alamama-

ları olmuştur.32 2014 yılı ise Libya’nın günümüze 

değin devam eden ikinci çatışma ortamını yarata-

cak olaylar dizisinin başladığı yıldır. Bu yıl Kad-

dafi döneminin ordu içindeki generallerinden biri 

olan ve belli bir süre ABD’de ikamet eden Hali-

fe Haftar’ın Libya denkleminin içine girdiği yıl-

dır. Halife Haftar’ın MGK’yı feshettiğine ve Libya 

Askeri Geçiş konseyini ilan ettiğine dair iddialar 

ortaya çıkar.33 Aynı yıl yapılan düşük bir katılım-

la gerçekleştirilen seçimlerle iş başına gelen yeni 

meclis, anayasal olarak MGK’dan görevi Trablus’ta 

devralıp Bingazi’de başlaması gerekirken, doğ-

rudan Halife Haftar’a ilk destek veren şehir olan 

Tobruk’ta toplandı.34 Bu durum ülke içindeki ça-

tışma ve istikrarsızlık ortamını arttırmıştır. MGK 

bu duruma tepki göstermiş ve seçimler hükümsüz 

sayılmıştır. Fakat Tobruk’ta toplanan Temsilciler 

Meclisi Haftar’ın askeri desteğini arkasına alarak 

kendisini Libya’nın meşru yönetimi olarak ilan et-

miştir. Bu durum ülkede fiili bir bölünmeyi de be-

raberinde getirmiştir. 

Türkiye bu süreç zarfında iki tarafla ilişkile-

watch?v=v_CqjaRFPCE (11.05.2018), http://www.
mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-libya-ulusal-gecis-
konseyi-temsilcisi-mahmut-cibril-ile-ortak-basin-
toplantisinin-metni.tr.mfa (11.05.2018).

31 Emrah Kekilli, Haftar’ın Darbe Girişiminden BM’nin 
Çözüm Taslağına Libya Siyaseti, Ankara: ORSAM, 
2016, s. 9

32 Ramazan Erdağ, “Türkiye’nin Kuzey Afrika Politikası”, 
Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Ali Balcı (ed.) , 
Türk Dış Politikası Yıllığı 2013 (s. 237-253), İstanbul: 
SETA Yayınları, 2014, s. 248-249 .

33 Emrah Kekilli, Haftar’ın Darbe Girişiminden BM’nin 
Çözüm Taslağına Libya Siyaseti, Ankara: ORSAM, 
2016, s. 12

34 age. s. 18.

rini sürdürürken BM’nin öncülüğünde yürütü-

len müzakere sürecini desteklemiştir. Türkiye Fa-

yiz Sarrac’ın liderliğindeki BM’nde yoğun çabalar-

la kurmaya çalıştığı Ulusal Mutabakat Hüküme-

tini desteklemiştir. Fakat Milli Genel Kongre ve 

Temsilciler Meclisi arasındaki kırılganlık çok has-

sas olduğu için belli bir mutabakat tam olarak sağ-

lanamamıştır. Temsilciler meclisi Fayiz Sarrac ön-

derliğinde Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) 

veto ederek kurulmasını engellemiştir.35 

Türkiye bu süreçte UMH’yi destekleyeceği-

ni, Libya’nın altyapı, yol ve diğer alanlardaki ih-

tiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yapaca-

ğına dair taahhütte bulunmuş ve vize uygulama-

larına yönelik kolaylaştırıcı adımlar atarak Libya 

hükümetine olan desteğine devam etmiştir. Öte 

yandan Halife Haftar’ın ülkenin doğu bölgesin-

de güçlenmesi ve Temsilciler Meclisi üzerinden 

bir meşruiyet araması devam etmektedir. Hali-

fe Haftar Mısır, Suudi Arabistan ve BAE tarafın-

dan desteklenmektedir.36 Ayrıca Haftar’ın Rusya 

ve Fransa ile ilişkileri de bulunmaktadır.37 Türkiye 

ve Katar ise BM’nin çözüm modeli olarak gördüğü 

Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni desteklemektedir. 

16 Şubat 2018’de Erdoğan Libya Başkanlık konseyi 

Başkan’ı El-Sarrac’ı Beylerbeyi sarayında ağırladı, 

görüşme basına kapalı gerçekleşmekle beraber bu 

durum Türkiye’nin süreç içerisinde Libya’nın BM 

tarafından meşru olarak görülen Trablus merkezli 

hükümeti muhatap olarak aldığını göstermektedir.

35 Abdurrahim Sıradağ, “Türkiye’nin Afrika Politikası 
2016”, Burhanettin Duran,Kemal İnat ve Mustafa 
Caner (ed.) , Türk Dış Politikası Yıllığı 2016 (s. 441-
469), İstanbul: SETA Yayınları, 2017, s. 447 

36 Emrah Kekilli, Haftar’ın Darbe Girişiminden BM’nin 
Çözüm Taslağına Libya Siyaseti, Ankara: ORSAM, 
2016, s. 23

37 Libyan strongman Khalifa Haftar ‘in a coma in 
Paris hospital’ , 2018, https://www.telegraph.co.uk/
news/2018/04/12/libyan-strongman-khalifa-haftar-
coma-paris-hospital/ (13.05.2018)
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Yenilerde öğrenmeye başladı-

ğım İslâm’ın, her mükellef ferde 

ikram ettiği bir nimet, düşün-

ce ve ifadedeki geniş alan ola-

rak bakmaktaydım. Rabbimizin 

külli iradesinden bize bağışlan-

mış cüz’i iradeyi Müslümanlar, 

kendilerine ikram edilmiş hür-

riyet alanı olarak görmeyip ne 

yapacaklardı? O gün bu gündür 

kendi düşünce, ifade ve inanç 

hürriyetim üzerinde ne kadar 

titriyorsam, hangi inanç siste-

mine bağlı bulunursa bulunsun, 

benim için “öteki” olan herkes 

hakkında da, aynı titizliği göster-

meye çalışıyorum. Kimsenin be-

nim gibi düşünme mecburiyeti 

yoktur. Kanaatlerimi böyle özet-

ledikten sonra bu hususta nasıl 

bir hayalim var(dı) ona geçeyim.

Varlıklı bir aileye yetmiş yıl 

kölelik yapmış birisini, efendi-

si nihayet azat etmek istemiş. 

Ve ona son bir arzusunun olup 

olmadığını, ne dilerse yerine ge-

tireceğini vaat etmiş. Eski köle, 

efendisinden, kendisine bir köle 

T ürkiyeli düşünce ve sanat 

ortamıyla tanışmaya başla-

dığım ilk yıllarda, Malatya’dan 

türlü merkez dergilerine şiirler, 

hikâyeler, denemeler postalıyor-

dum. Lise talebesiydim. Malatya 

Fikir Kulübü’nün en genç mü-

davimlerinden birisiydim. Bir 

dosya dolusu şiirim birikmişti. 

Onları kitaplaştırabilir miyim 

diye dolaşıyor, düşünüyordum. 

Adını çoktan tespit etmiştim 

kitabın; Çığlık Hürriyeti ola-

caktı. Etrafımdaki büyüklerden 

aşırı tepki almıştım. Hürriyetin 

Müslümanlar bakımından çok 

da tercih edilecek bir kavram ol-

madığı düşüncesindeydi hemen 

herkes. O tarihlerde pek anlaya-

mamıştım ama bugün, böylesi 

değerlendirmelerin çoğu kere 

muhafazakâr refleksten doğdu-

ğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Yakın tarihimiz ve edebiya-

tımızda hürriyet sözü, en fazla 

Sultan İkinci Abdülhamit döne-

minde, bizzat sultana karşı ve 

bir nevi şamar oğlanına çevrilmiş 

bulunan, İttihat Terakki lisanîyle 

tüketilmiş görülmekteydi. İttihat 

Terakki Fırkası mensupları da 

Batıcı, Batılı olmakla suçlanan 

kimselerdi sonuçta. Ne var ki bir 

kısmı bizzat sözü edilen sultanın 

açtığı mekteplerdeki tedrisatın 

ürünüydüler. Buna Mustafa Ke-

mal, İsmet İnönü gibi laik lider-

leri de rahatlıkla katabiliriz. Ve 

bu zihinlerin hemen tamamı, 

baştan ayağa Batılı/Batıcı bir 

müfredatla öğrenim görmektey-

diler. Bu durumu görmezden ge-

len fanatik Osmanlı hayranları, 

yine de hürriyetin bir Batılı proje 

olması ihtimali/ iddiasından geri 

durmuyorlardı. Ancak görülme-

yen bir başka husus, hürriyet 

fikrine karşı savunulan Osman-

lı Saltanatının, son üç yüz yıl-

daki Batılı/Batıcı hayat tarzı idi. 

Saraylardaki hayatı hatırlamak 

istemeyen fanatik Osmanlıcı ya 

da gelenekçilerden hiç kimse-

nin gözüne, oradaki Batılı hayat 

çarpmıyordu.

Oysa ben hiç de alakadar 

olmayan bir başka noktadan 

kelimeyi benimsemekteydim. 

İlahi Hitap’ı okuyanlar da şunu bilir ki kalbine maraz bulaşanlar 

yahut onu mühürletenler, bizzat o kalplerin sahipleridir. Çünkü şirk, 

küfür, zulüm, nifak, batıl, fısk, fücur gibi şerli eylemlerin talipleri 

bilirler ki bu eylemler kalpte hastalık yapar, ısrarlı davrananlarınki 

ise hak ve hakikate karşı kilitlenir, mühürlenir. Selim kalbi 

korumanın tek ve en kurtarıcı yolu kalbin akletme melekesini, 

düşünmenin bütün biçimlerini işlevsel kılmakla mümkündür.

Sultan II. Abdülhamit
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temin etmesini dilemişti. Öğ-

rendiğimde zihnimi büyük bir 

boşlukta bulduğum bu olay üze-

rinde, ömrüm boyunca sürekli 

düşünmüşümdür. Hürriyetleri 

kısıtlanan insanların, en azın-

dan bir kısmı için, buna biraz da 

müstahak olduklarını mı söyle-

melidir? Şu fanatik Osmanlıcıla-

rın hayalhanelerinde de Osman-

lı hanedanına yeniden saltanatı 

iade etmek gibi bir hasret mi ya-

tıp duruyor? Nitekim ilk genç-

lik yıllarımda, şimdilerde hayli 

yaşlanmış ve hasta yatağındaki, 

tarihçiliği kendinden menkul bir 

yazarın, bu arzusunu kamu oyu-

na bile açtığını hatırlamaktayım.

Düşünce ve sanat hayatım 

boyunca, bireysel hürriyetime, 

daima en değerli varlığım olarak 

baktığımın ve başkalarının da 

buna aynı oranda sahip bulun-

duklarını savunduğumun, en so-

mut belgeleri tüm eserlerimdir. 

Aslında, biraz da yanlış tanım-

ladıkları için hürriyet kelimesi-

ni pek sevmeyen bir toplumun 

üyesiydim. Sanki bu kelimeyi ilk 

defa Namık Kemal ve sanki yal-

nızca Sultan II. Abdülhamit aley-

hine kullanmıştır yanılgısına de-

ğinmiştim. Elbette son derece 

yanlış bir algıdır bu.

1789 Fransız İhtilali sonra-

sında, Avrupa toplumlarında baş 

gösteren hürriyet, eşitlik, kar-

deşlik gibi kavramların, bizim 

topluma da o tarihten sonra gir-

diğini sanmak, büyük bir cehalet 

örneğidir. Belki şu söylenebilir, 

Batı dünyasında da Doğu dün-

yasında da imparatorlukların, 

saltanatların, krallıkların yıkılı-

şı aynı tarihlere rastlamıştır. Sal-

tanata karşı duranlar ise her iki 

dünyada da elbet şairler, edip-

ler, eleştirmenler olmuştur. Bu 

anlamda yalnızca Namık Kemal 

değil Ziya Paşa, ardından Meh-

met Akif’in yazdıkları yeterli fi-

kir vermeye kâfidir.

Şunu unutmamak gereklidir 

ki her toplum, kavramlara ken-

di dünya görüşü, duygu, düşün-

ce ve inançlarından hareketle ta-

nımlar vermektedir. Bizim en sı-

radan sözlüklerimize bakanlar, 

kelimenin karşılığında şu ifade-

leri göreceklerdir: “Allah’a kul 

olmak haline hürriyet denir.” 

Sözgelimi Türkçemizde kullanı-

lan özgürlük ve serbestlik keli-

meleri, acaba yerli yerinde bir ta-

nımla, ortalama insanların zih-

ninde yerini almış mıdır? Küçük 

bir hatırlatma buradaki yanlışı 

açığa çıkarmaya yetecektir. Ser-

best kelimeleri Farsçadır. Ser, 

baş demekken, best, bağlı an-

lamı taşır. Bu durumda serbest 

başı bağlı biçiminde anlaşılma-

sı gerekirken, tam tersi anlamda 

Türkçeleşmiştir.

Öz-gür de böyledir. Özü-

gür’den türetilmiş olmalıdır. 

Ve öz Türkçe gibi görünse de, 

Müslüman bir toplumun duygu, 

düşünce ve inanç manzumesine 

karşılık verememektedir. Çünkü 

tanrı tanımaz toplumların, insa-

nı/bireyi varlığın temeline yer-

leştiren anlayışlarını yansıtmak-

tadır. İnsanın bu anlamda özü, 

gür değildir. Maddi özü toprak 

olsa da onun manevi özünde 

Kur’ân-ı Kerim’de ifadesini bu-

lan “İlahi Ruh” mevcuttur. Yani 

“insan, başıboş yaratılmamıştır.” 

(Kıyame Suresi:36)

Allah’ın isimleri arasında 

sıklıkla kullanılan Rab kelimesi, 

terbiye ile akrabadır. Bu anlamda 

Allah, bütün insanları teker te-

ker ve kendisinin adeta şaheseri 

olarak, temizlikle terbiye edilmiş 

(hanif) bir fıtrat üzere yaratmış-

tır. Ve insan Allah’ın kuludur fa-

kat hiç kimsenin kölesi değildir. 

Hür bir varlıktır.

Jacques Ranciere, Cahil Hoca 

adlı eserinin son paragrafında, 

insanı daima hakikati arayan 

varlık olarak tanımlayan felsefe-

nin kurucusu Joseph Jacotot’un 

mezar taşına, takipçilerinin, 

“Özgürleşmenin Amentüsü” say-

dıkları şu sözleri yazdıklarını 

aktarır: “İman ettim, Tanrı insan 

ruhunu kendi kendini, hoca-

sız olarak eğitmeye kadir olarak 

yaratmıştır.” Demek ki Allah’ın 

terbiyesinde, insanın kendini 

terbiye edebilecek bir yetenek 

yüklemesi de mevcuttur.

-
-

-
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Ivan Illich’in Okulsuz Toplum 

adlı kitabındaki tezi hatırlana-

cak olursa, Jacques Ranciere’nin 

Cahil Hoca eserinde zikrettiği 

“tahsil, özgürlük gibidir, veril-

mez alınır” sözü daha bir anlam 

kazanacaktır. Nitekim benim 

yıllardan bu yana sürdürdüğüm 

sohbet usulünün adını “Hür Dü-

şünce Mektebi” olarak belirleme, 

ayrıca okul yerine mektep keli-

mesini tercih etme sebebim de 

bu açıklamayla vuzuha kavuşa-

caktır umarım. Okul kelimesi 

scola’dan türemiştir. Bilindiği 

gibi skolastik de aynı keli-

menin türevlerinden birisidir. 

Neredeyse hürriyetin tam zıd-

dına denk düşen bir anlamı 

çağrıştırmaktadır. Hürriyet, 

bizim iman tanımımızın bile 

temel kelimesidir. Batı sözlük-

lerinde “bir inceleme araştır-

ma konusu olmaksızın, körü 

körüne, dogmatik biçimde ve 

hatta saçma olduğu bilinerek 

benimsenen, kabullenilenlere 

inanç denilir” ifadesi yer al-

maktadır. Oysa Müslümanlar 

imanı “bir bilgi, bilinç, arayış, 

seçim, hiçbir zorlama olmak-

sızın gönüllü, hür bir benim-

seme” şeklinde tanımlamakta-

dırlar.

Geçmişte öğrenim faali-

yetinin kurumu maarif olarak 

anılırdı. Bu kelime, tanıma, bil-

me anlamı taşımaktadır. Mektep 

kelimesi de yazmak ile ilgili ol-

duğuna göre okuryazarlık, öğre-

nim, bilme ve tanımaya karşılık 

gelen bütün bu kavramsal yapı-

yı, niçin tercih etmemiz gerektiği 

açık değil midir?

Hürriyet kelimesinden türe-

tilmiş ve eskilerde çokça kulla-

nılan muharrir kelimesinin de, 

son derece aydınlatıcı bir anlamı 

vardı. Bugün yazar dediğimizde 

aynı anlam kümesi asla hatıra 

gelmemektedir. Çünkü muhar-

rir, kelimelere, sözlere hürriyet 

kazandıran kişi demektir. Yani 

tek başlarına ya hiç ya da daha 

dar anlamlar taşıyan sözleri, ke-

limeleri bir araya getirerek, on-

lardan daha derin, daha köklü, 

daha etkili cümleler kuran, ku-

rabilen kişiydi muharrir. Yazar-

lık işinin hürriyet ile alakası şu 

bakımdan çok önemlidir. Yazar-

ken hür olan, duyarken, düşü-

nürken, inanırken de hür kalmış 

demektir.

Hayalim, ülkemin bütün şe-

hirlerinde, bölgelerinde sivil, 

resmi müfredattan bağımsız, 

Hür Düşünce Mektepleri açıl-

ması yönündeydi ömrümce. 

Çünkü yeni ve modern eği-

tim modelleri, resmi okul-

lar, ne yazık yine Jacques 

Ranciere’nin uyarısıyla karşı 

karşıya kalmaktadırlar. O di-

yordu ki: “özgürleştirmeden 

eğiten, aptallaştırır.” Nitekim 

biliniyor ki aptallaşmanın bir 

başka türlüsü de öğrenimi 

taklit üzerine kurmaktan geç-

mektedir. Hele ki bütün in-

san teklerini biricik yaratmış 

bulunan Allah’ın yaratışına 

aykırı olarak, resmi müfredat 

programlarıyla herkesi birbir-

lerine benzetme çabası, tek 

tipleştirme hastalığı, bugün 

kalabalık kitleler yaratmakta, 

ancak kişilik ve nitelik bakı-

mından ciddi bir körleşmeye 

neden olmaktadır.

Ranciere’ye yeniden mü-

racaat edecek olursak şu ifa-

deleri, yol gösterici nitelikte bu-

lunacaktır: “Cehalette hiyerarşi 

yoktur. Cahil birinin bir kez 

yaptığını, bütün cahiller her za-

man yapabilir. Doğada birbirinin 

aynı iki varlık yoktur. Dünyanın 

yasası bireyselliktir.” Düşünürü-

müz arkasından şöyle bir ekle-

me yapar: “Tembellik, bedenin 

-

-

-

-

-
-

Jacques Rancière
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uyuşukluğu değil, kendi kendini 

küçük gören bir zihnin giriştiği 

edimdir. Yok, yapamam, der öğ-

renme işinden kaytarmak isteyen 

cahil.” Dünyanın yasasındaki bi-

reysellik üzerinde biraz durunca 

ne görülmektedir? Müslüman 

kültürüne besbelli Hint düşün-

cesinden aktarılmış çilecilik, 

kendini horlama, Kur’an’daki 

nefs kavramını Türkçeye kendi 

olarak çevirmek yerine, sanki in-

sandaki kötülük odağıymış gibi 

gösteren geleneksel öğretiden, 

maalesef şahsiyeti ortadan kaldı-

ran, onu Allah’ın adeta elinden 

alarak bağlı bulunduğu beşeri 

ekolün emrine veren, köle ruhlu 

tipler çıkmıştır. Bireysellik kav-

ramını işitince titreyenler, onu 

bencillik ve egoizmle karıştıran 

eksik düşüncelilerden başkası 

olamaz.

Verilen örnekler ve yaklaşım-

lar, cehalet ile tembelliği nasıl il-

ginç bir biçimde bir araya getir-

mektedir; aralarında yaşadığı-

mız toplum üyelerinin bu uyarı-

dan alacağı bir hayli ders olmalı-

dır. Eski kıraathaneleri yani oku-

ma merkezlerini, bugün cafelere 

çevirerek oralarda, en değerli ni-

met olan zamanı boş işlerle har-

cayan genç nüfusu, yeniden kı-

raathanelere çekmenin yöntem-

leri aranmalı değil midir?

İnsan Ne ile Yaşar adlı küçük 

ama muhteşem eserinde Tols-

toy, “emek ucuz ekmek pahalı” 

diyerek, Çarlık Rusya’sındaki 

adaletsizliğe değinmekteydi. An-

cak daha önemli sözleri zaman 

kavramı üzerineydi: “Tek önemli 

vakit vardır; içinde bulunduğu-

muz an. O an en önemli vakittir, 

çünkü sadece o zaman elimizden 

bir şey gelebilir.”

Tolstoy’dan dersini iyi ça-

lışmış bulunan bilgemiz Aliya 

İzzetbegoviç ise, Müslüman top-

lumlar bakımından, benzer bir 

uyarıda bulunmaktaydı, İslâm 

Deklarasyonu adlı eserinde. 

Müslüman toplumların geçmiş 

tarihleriyle övünme alışkanlık-

larını hatırlatmaktaydı öncelikle. 

Atalar kültü, ecdat muhabbetini, 

yeni zamanların önünde engel 

olacak boyutta yücelten toplum-

lar, elbette önlerini göremezler. 

Bu nedenle bilgemiz Aliya, ne 

yapacaksak “şimdi ve burada” 

yapmak durumundayız diyerek, 

Bosna toplumuna unuttukları 

hakikati yeniden hatırlatmıştı.

Yine Aliya’ya müracaat ede-

cek olursak, ondan başka bir ve-

cizeyi hatırlarız, diyordu ki: “Bizi 

toprağa gömdüler, fakat tohum 

olduğumuzu bilmiyorlardı.” 

Tohum, içerisindeki canlı hüc-

reyi uzun süre saklayabilen bir 

nesnedir. Acaba dünyanın gün-

deminde, siyasi otoritesini yitir-

miş biçimde, uzun yüzyıllardan 

bu yana yatıp duran Müslüman 

hücreler de, aynı canlılığı barın-

dırmayı sürdürüyorlar mıydı? 

Son İlahi Hitap ve tahrif edilmiş 

olsa da, önceki semavi metinle-

rin de barındırdığı Ashab-ı Kehf 

kıssasını elbette boşuna zikret-

memiştir. O, Yedi Uyuyanlar, 

mağaralarından çıkarak yeni 

hayata sanki işte aynen böyle ka-

tılmakta, uyum sağlamaktalardı. 

Aliya ile birlikte bütün düşünen 

Müslümanların merakı, böylesi 

bir uyanış ve diriliş istikametin-

de yoğunlaşmaktadır inşallah.

Fen ve teknoloji, bilim ve sa-

nat, hiyerarşi taşır. Sınama yanıl-

ma yöntemleriyle ortaya konulan 

uğraşla, usta çırak ilişkisiyle de-

nenen yapbozlar, insanı bilgiye 

ve ustalığa ulaştıracaktır. Bunun 

birinci şartı ise kişinin kendinin 

farkına varmasıdır; Platon’dan 

beri söylene gelen “kendini 

bilme”sidir. Unutulmamalıdır ki 

kişi kendinin, öz varlığının, ken-

dindeki cevherin farkına vara-

mamış, kendini küçümsemişse, 

o, aynı zamanda başkalarını da 

küçümseyecek ve topluma zarar 

verecektir.

Dikkatle bakıldığında, bü-

tün evren, insanlığa düşünme 

imkânı sunan, kocaman potan-

siyel bir yaratık gibidir. Fırsat-

lar, nimetler, imkânlar, varlığın 

doğasında taşınıp durmaktadır. 

İnsan, yaratılmış varlıkların özü 

olduğunu, Allah’ın emanetini 

taşıyan, kendisine bütün tabia-

tın bakir biçimde teslim edildiği 

bir yetki ve sorumluluğa sahip 

bulunduğunu bilmek durumun-

dadır. Kendi kendimize zim-

metlendiğimiz gibi, yaradılıştan 

itibaren bütün evren/ tabiat da 

insana zimmetlenmiştir. Ken-

dimizi ve dışımızdaki dünyayı 

koruma, kollama, sahiplenme 

sorumluluğumuz vardır.

Aliya İzzetbegoviç
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Zekâsını başka bir zekânın 

esiri ya da kölesi yapanların, 

üretici ve yaratıcı potansiyelle-

rini yitireceklerini bilmeleri ge-

rekmektedir. Ve onlar sorumlu-

luktan kaçan, tabansızlar olarak 

göçüp gideceklerdir. İşte tam 

bu nedenle, insanın ciddi bir 

hürriyet bilgi ve öğrenimine ge-

reksinimi vardır. Hür Düşünce 

Mektebi özlemimizi militarist 

disiplinler, rozet ve üniforma 

sağlayan scolalar gideremez. 

Hürriyet, kişiyi yaşanan hayatın 

nesnesi olmaktan çıkartır; onu 

üretici ve yaratıcı kılarak sahi-

ci bir özneye dönüştürür. “Bir 

kere de azmettin mi artık Allah’a 

dayan” (Âl-i İmran3/159) İlahi 

buyruğu da insanı bu istikamet-

te bir manifestoyu sahiplenmeye 

teşvik değil midir? Bilimin ve sa-

natın da kendi içerisinde, özgün 

bir disiplini bulunduğunu kimse 

yadsıyamaz. Ancak bu askeri bir 

disiplin ya da biçimsel bir üni-

forma halinde karşımıza çıkmaz.

Düşünme üzerinde biraz 

daha durulacak olursa, insan 

bedenini nereye kilitlerseniz ki-

litleyin, düşünme yetisini salt bu 

yolla ortadan kaldıramazsınız. 

Düşünmek isteyen kimse, en ka-

ranlık zindanda bile yoluna de-

vam edebilir. Ancak insanın bir 

dayanma gücü vardır. Ona gücü-

nün üstünde bir yükleme yapıl-

dığında, o zaman düşünmesine 

engel olunabilir.

Düşünmenin bir başka bo-

yutu ve özelliği de, bir sonuca 

varıncaya kadarki süreçten so-

rumlu tutulmamasıdır. Sonuç 

yanılma ya da isabet olabilir. 

Ortaya konan eylem, sahiden 

düşünce ise eğer, yani arzu, he-

ves ya da başka bir duygu, heva 

sanılmıyorsa, her iki sonuç da 

insanın onuruna zarar verme-

yecektir. İslâmî fıkıhta, müçte-

hit, ortaya koyduğu kanaatinde 

isabet etmişse iki, yanılmışsa bir 

sevap kazanır, diye bir yaklaşım 

vardır. Yani düşünmek, başlı ba-

şına özendirilmiştir. Düşünen 

insanın yanılgısına dahi hem de 

uhrevi ödül veren yüce İslâm, 

insan irade ve hürriyetine işte 

böyle muhteşem bir yol açmıştır.

İnsana her şeyden önce öğ-

retilmesi gerekeni, okullarda 

vermek ne yazık mümkün olma-

maktadır. Çünkü tüm okullarda, 

tüm insanlara, devlet aygıtının 

öngördüğü, izin verdiği, çoğu 

kez sansürlediği modeller sunul-

maktadır. Bunu yadırgamayabi-

lir, hatta her devletin yükümlü-

lüğü olarak görebilirsiniz. Ancak 

şurası unutulmamalıdır ki, yetki 

ve sorumluluklar, cansız varlık-

ların, hukuken hükmi şahsiyet 

sayılan kurumların değil, doğru-

dan insanların yani bireylerindir. 

İnsanlar devletler için değil dev-

letler insanlar için vardır.

Hürriyet ve paralelinde is-

tiklalin bir tanımı da “maddi 

ve manevi bakımdan kimseye 

bağlı, tâbi olmama, kimsenin 

buyruğu altında bulunmama, 

bağımsızlık”tır. Gelin görün ki 

tarih, büyük çoğunlukla tersi-

ne işlemiş ve kölelik ve esaret 

hayatı, hürriyet hayatına daima 

baskın çıkmıştır. Elbette devlet 

aygıtını toptan inkâr eden anar-

şistleri meşrulaştırmak değildir 

bu satırların amacı. Amaç şudur 

ki devletler, kendi standartları 

dışına çıkmak isteyen, şiddet ve 

terör içermeyen, kimseyi öteki-

leştirmeyen, başkasının hürriyet 

alanına tecavüz etmeyen sivil ve 

bağımsız oluşumlara engel olma-

malıdır. Hatta onların önünü açı-

cı olanaklar sağlamalıdır. Çünkü 

özellikle de sanat alanında, okul-

laşma mümkün değildir. Sanat, 

usta çırak ilişkisiyle gelişen, olu-

şan bir alandır. İnsanların yaratı-

cı potansiyelini ortaya çıkarmak, 

onun kendisi kalmasını sağla-

makla, başkasına benzetmeye 

çalışmamakla ve bağımsızlaş-

tırmakla gerçekleşecektir.

Kendini tanımanın yolu 

herhalde standart kalıpların 

dışında kalarak bulunacaktır. 

Bu anlamda düşünce, kültür 

ve sanatın temel gıdası, besi-

ni hürriyettir, bağımsızlıktır. 

Köleliğin ve esaretin bedensel 

olanı elbette acı verir. Ancak 

zihinsel kölelik, insan onuru 

-
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bakımından daha aşağılayıcı bir 

durumdur. Aliya tekrar günde-

mimize girerek diyor ki: “Diş 

ağrısı acı verir ahmaklık acı ver-

mez. Dolu bir mide, boş bir ruh” 

neye yarar? Hayat boyu özgün 

ve hür düşünmeden kendisini 

mahrum bırakmış, her zaman 

başkalarının çiğnediği yolu tak-

lit ederek yürüyen kopyacı kim-

selerin, bir kimliği belki vardır 

ama kişiliklerinden söz açılamaz. 

Kimlik, çoğu kere insanın iradesi 

dışında oluşur. Kendi seçmedi-

ği bir ana babanın çocuğu yine 

kendi seçmediği bir ismi taşır.

İnsanın kişiliği ise hür se-

çimiyle oluşacaktır. Böyle bir 

seçimi gerçekleştirmemiş ya 

da gerçekleştirememiş birisi-

nin kişiliğinden söz edilemez. 

Türkiye toplumu bakımından 

geleneksel anlamda ezber-

lenmiş irade, kaza ve kader 

bahisleri yeniden sorgulan-

maya ve doğru anlaşılmaya 

başlamadan, sözü edilen mo-

dele ulaşmak şimdilik kolay 

gözükmemektedir. Ne var ki 

Allah’tan umut kesilemeyece-

ği gibi, ecel gelinceye kadar 

insandan da umut kesilmeme-

li diye düşünüyoruz. Düşünme, 

konuşma, okuma, yazma gibi 

eylemleri sürdürmemizin amacı 

budur.

Kalbin Marifetleri adlı eseri-

mi kaleme alırken İlahi Hitap’ta 

kalp kelimesinin farklı konum 

ve durumlarını görmüş ve üze-

rinde durmuştum. Bilindiği gibi, 

kelime anlamı değişebilen dönü-

şebilen olan kalbin, selim kalp, 

marazlı kalp, mühürlü kalp şek-

linde üç durumu vardır. Marazlı 

ve mühürlü kalpler, hürriyetleri 

elinden alınmış, insan fıtratına 

yabancı unsurlarla kuşatılmış 

halleri anlatır. Yalnızca selim du-

rumdaki kalbin sahibi gerçekten 

hürriyetini korumuş demektir. 

Ve Allah’ın insandan beklediği 

iman, ilim ve ahlaka ancak dü-

şünen selim kalp sahipleri ula-

şabileceklerdir. Hürriyeti nasıl 

tanımlamıştık: Yalnız Allah’a kul 

olmak ve yalnız Ona kulluk et-

mek haline hürriyet denir.

Son bir husus şudur, marazlı 

ve mühürlü kalplerin hürriyetini 

elinden alan kimdir? Klasik ceb-

riyeci mantık bu soruya utan-

madan Allah cevabını verebilir. 

Bunu kanıtlamak maksadıyla 

Allah Resûlü’ne atfen kimi söz-

ler de uydurabilir. Ancak İlahi 

Hitap’ı okuyanlar da şunu bilir 

ki kalbine maraz bulaşanlar ya-

hut onu mühürletenler, bizzat 

o kalplerin sahipleridir. Çünkü 

şirk, küfür, zulüm, nifak, batıl, 

fısk, fücur gibi şerli eylemlerin 

talipleri bilirler ki bu eylemler 

kalpte hastalık yapar, ısrarlı dav-

rananlarınki ise hak ve hakikate 

karşı kilitlenir, mühürlenir. Se-

lim kalbi korumanın tek ve en 

kurtarıcı yolu kalbin akletme 

melekesini, düşünmenin bü-

tün biçimlerini işlevsel kıl-

makla mümkündür.

“Çığlık Hürriyeti” ifadesi 

elbette sözün gelişi bir genç 

şairin özlemiydi. Aslında hür-

riyet tek başına bugün bütün 

Müslümanların üzerinde ye-

niden düşünmeleri gereken 

önemli bir kavramdır. Fiziksel 

kölelik bir biçimde bedensel 

acı verir, insanı yaralar. Ve 

sınırlı sayıda dayanma gücüyle 

atlatılır, sonu ölüm bile olsa. Ni-

tekim böylesi durumlarda zulme 

ve haksızlığa uğramış olanların 

en azından ölümden sonraki 

hayatı kazanma ihtimali bulun-

maktadır. Ancak zihinsel köleliği 

benimsemiş birisinin buradan 

kurtuluşu imkânsız olduğu gibi 

ölümden sonraki hayatta hesabı 

çok çetin olacaktır. Kurtuluşu da 

mümkün gözükmemektedir. Al-

lah en doğrusunu bilir.

-
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Edebiyat ve 
Sosyoloji

 

Hukukumuz ve Ahvalimiz


