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7 Haziran seçimlerini takip eden 
yazımı eşitlik, hakça yaşam ve 
özgürlüğün sembolü olduğunu 

düşündüğüm sardunya için temkinli 
bir umut hissi duyduğumla sonlan-
dırmıştım. Umudum, hiç olmazsa 
orta vadede ayakta kalabilecek ve 
yapısal reformların temelini atabi-
lecek çoğulcu bir koalisyon hükü-
metinin kurulması ve böylelikle son 
yıllarda giderek artan etnik, dini ve 
siyasi kutuplaşma ve ötekileştirmeyi 
tersine çevirecek somut adımların 
atılmasıydı.

O yazının üzerinden bugün tam tamı-
na altı ay, 1 Kasım seçimlerinden bu 
yana bir ay geçti. Bu zaman zarfında, 
Türkiye, eşine az rastlanır sıklıkta ve 
şiddette, birbirini tekrar eden, siyasi, 
sosyal, ekonomik ve diplomatik iniş 
çıkışlara sahne oldu.

Yaz ayları boyunca ülke, sabırla koa-
lisyon görüşmelerinin başarıyla son-

lanmasını bekledi. Olmadı. Bir hü-
kümet kurulamadı ve “tekrar seçim” 
kararı alındı. 1 Kasım 2015 tarihinde 
yapılan seçimlerin sonucunda AKP 7 
Haziran’da yüzde 9 düşüşle kaybet-
tiği 2011 seçimleri düzeyini beş ay 
içinde yine yüzde 9 artırarak yakala-
mış oldu. 

7 Haziran’dan 1 Kasım’a uzanan sü-
reçte, Suruç Katliamı’nda 32 kişinin 
hayatını kaybetmesiyle başlayan, 
PKK ve güvenlik güçleri arasında 
çıkan çatışmalarla ve sokağa çıkma 
yasaklarıyla cehenneme dönen Doğu 
ve Güney Doğu illerinden gelen kara 
haberlerle her gün sarsıldı Türkiye. 
Ülke, seçime haftalar kala IŞİD’in 
Ankara Garı’nda 102 kişiyi katlet-
mesiyle önce dehşete kapıldı, sonra 
kimisinde öfke kimisinde yasın ha-
kim olduğu son derece duygusal bir 
seçmen kitlesi ile 1 Kasım’da seçime 
gitti. 

Freedom House 
raporlarına 
bakıldığında bugün 
dünyada çok sayıda 
demokrasi olduğunu 
görmek mümkün. 
Bunların pek çoğu 
bundan neredeyse 
yirmi yıl önce Fareed 
Zakaria’nın “illiberal 
demokrasi” dediği 
seçim demokrasileri.
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7 Haziran’dan 1 Kasım’a uzanan süreçte, Türki-
ye, gazete binalarının basılmasından gazetecilerin 
kıstırılıp dövülmesine, yaygın yayın yasaklarından 
geleneksel ve sosyal medyada sansür ve otosansü-
rün binbir türlüsüne kadar temel haklardan biri olan 
ifade  özgürlüğünün derinden tahrip edilişine yine, 
yeniden, tanık oldu. Seçmen, gözle görülür bir baskı 
ve güvensizlik ortamında seçime gitti.

7 Haziran’dan 1 Kasım’a uzanan süreçte, Türkiye, 
küresel ve bölgesel konumundaki kırılganlıklarına 
bir de seçim sonrasında kurulamayan hükümetin 
ortaya çıkardığı belirsizliği ekledi. Memleket, tari-
hinin en yüksek seviyelerine çıkmış bir döviz haddi 
ve seçim vaadlerinin de merhem olmayı başarama-
dığı çok düşük seviyelerde seyreden bir tüketici gü-
veninin etkisiyle sahiden kaygılı bir seçmen kitlesi 
ile 1 Kasım’da seçime gitti. 

Kısacası, iki seçim arasında olağan dışı bir süreç 
yaşandı ve 1 Kasım seçim sonuçları tüm taraflar 
için sürpriz oldu. Bu sürprizde, sağlıksız anketlerin, 
bazı beklenmedik oy çözülmelerinin ve geçen se-
çimde oy vermeyip son seçimde sandığa giden AKP 
seçmeninin rolü azımsanacak gibi değildi. 1 Kasım 
seçim sonuçlarını, pek çok yorumcu, ‘Seçmen, 7 
Haziran seçimlerinde uyardığı iktidar partisini istik-
rar talep ederek tekrar iş başına getirdi’ tadında ho-
mojen seçmen kitleleri için geçerli olabilecek sapta-
malarla açıklamaya çalıştı. Seçim akşamı inandırıcı 
bulmadım, hala bulmuyorum. 

Türkiye, 2 Kasım Pazartesi sabahı uyandığında şaş-
kındı. Barajı kıl payı aşan HDP olmasa daha büyük 
zafer elde edecek olan AKP ve seçmeninde bir bay-
ram havası vardı. “Kaybeden” taraflarda ise öyle bir 
olan bitene inanamama, öyle bir vazgeçmişlik veya 
umutsuzluk hali hakimdi ki, sanki kulaklarda Atilla 
İlhan’ın şiirindeki o meşhur mahur beste çalıyor ve 
toplu halde müjganla ağlaşılıyordu. 

Türkiye’yi çok renkli bir tablo ya da çok sesli bir 
müzik olarak düşünürüm hep. Müziği bir bütün ola-
rak hiç duyabildik mi, orkestrada tüm enstrümanla-
ra yer verildi mi, harmoni içinde çalabilmeleri için 
gereken kurumlar var mı, vs. çok tartışma götürür, 
ama son yıllarda diğer sesleri bastıran tek sesli bir 
müzik dinlediğimiz net. Toplumdaki bölünmüşlük 
ciddi boyutlara varmış durumda. Aziz Sancar’ın 
Nobel’i almasının ardından New York Times ga-
zetesinin koyduğu teşhis misali memlekette ne ke-

derde ne zaferde birleşilebiliyor. Bu, hakikaten acı 
bir şey. Toplumun kendisinin, toplumsal ve iktisa-
di olayları sıfır-toplamlı oyunlar olarak görür hale 
gelmesi Türkiye’nin nasıl bir demokrasi modeline 
doğru yönlendiği açısından kaygı verici. 

Bir ülkede azınlık haklarını çiğnemeden çoğunluk 
kuralına göre işleyen bir demokrasinin varlığından 
söz edebilmek için güçler ayrılığının işler olma-
sı gerekmekte. Yani popüler tercih, siyasi partiler, 
parlemento ve seçim sistemi gibi kurumlarca ortaya 
konurken, ifade özgürlüğü gibi temel haklar, ve öz-
gür basın ve yargı gibi iktidarın gücünü dengeleyen/
denetleyen kurumların varlığı kayıtsız şartsız garan-
ti altında olmalı. Aksi takdirde, denetlenmeyen bir 
iktidar demokrasiyi değil çoğunluğun tahakkümünü 
temsil eder. 

Freedom House raporlarına bakıldığında bugün 
dünyada çok sayıda demokrasi olduğunu görmek 
mümkün. Bunların pek çoğu bundan neredeyse yir-
mi yıl önce Fareed Zakaria’nın “illiberal demokra-
si” dediği seçim demokrasileri. Son yılların popüler 
deyimiyle demokrasi ve otokrasi arasında yer alan 
“rekabetçi otoriter” bu tip hibrit politik rejimlerde 
düzenli olarak seçimler yapılıyor, ancak siyasi ra-
kiplerin bastırılması, medyada yoğun sansür ve oto-
sansür uygulamaları ve etnik/dini gruplara ayrımcı-
lık yapılmasına sıklıkla rastlanıyor. 

Şu sıralar okuduğum Mukand ve Rodrik (2015) 
farklı siyasi rejimlerin bir taksonomisini yapıyor ve 
“liberal demokrasi”nin gerek şartı olarak mülkiyet 
haklarından, siyasi haklardan ve yurttaşlık hakların-
dan söz ediyorlar. Bunlardan birincisi mülk sahip-
lerini ve yatırımcıları mallarına el konmasına karşı 
korurken, ikincisi, birinci ve üçüncü haklarla çeliş-
mediği sürece seçimi kazananlara ülkeyi yönetme 
ve politika yapma hakkı veriyor. Üçüncüsü ise tüm 
yurttaşlara kanun önünde eşitlik garanti ediyor. 

Mukand ve Rodrik sözü geçen hakların sahipleri 
arasındaki asimetriyi göz ardı etmeyen bir analiz 
yapıyorlar. Sayıca az ama varlıklı elitin kaynakla-
rı başka yerlere mobilize etme tehdidi ile mülkiyet 
haklarından, yoksul ama sayıca fazla etnik/dini ço-
ğunluğun ayaklanma tehdidi ile siyasi haklardan 
faydalandığını ancak ne varsıl ne de sayıca fazla 
olan etnik/dini azınlıkların temel hak ve hürriyet-
lerden yeterince faydalanamadıklarını belirtiyorlar. 
Dolayısıyla, bu bakış açısıyla demokrasilerin ne-
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den zamanla otokratişleştiğine değil, nasıl olup da 
liberal demokrasilerin ortaya çıktığına şaşmak 
gerekiyor. 

Bu noktada, artık Türkiye’ye dönecek olur-
sak, son yıllarda giderek artan etnik, dini ve 
siyasi kutuplaşma bir yandan otokratik reji-
min bir sonucu olarak ortaya çıkarken, diğer 
yandan da çok uç noktalara varıp varlığını tehdit 
etmediği müddetçe yöneten elitin seçimlerde elini 
güçlendiren bir araç haline gelmekte. Yönetilmesi 
zor bu hassas dengeyi elitin ne kadar koruyabilece-
ği bir soru işareti.  

Çoğulcu, özgürlükçü ve eşitlikçi bir demokrasiye 
geçebilmek için verilen reçete belli. En genel ha-
liyle söylemek gerekirse, dışlayıcı değil kapsayıcı 
kurumlar ve düzenlemeler oluşturmak, hukukun üs-
tünlüğünü garanti altına almak ve ifade özgürlüğü-
nü kısıtlamamak gerekiyor.    

Yazıyı iktisatçı gibi yazmadım, iktisatçı gibi son-
landırayım: Türkiye, çok uzun zamandır, zamanını,  
enerjisini ve kaynaklarını, etnik/dini/siyasi kutup-
laşmayı yaratmak/yok etmek için harcıyor. Bunun 
ciddi bir fırsat maliyeti olmalı, öyle değil mi? Fatu-
ra kime çıkıyor?
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DEMOKRASİ DİN DEVLET
Geçmişten Günümüze Görüşler - Denemeler

Yazar: Bozkurt Güvenç
Bozkurt Güvenç, kültür varlıklarına yönelik İnsan ve Kül-
tür, Japon Kültürü, ve Türk Kimliği kitaplarında insanlık 
tarihinin kaynaklarına inmiştir. Bunu yaparken, konula-
ra bir insanlık ve uygarlık tarihi öğrencisi gibi yaklaşmış, 
kitap sayfalarında kalmış bilgilerin tartışılmasına önayak 
olmuştur.   

Laik Cumhuriyet’i bir kültür devrimi olarak gören Gü-
venç, Demokrasi, Din ve Devlet adını verdiği bu yapıtın-
da, toplumları kültür  tarihinin süzgecinden geçirerek, 
“Türkiye Nereye gidiyor?” sorusuna yanıt arıyor.   

Birinci Bölümde, Demokrasi, Din, Devlet kurumlarının 
ilişkisini, Atina’da başlayıp İngiliz, Fransız, Amerikan dev-
rimleriyle; bu ülkelerin, etkisini Türkiye Cumhuriyeti’nde 
de duyuran siyasal tarihlerini karşılaştırıyor. 

İkinci Bölümde, “Zamanın Ruhu: 2010-2014” başlığı al-
tında bir araya getiren seçilmiş denemelerinde, demok-
ratik yönetimlerin Özgürlük, Özerklik ve Laiklik sorunları 
ile hukuk, yargı ve adalet kavramlarını tartışıyor. 

Üçüncü Bölümde ise, 2013 Haziran ayında “Gezi Parkı 
Olayları” ile başlayan AKP-Cemaat ortaklığının bozulma-
sıyla giderek bir rejim bunalımına dönüşen, hukukun 
üstünlüğü ve Cumhuriyet’in geleceği sorunlarını man-
şetlerde izleyip yansıtıyor. Yorumu okurlara bırakıyor. 

Özetle, nereden gelip nereye gittiğini ya da  nereye va-
racağın  bilmediğimiz şu uzay gemisinde, bir din, bilim, 
sanat ve devlet kültürümüz var; ama henüz demokratik 
yönetimin sorunlarını çözebilmiş değiliz. Ne yapalım? 
diye soruyor;   

“İzlenecek yol, uzak durup Yurtta Barış, Dünyada Barış 
ülküsünü savunmak olmalıdır,” diyor.



İSLAM UYGARLIĞININ BUHRANI
Yazar: Ali A. Allawi

Çevirmen: Zeynep Yelçe
İslam uygarlığı, kendini geçmişteki biçimi ve boyu-
tu ile yeniden yaratmayı becerebilecek mi? Yoksa 
bu, her an parlamaya hazır bir öfkeye –daha da be-
teri şiddete ve teröre– dönüşebilecek tehlikeli bir 
özlem mi? İslam uygarlığı dünya tarihinde önemli 
ve belirleyici bir konumda yer almıştır. Ancak dün-
yanın modernite normlarına göre yeniden tanım-
lanması ve Batı’nın özellikle de Amerika Birleşik 
Devletleri ve giderek Doğu Asya ekseninde odak-
lanan muazzam teknolojik, kültürel, askeri ve eko-
nomik gücü; İslam uygarlığını esasen tali –ve hatta 
manasız– bir konuma itmiştir. İslam, kendi çapında 
bile, modern dünyanın geri kalanı ile uyumsuzluk 
içinde durmaktadır. Zamanının sözü sayılır İslam 
uygarlığı tarihçilerinden biri, yaşamı boyunca 
üzerinde çalıştığı araştırma konusunu, amansız 
yoksulluk ve başarısızlık ile baş etmek için “mil-
yonlara huzur ve sükunet getiren” ama başka da 
bir şey vermeyen bir nevi sakinleştirici ilaç olarak 
değerlendirmiştir sonunda. İslam, en iyi ihtimalle, 
marjinalleştirilmişliğini ve yetersizliğini vurgulayan 
soluk övgüler ile lanetlenir olmuştur. 

İslam’ın tek betimlenme biçimi bu değil. Artık İs-
lam’ın modern dünyaya uyum sağlayabilirliğini sa-
vunan da pek çok kişi var. 

Bunların arasında Müslümanlar olduğu kadar gay-
ri-Müslimler, akademisyenler olduğu kadar sıradan 
insanlar da mevcut. Bu kişilerin fikirlerine ilham ve-
ren, İslam’ı modernite kalıbına, evrensel insan hak-
ları ve demokratik özgürlükler dünyasına uydurma 
arzusu.

SEÇİMDEN KOALİSYONA 
SIYASAL KARAR ALMA

Yazarlar: Fuad Aleskerov-Hasan Ersel-Yavuz 
Sabuncu
Çağdaş demokratik bir toplumda yaşayan her insan için si-
yasal karar alma sürecine katılım, yaşamın vazgeçilmez ve 
süreklilik taşıyan bir boyutudur. Bir toplumun sağlıklı karar 
alabilmesi için kişilerin, siyasal nitelikli konuları anlayabil-
meleri, onlara ilişkin görüşlerini ifade edebilmeleri gerekir. 
Ancak sorun bundan ibaret değildir. Kişiler arasında farklı, 
hâttâ ters görüşler olması doğaldır. Bu durumda kişilerin 
görüşlerine saygılı bir toplum nasıl karar alacaktır? Kişile-
rin tercihlerini en iyi biçimde değerlendiren bir oy verme 
sistemi nasıl oluşturulabilir? Toplumsal tercih kuramı ışı-
ğında grup karar yöntemleri ve seçim kuralları, bu sorula-
rın yanıtlarını bulmaya çalışmaktadır.

Demokratik bir toplumun vazgeçilmez özelliği, kişilerin ör-
gütlenerek kendi çıkarlarını savunmalarıdır. Bu, neden de-
mokrasiler için önemlidir? Bu bağlamda siyasal partilerin 
rolü nedir? Bu sorular, toplumun bilgilendirilmesi sorunu 
bağlamında ele alınmakta ve tartışılmaktadır. Öte yandan 
demokratik bir toplumda seçim süreci, farklı görüşteki si-
yasal partilerin parlamentoda temsil edilmesi sonucunu 
doğurmaktadır.

Bu temsilin biçimine bağlı olarak siyasal partiler arasında 
bazen çekişmeler bazen de uzlaşmalar olmaktadır. Parti-
lerin koalisyon oluşturmak yoluyla hükümet kurmaları, 
bunun somut bir örneğidir. Demokratik yaşamda büyük 
önem taşıyan koalisyonların oluşturulması süreci nasıl ele 
alınır? Bir koalisyonun istikrarı ne demektir? Siyaset bilimi 
yazınında bu sorular, başta oyun kuramı olmak üzere çeşit-
li yöntemlerle ele alınmaktadır.
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