
Cüneyd Altıparmak
Hukukçu

“Anayasa Mahkemesi” (AYM) gündemi birkaç 
gündür konuşulur oldu. Daha önce de birçok kez 

yapısı değişen, üyelerinin atanması biçimi fark-
lılaşan ve yeni görevler üstlenen AYM, yine ve 

bu sefer köklü bir değişiklik gerektiği vurgusu ile 
gündemde… Bugünkü yazımızda AYM’nin gö-

revleri ve yapısına değinmek ve güncel tartışma-
daki hususlar bağlamında AYM’nin kısaca geçmi-
şini ve günümüzdeki konumuna değinmek istiyo-
ruz. Tartışmanın öznesini izah edeceğimiz bu ya-
zımızla, meselenin doğru kavranmasına katkı su-

nacağımızı düşünüyoruz.

Anayasa, kanun ve meclis
Anayasa, devletin temel organlarını, yöne-

tim biçimini ve devlete dair esasları belirten ve 
tüm yasaların ona uyması gerekli olan devletin 

en üst kural metnidir. Devletler, anayasadaki hak 
ve ödevlere göre ülkeleri yönetirler. Meclislerin 
çıkaracağı yasaların da anayasaya uygun olması 
gerekir. Meclisler, milletin temsilcilerinden olu-

şan ve onlar adına yasa yapma yetkisine sahip 
kurumlardır. Milletvekili seçilen kimse, millet 

adına yasama görevini yapmaktadır. Bu “olumlu 
yasama” olarak adlandırılır. Mecliste yazan “ege-
menlik kayıtsız şartsız milletindir” sözü bu anla-

ma gelmektedir.
Anayasa mahkemeleri birçok devlette bulun-

maktadır. Bunların en temel görevi meclisçe çı-
karılan kanunların, Anayasa’ya uygun olup ol-

madığını incelemektir. Böylece, milletin temsil-
cilerinin ortaya koyduğu ve kabul ettiği bir yasa-
nın, mahkemece ortadan kaldırılması söz konusu 
olmaktadır. Bu durum, yasa çıkarma durumunun 

tersine bir hal vardır. Çıkarılan yasa iptal edil-
mektedir. Buna “olumsuz yasama” denmektedir. 

Almanya, Makedonya, İtalya, İspanya, Fransa, 
Avusturya gibi ülkelerde de esas olarak benzer 
görevi görmektedir. Anayasa Mahkemeleri, si-

yaset ile hukukun tam ortasında dururlar ver-
dikleri karar “hukuki” birer metin olmasına kar-
şın sonuçları çoğunlukla siyasaldır ve doğası ge-
reği “kriz” üretmektedir. Olumsuz yasama orga-

nı olan AYM’ler yasamayla bir iktidar paylaşı-
mı içindedir. AYM’lerin baktığı çerçeve “temel 

normun” yani anayasaların tanıdığı özgürlüklerin 
yorumlanarak ortaya çıkarılmasıdır. Ve “zamanın 
ruhuna” göre değişik yorumlar ile bir maddenin, 

bir hükmün nasıl ele alındığını görebiliriz. Zira 
hukuk bir yorumlama biçimidir de.

Bizdeki durum
AYM, ilk kez 1961 Anayasası ile gündemi-

mize girmiştir. 1962 yılında çalışmaya başlamış-
tır. Parti kapatma, partilerin mali denetimi, KHK 

ve Kanunların Anayasaya uygunluğunu denet-
lemek, yasama dokunulmazlığının kaldırılma-

sı, meclis üyeliğinin düşürülmesine itiraz, “yü-
ce divan” sıfatı ile yargılama yapmak görevle-

rine haizdi. 1982 Anayasanın ilk hali de bu du-
rum korunmuştu. Yapılan değişiklikler ile gü-
nümüzde Anayasa Mahkemesinin görev alan-
ları genişledi: •Kanunların, Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamelerinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün ve Anayasa değişiklik-

lerinin Anayasa’ya uygunluğunu denetlemek; 
•Cumhurbaşkanını, TBMM Başkanını, Bakanları, 
AYM, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyeleri gibi 

diğer üst düzet kimseleri yüce divan sıfatıyla yar-
gılamak; • Siyasi partilerin mali denetimini yap-
mak, kapatılmalarına karar vermek; •TBMM ta-

rafından verilen yasama dokunulmazlığının kaldı-
rılmasına yahut milletvekilliğinin düşmesine da-

ir kararları denetlemek; •Uyuşmazlık Mahkemesi 
Başkanını belirlemek…  İşte bu “klasik” yetkile-

re 2010 yılında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
(AİHS) kapsamında olan hak ve özgürlüklerin-

den birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği id-
diasıyla ve kanun yollarını tüketmiş olması şartıy-
la Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bu-
lunmasının önün açıldı. Böylece AYM; Yargıtay, 

Danıştay ve Sayıştay gibi yüksek yargı organları-
nın, diğer yerel mahkemelerin verdikleri kararları 

da inceleyebilecek bir yetki ile donandı.
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FANONCULUK VE TÜRKİYE’DEKİ GÖRÜNÜMLERİ

FRANTZ FANON

Dünya sistemindeki yeni statüko uç verdikçe çevrelenmeye çalışılan Türkiye için 
“yalnızlık” üzerine analizler artacak. Türkiye, biz Türkler bugün değil Anadolu’ya 
geldiğimiz günden beri yalnızız. Bizim yalnızlığımız arttıkça Batı’nın, Batı muhibbi 
Ortadoğu kabile reislerinin, ülkemizdeki diyalogcuların lanetlemeleri de artacak.

Dünya sistemindeki yeni statüko uç verdikçe çevrelenmeye çalışılan Türkiye için Dünya sistemindeki yeni statüko uç verdikçe çevrelenmeye çalışılan Türkiye için 

Ercan Yıldırım
Yazar

TÜRKİYE’Yİ 
LANETLEMEK
Türkiye’de son yıllarda ar-

tan Frantz Fanon ilgisi klasik 
Fanonculuktan ciddi biçimde ay-
rılıyor. Fanon üzerinden realpo-
litiği okuma, yorumlama hat-
ta oraya müdahil olma çabası 
Fanon’un yeniden üretilmesine 

neden oluyor. Buna farklı siyasal yönelimleri felsefe 
ve psikoloji üzerinden ele alma, bireyi ve toplumu 
sevk etme tutumunu da eklemeli... Varoluşçuluğun, 
hassaten varoluşçu psikolojinin ilgi görmesinin sü-
reçteki yerini bu zaviyeden değerlendirebiliriz.

Fanon yorumları
Fanon ilgisinin üç boyutu bulunuyor; ilki neo-

liberal siyasallıkla alakalı...
Neoliberal siyasal tutumun sosyalistlerde ve 

bir dönem İslamcılarda çok kültürlülük, çoğulcu-
luk, bir arada yaşama ve diyalogculukla siyasal ala-
nı yeniden ama etnik-mezhep-din-tarzı hayat ekse-
ninde İslam-Türk-ehli sünnet-gaza omurgasını ça-
tırdatma iştiyakının kendini “tanınma, ötekileştir-
me, dışlama, yok sayma” gibi kimlik siyaseti şek-

linde göstermesi Fanon’u öne çıkardı. 1980’ler-
de İsmet Özel, Müslümanların “Türkiye’nin zen-
cileri” olduğunu dile getiren yazılar kaleme almış-
tı. Statükonun yani merkezin dışladığı kesim ken-
dini “zenci” görüyordu; tam da Fanoncu argüman-
larla. Bu Fanon okuması uç verip gelişirken as-
lında Frantz’ın “antiemperyalist, sömürge karşı-
tı, anti kapitalist” yaklaşımları her iki cenahta kar-
şılık buluyordu. 2000 sonrasında neoliberal si-
yasetin güçlenmesiyle Fanonculuk Yeryüzünün 
Lanetlileri’ndeki daha antiemperyalist, anti kapita-
list tutumdan çok, Siyah Deri Beyaz Maskeler’deki 
kültürel kimlik siyasetinin hakim söylem ve dönüş-
türücü gücüyle görünüyordu, açılımlar süreci bu-
radaki tezlerle yürüdü biraz da... Fakat Gezi ile be-
raber Fanon ilgisi yine Siyah Deri Beyaz Maskeler 
kitabının argümanlarıyla ama bu sefer hakim siya-
sette değil karşıt, çevre şartlarında karşılık buldu.

Milli-yerli süreç
Milli-yerli süreçle beraber Fanon, muhalif 

entelektüel söylemin, kimlik-tanınma-adalet-kül-
tür gibi kavramlar üzerinden gelişmesini sağladı. 

Açıkçası bu dönemde yalnız kültüralist tanınma 
gibi naif dilin ötesinde Fanon’un Yeryüzünün 
Lanetlileri’nde emperyalistlere karşı mücadele-
nin yöntemlerine ilişkin söyledikleri bir biçim-
de yine Frankofon kanallardan Türkiye’ye de ta-
şındı. Gezi ve hendek eylemlerinde gözlenen ça-
tışmacı tutum, “önleyici şiddet” kavramı etra-
fında sömürgecilere karşı şiddeti meşrulaştıran 
Fanoncu tarza uygun gelişti; zaten her halükarda 
devlet ve destekçiler yani millet bağının bütünü 
“emperyalist” olarak kodlanmıştı, Osmanlı’dan 
bu yana... Fanon Fransız okullarındaki “Fransız 
kimliği dayatması”nı reddetmişti, devrimci şid-
deti sömürgeciliğe karşı sosyalizmle birleştir-
mişti, kozmopolit yani enternasyonal bir dile 
ulaşmayı, ulusun kendi geleceğini belirlemesin-
den sonra gerekli görmüştü, kültürlerarasılığı, 
melezliği ve göçebeliği şahsi tarihinde de 
yeterince uygulamıştı.
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Bir dönem Kürtlerin Fanon’u pa-
yesi verilen İsmail Beşikçi, 
Fanon’un “ezilmiş halkın ayağa 
kalkması için şiddeti” normalleş-
tirmeyi Kürtçülüğe eklemlemişti, 

kültürel tanınmanın yolunu şiddette görmüş-
tü Fanoncuların bazıları. Zira Fanon emperya-
listlere yani Fransızlara karşı uygulanabilecek 
şiddeti temizleyici güç gibi yorumlar, bu da 
pasifizmi, aşağılık kompleksine düşmeyi, kül-
türel aynılaşmayı, umutsuzluğu önler ve kişiye 
cesaret, özgüven kazandırır. Fanon siyahların 
beyazlaşmasına cepheden karşıdır; medeniye-
ti Batı ile özdeşleştiren yazar siyah ve beyazın 
ötesinde yalnız insan olma azmini dile getirir.

Son yıllarda Türkiye’de tanınma, öteki-
leştirmeme, yok sayma, kültürel inkar gibi ko-
nular hukuki konularla bir arada yeniden aktü-
elleşti; adeta 80 ve 90’lardaki siyasal alan ye-
niden canlandı! Fanonistler tanınma söylemi-
ni siyasal alana yerleştirmeye çalışırken aynı 
zamanda anti emperyalist örgütlenme tutumu-
nu “biz de varız” gibi kolektivist eylemlere ak-
tarıp yeni bir özne peşine de düşer. Buna 27 
Mayıs düzeninin icat edilmiş tarikat ve cema-
atlerine mensupların da katıldığı gözleniyor.

Çoğulculuk maskesi
Ortak akıl ve çoğulculuk maskesi altında 

zencilik temrinleri geliştirmeye çalışanlar ortak 
kavramını milli bünyeye uyum, onu rehabilite 
etme, millet bağını sürdürmekten çok çözme-
ye matuf dillendiriyor.

Dinin gerektirdiklerini söylememeyi, 
onlardan feragat etmeyi “ortak akıl” bünye-
sine katanlar, İslam’ı reforme etmek, protes-
tanlaştırmak, ahkamını yok saymak şeklin-
de tezahür eden “diyalogculuğu”, yeniden 
Türkiye için “ortak akıl” kapsamına yerleş-
tirmeye çalışıyor. Zaten kendisi de dönemlik 
bir siyasi söylem olan ortak akıl, aynen sol 
liberallerin Türkiye’nin Nomosu İslam-Türk-
ehli sünnet-gaza omurgasını kırmaya özgü 
gelişiyor. Etnik iddialarını, nomos karşıtlı-
ğını, zencilik kültü ve dili üretemeyecek ka-
dar paçoz, aciz, asalak yaşayanlar Kemalist 
Batıcılığın cemaatçi versiyonunu din ve or-
tak akıl maskesiyle sunuyor.

Halbuki insanlar farklı görüş, kültür, et-
nik aidiyet ve düşüncede bulunsa dahi varlığı 
anlama ve anlamlandırma adına millet bağı ve 
bütünlüğüne kavuşmak; varolanları belirleyen 
şartları, varlığı görmek, ona bağlanmak ister. 
Türkiye’de diyalogculuğu ifade hürriyeti ve 
muhavere, millet bağına hasımlığı ortak akıl 
diye sunanların “Batı-küfür düzeni”, emper-
yalizm, kapitalizm karşıtlığı yok... tam tersi-
ne Batı dışı İslami bir dünyanın varlığını, küfre 
karşı Türk mücadelesini ortak akıl gibi parlak 
sözlerle örtme, etkisizleştirme girişimleri var.

Kendilerini dışlanmış sayan ve sunan 
yalnızlar korosu, dini-seküler ortak akıl söz-
cüleri yani diyalogcular; Türk ve Müslüman 
kimliği altında yaşamaktansa Türkiye’yi la-
netleyerek varlığını anlamlandıran, canlı tu-
tan Batı’nın işgalini yeğliyor hatta bunu “sa-
lah” diye görüyorlar. Kültürel tanınma peşin-
deki Fanoncular Türkiye’nin “dünyanın zenci-
si” yapılmasına katkılarıyla aslında onun mira-
sına zıt bir tutum geliştiriyorlar. Kendi ıssızlık-
larını, modelsizliklerini, paradigma yoksunluk-
larını yalnızca tanınma ve ötekileştirmeme ile 
kapatanlar “Türkiye’nin yalnızlaştırıldığı” yo-
rumlarını umut ilkesi ve Spinozacı sevinçle al-
kışlıyor. Sahiden öyle mi, Türkiye gerçekten 
dünyanın yalnızı mı?

Çevrelenen Türkiye
Son yıllarda dış politikadaki gelişme-

ler, Arap Baharı ile başlayan Ortadoğu’da 
süren katliamlar, Doğu Akdeniz’deki ener-
ji aramaları, kurulan ittifaklar, Azerbaycan’a 
Ermenistan saldırısı, Libya ile imzaladığı-
mız anlaşma Türkiye’nin tek başına kaldı-
ğı yorumlarını getirdi. Sanki Türkiye da-
ha evvelden AB’ye alınmış, Batı kampı için-
de kabul edilmiş! Aynen Avrasyacılığın iki 
önemli gücü Rusya ve Çin’in Türkiye ile or-
tak hareket etmekten kaçınması, tam tersi-
ne bölgedeki tüm çatışmalarda karşı karşı-
ya gelmemiz gibi... Türkiye’nin bugün Doğu 
Akdeniz’deki enerji ittifaklarıyla Akdeniz’e, 
Balkanlara; Nahçıvan-Karabağ bağlantısının 
koparılmasıyla Kafkaslar ve Asya’ya; güney-
de ikame edilmeye çalışılan Kürt devletiyle 
Ortadoğu’ya çıkışı engelleniyor.

Türkiye adeta Anadolu’ya hapsedili-
yor. Buna Suud-Mısır-BAE yönetimlerinin 
Türkiye’nin çatıştığı herkesle yaptıkları an-
laşmaları da eklemeli... Bölgedeki “Türk kor-
kusu” diyalogculuğu katladı, Müslüman ül-
ke yöneticileri iktidarlarının devamı için başta 
İsrail olmak üzere dünya sistemine tamamıy-
la teslim oldu. Bu yalnızlıktan öte kuşatılmış-
lık, çevrelenme ile ilgili... Batı kapitalist küfür 
düzeni zaten hiçbir zaman Türkleri, Türkiye’yi 
kendilerine entegre etmek istemedi, dışladı, 
her fırsatta Fanon’un dediği gibi “lanetledi.” 
Bu lanetleme ayinlerine, mandater zihniyetteki 
Ortadoğu liderleri ve ülkemizdeki “ortak akıl” 
diskurcuları aşkla, şevkle katıldı, katılıyor.

Frantz Fanon emperyalizmin, sömür-
geciliğin her türüne karşıydı; Yeryüzünün 
Lanetlileri’nde “Sömürgeciliğin sırtını yere ge-
tirmekte kararlı olan bizlerin tarihsel misyonu, 
her ayaklanmayı, her umarsızca kan gölüne 
boğulan ya da başarısız kalan her saldırıyı dü-
zenleme”yi de iktisadi ve sanatsal faaliyetleri 

yürütmeyi de içerir. Emperyalizme de ona kar-
şı durmayı da bütüncül alır. Fanon, aslında biz-
de ve Batı’da da görüldüğü gibi yalnız kültürel 
tanınma söylemiyle okunmaz, o Fransızların 
sunduğu ikballeri reddedecek kadar Batı, dün-
ya sistemi ve emperyalizm karşıtıdır.

Tanımlanmaktan nefret eder, ötekinin ya-
ni Beyaz’ın ve medeniyetin sahibi Batı’nın 
kavramlarıyla var olmayı zul görür. Bu mana-
da zaten çıkışından beri lanetlenen Türk kimli-
ğiyle benzerlik ihtiva eder.  

Ortaçağ kaynaklarında sıkça rastlana-
cağı gibi Türkler de zenciler gibi tanımla-
nır, nefretle anılır, lanetlenir, insan yerine kon-
maz. Fanon, zenciler için beyazların “anneci-
ğim, zenci, korkuyorum” yaklaşımı geliştir-
diğini anlatır; benzeri tüm Avrupa’da geçer-
lidir, “Anneciğim, Türkler” bir tehdit unsu-
ru şeklinde siyasallaştırılmıştır. Fanon’un me-
tinlerinde sıklıkla yer alan “pis zenci”yi söy-
leyenler “pis Türkler” de derler! Fanon bura-
da hiç alttan alıcı, savunmacı, kendini ispat 
etme ya da aklama taraftarı değildir; “beyaz 
adamın tanımladığı türde ‘pis zenci’liği” ister, 
zencilere de bunu öğütler. Potansiyel olarak 
Batı’nın tanımladığı “pis Türk” karakterimiz 
her daim mevcut, bugün bile bu öz nedeniyle 
“yalnızlaştırılıyoruz.” Peki sahiden, Fanon gi-
bi “pis Türk” olmaya, Batı dışı bir düzeni ge-
liştirmeye ne kadar yatkınız... bu elbette za-
man zaman bilfiilde görülse de Cumhuriyet 
dönemindeki muammasını koruyor.

Fanon’un asıl rahatsız olduğu hu-
sus zenciliğin bir misyon ihtiva etmeme-
si... Ulusal bilinçte de yeryüzü sathında da 
bu bilinç eksikliğine karşı tarihten gelen bir 
Türk bilinci ve misyonu bulunuyor, sistemin 
Türkiye’yi lanetlemesinin ve zencileştirme-
sinin sebebi bu misyon. Frantz’ın yakındı-
ğı misyonsuzluk, kendisinin yeni bir düşün-
ce, yeni bir insan aslına bakılırsa düzen ihdas 
etme kaygı ve çabasından ileri geliyor. “Halk 
tarafından halk için, mülksüzler tarafından 
mülksüzler için” düzeni arayışı zencilerce 
kabul görülmüyor... Bundan daha önemlisi 
sorun Afrikalı yahut zenci kimliğinin nizam 
kurma becerisi ve endişesi taşımamasında.

Tarih, kültür, din okumasında Fanon 
zenci kabileciliğinin donukluğuna, de-
ğer üretememe sıkıntısına vurgu yapar-
ken “Aztek uygarlığının varlığının bugün 
Meksika köy yemeğinde bir değer oluştur-
madığı” tezini öne sürer. Haliyle ölen me-
deniyet artık eski müntesiplerini tamamıyla 
“medeniyet ufku ve iddiası”ndan da uzak-
laştırmıştır. Halbuki Türk gerçeğinde es-
ki yeninin referansı ve garantisini oluşturur, 
kapitalizmi asırlarca gerileten ve Batı’yı kı-
ta Avrupasına hapsiden Türk düzeni eninde 
sonunda bugün az ya da çok bilkuvve benli-
ğimizde yer buluyor.

Batı mesela zencileri, eski medeniyet 
kalıntılarını kimlik bağlamında inkar etse, 
yok saysa bile Türkiye’yi “hesaba katmak” 
dahası kendi kimliğinin oluşumunda mut-
lak bir öteki konumuna yerleştirmek ihti-
yacı hisseder. Zenci ontolojik ötekidir be-
yaz için, köle-efendi diyalektiğinde kötü-
dür, Türk gerçekliği gibi. Fakat burada me-
sele zenci kimliğinin köle efendi dilemma-
sında bir özne, efendi olma iştiyakının bu-
lunmaması... Oysu Türk kimliği Batı’nın 
ötekisi olsa da köle efendi diyalektiğine 
göre biçimlenmez, çünkü Batı, Türkü kö-
le görmez, efendilik kompartımanında ra-
kibi şeklinde kodlar. Çünkü Türk kimli-
ği Batı’yı geriletme, onun yerine geçme bi-
linciyle kurulur. Evet, Fanon’un vurgula-
rındaki gibi zenci de Türk gibi fobi yaratır 
ama hiçbir zaman beyazdan daha büyük bir 
“ben” doğurmaz. Zenci de, Türk de yeryü-
zünde nereye giderse gitsin “zenci”dir... so-
run her iki unsurun olduğu şey görünme-
meye çalışmasında. Halbuki Türk kimliği 
“ben” üzre varolur, hatta ötekinin beninden 
daha büyük “ben” e sahiptir, öznedir.

Yalnızlığın gücü
Zenci nasıl beyazlaşamazsa, Türk kimliği 

de Batılılaşamaz, Türkiye’deki Fanoncuların 
ve diyalogcuların çabası tam tersine zencile-
ri beyaz, Türkleri Batı peyki yapma üzerine-
dir. Bu açıdan Fanoncuların ve diyalogcuların 
tutumu, aynen günümüzde Suud-Mısır ekse-
ni gibi yeni mandater zihni kurmak, hegemon-
ya, iktidar, tiranlık eleştirileri yaparken Batı’yı 
egemen hatta “efendi” görmek, Fanon’un ak-
sine.  Çünkü zenci, yeryüzünde beyazla va-
rolabileceğini düşünmekten kendini alamaz-
ken bilkuvve Türk kimliği aynen Batı aklı gi-
bi çalışır, dünyada ikimizden biri fazla, der! 
Batı bu yüzden ötekini imha etmeye, asimi-
leye çalışırken Türk kimliği hakim unsur ol-
duktan sonra öteki ile varolmaya karşı değil-
dir; Türkiye’deki Fanoncuların, diyalogcuların, 
mandaterlerin anlamadığı şekilde! Dünya sis-
temindeki yeni statüko uç verdikçe çevrelen-
meye çalışılan Türkiye için “yalnızlık” üzeri-
ne analizler artacak. Türkiye, biz Türkler bu-
gün değil Anadolu’ya geldiğimiz günden beri 
yalnızız. Bizim yalnızlığımız arttıkça Batı’nın, 
Batı muhibbi Ortadoğu kabile reislerinin, ülke-
mizdeki diyalogcuların lanetlemeleri de arta-
cak. Adalet dairesini işletip, kerim devleti ihya 
edip erdemi, ehliyeti gözeten bir sistemi yaşat-
tıkça lanetlenmemiz artacak; biz yalnızlaştıkça 
“öteki”ler, “başka”ları ıssızlaşacak, kuruyacak!

ercnyldrm1@gmail.com

Türkiye’yi lanetlemek
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SEÇİMLERİ
KKTC seçimleri için son viraja girildi. KKTC halkı bir önceki seçimde bir 

şekilde Derviş Eroğlu’na tepkiden dolayı oy verdiği Mustafa Akıncı’ya desteğini 
belli ölçüde çektiğini gösteriyor. Kıbrıs halkının “Doğu Akdeniz’de deniz yetki 
alanları nedeniyle Yunanistan ile gerginlik yaşayan Türkiye’nin nasıl bir yol 

izlemesi gerektiğini düşünüyorsunuz?” sorusuna verdiği cevap da dikkate değer.

Ö
nümüzdeki seçim için Kıbrıs’ın 
en önemli seçimi denebilir. 
Önceki dönemlerde oldukça 
kritik süreçler yaşandığı 
gibi muhtemelen bundan 
sonra da yaşanacaktır. Ancak 

bugün seçimi kimin kazanacağı başta Doğu 
Akdeniz’deki hidrokarbon ve doğalgaz 
kaynaklarının paylaşımı, Kuzey Kıbrıs’ın 
egemenliği gibi konular açısından kritik 
bir eşik olacaktır. Kıbrıs bugün olduğu gibi 
o tarihlerde de kritik riskler taşıyordu. 
Ama hiçbir zaman Mustafa Akıncı gibi bir 
cumhurbaşkanına da sahip olmamıştı.

Kıbrıs’ın fethi
Kıbrıs, 1571’de korsanların hacıların yol-

larını kesmelerine son vermek için Osmanlı 
tarafından fethedilmişti. O tarihte Kıbrıs 
nüfusu 150 bin civarında idi. Adaya belli 
bölgelerden her on haneden bir hanenin 
birinin taşınması ile Türk nüfusu da oluştu-
rulmaya başlandı. Kıbrıs 1878 tarihine kadar 
Osmanlı idaresi altında kaldı. 1878 tarihinde 
Kıbrıs İngilizlerin kontrolüne geçici olarak 
girdi. 1914 tarihinde ise İngilizler tarafından 
Kıbrıs’a el konulmuş oldu.

Sonraki süreçte ise Rumlar Enosis hayali 
ile şiddet olaylarını başlattılar. Bu hareket-
lere karşı da Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş 
Türk Toplumunu örgütlemeye başladı. Sonra-
ki süreçte bu hareketler ilk siyasal partilerin 
temelini attı. İlk Lider Dr. Fazıl Küçük, ikinci 
lider ise Rauf Denktaş oldu.

O tarihlerde Kıbrıs Türk’ü, ciddi anlamda 
zulme maruz kaldı. Bunlardan Kanlı Noel 
olarak anılan 21 Aralık 1963’te Kıbrıs 
Türk Alayında görevli Dr. Nihat Alay’ın evi 
basılarak biri altı aylık olmak üzere dört ve 
altı yaşında üç çocuğu hunharca katletmişti. 
Sonraki dört gün içerisinde de toplamda 
300 Türk katledildi. Sonraki süreçlerde 
Türkiye’nin gözdağı vermesi ile duran 
olaylar devam etmiş, Türkiye Kıbrıs’a harekat 
düzenleyeceğini bildirmesi üzerine meşhur 
Johnson mektubuna maruz kalmıştır. Netice 
itibariyle devam eden olaylar CHP ve MSP 
koalisyon hükümeti sürerken Ecevit’in ‘’Ayşe 
tatile çıksın.’’ Parolasıyla 20 Temmuz 1974 ta-
rihinde gerçekleşmiştir. Bu çıkarma ile Kıbrıs 
Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılmıştır. 1976 
yılında da Kıbrıs Federe Devleti kurulmuş-
tur. 15 Kasım 1983’te Kıbrıs Federe Devleti 
self- determinasyon hakkını kullanarak oy 
birliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni 
ilan etmiştir. Kuzey Kıbrıs’ı tanıyan Türkiye 
dışında bir ülke yoktur. Güney tarafı AB’ye 
alınmış, yakın zamanda da tekrar silahlanma 

eğilimine girmiştir.
Rauf Denktaş ilk KKTC Cumhurbaşkanı 

olarak göreve başlamış ve 2005 yılında seçimi 
kazanan Mehmet Ali Talat’a görevi devret-
miştir. Mehmet Ali Talat, Denktaş’a göre ol-
dukça liberal sayılabilecek bir isimdi. Ancak, 
‘’Taç giyen baş akıllanır.’’ sözünden hareketle 
Cumhurbaşkanı olduğu dönemde fikirleri 
daha rasyonel bir noktaya gelmiş ve Kıbrıs 
Türk’ünün çıkarının Türkiye’den ayrışarak 
olamayacağını görmüştür. Nitekim Mustafa 
Akıncı’yı da birçok noktada eleştirmiştir.

Tepki oyları ile seçilmişti
Geçtiğimiz seçimlerde Akıncı ikinci tur 

seçimlerde Derviş Eroğlu’na tepki sebebiyle 
toplumsal tabanı olmayan kesimlerden de oy 
alarak seçilmişti. Akıncı’nın geçmişi, siyasal 
görüşü biliniyor. Bilinmeyen bir ABD’de 
bulunduğu dönem var. ABD, dönemi için de 
birçok söylenti var. Akıncı’nın Kıbrıs Türk’ü-
nün çıkarlarıyla çelişen icraatları var. KKTC 
için Türkiye’nin önemi ortada iken geçtiğimiz 
yıl yapılan Barış Pınarı harekatı hakkında 
söylediği ‘’1974’te biz adına Barış Harekatı 
desek de bu bir savaştı. Şimdi Barış Pınarı 
desek de akan su değil kandır. Bu nedenle 
bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye 
girmesi en büyük dileğimdir.’’ sözleri büyük 
bir yankı uyandırmıştı. Nitekim KKTC’de 
Optimar’ın 7- 17 Eylül tarihinde bin 207 kişi 
ile yapmış olduğu araştırmaya göre Mustafa 
Akıncı’nın yapmış olduğu bu açıklamaya 
ilişkin “Kesinlikle destekliyorum” diyenlerin 
oranı yüzde 11,2, “Destekliyorum” diyen-
lerin oranı ise yüzde 11,9’dur. Genel olarak 
Akıncı’nın bu tutumu Kıbrıs Türkü tarafından 
hoş karşılanmamıştır.

Kıbrıs Türkü’nün toplumsal yapısı, 
hayata bakışları ayrı ayrı değerlendirilebilir. 
Ancak konumuz yaklaşan Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimleri ol-
duğu için o çerçeveden konuyu ele alacağım. 
Kıbrıs Türkü için bu seçimler oldukça kritik. 
Bir taraftan Güney Kıbrıs’ın silahlanması, 
diğer taraftan Doğu Akdeniz’de Türkiye ve 
KKTC’nin saf dışı bırakılmaya çalışılması 
Kıbrıs Türkünün kaderini belirleyecek 
gelişmeler. İlk tur için sorduğumuzda yüzde 
30,7 ile Ersin Tatar birinci olurken yüzde 26,3 
ile Mustafa Akıncı ikinci, yüzde 13,8 ile Tufan 
Erhürman üçüncü, Kudret Özersay yüzde 10,9 
ile dördüncü, yüzde 9,5 ile Erhan Arıklı beşin-
ci ve yüzde 8,2 ile Serdar Denktaş da altıncı 
sırada yer alıyor. İlk tur için Cumhurbaşkanı 
Akıncı bir önceki seçimde kendisine oy veren-
lerin ancak yüzde 63’ünün oyunu alabiliyor. 
İkinci tura kalınca da Akıncı Cumhurbaşkanı 

seçildiği seçimde kendisine oy verenlerin an-
cak yüzde 70’unu alabiliyor. Akıncı için kritik 
olan ikinci turda yüzde 30 oy kaybı var ki bu 
da seçimi kaybetmesi anlamına geliyor. Bu 
sürece gelmesinin temel sebebi de Akıncı’nın 
gayri milli tutumudur.

Doğu Akdeniz sorusu
Seçimi belirleyecek olan birkaç husus 

var. Bunlardan en önemlileri de Doğu Akde-
niz ve Maraş’ın açılması meselesidir. “Doğu 
Akdeniz’de deniz yetki alanları nedeniyle 
Yunanistan ile gerginlik yaşayan Türkiye’nin 
nasıl bir yol izlemesi gerektiğini düşünüyor-
sunuz?” sorusuna vatandaşlar yüzde 48,2 
taviz verilmemeli, ne gerekiyorsa yapılmalı, 
yüzde 44,5 iki ülke diyalog ile gerginliği 
azaltmalı ve yüzde 5,9’luk bir kesim ise olası 
bir savaşa karşı geri adım atılmalı şeklinde 
cevap verdiler. Görülüyor ki yarısı bu konuda 
taviz verilmemesi gerektiğini düşünüyor. 
Doğu Akdeniz ile Türkiye işbirliğine ilişkin ise 
yüzde 81,7’lik bir destek var. Bu da oldukça 
olumlu bir sonuç. Bu sonuç da bize KKTC ve 
Türkiye’nin etle tırnak gibi ayrılamaz bir bü-
tün olduğunu gösteriyor. Seçim sürecini et-
kileyebilecek başka bir husus ise kapalı olan 
Maraş’ın açılması meselesidir. Son günlerde 
Maraş’ın açılması da gündemde. Maraş’ın 
açılması ile ilgili de KKTC Türk’ü yüzde 79,1 
ile açılmasını kesinlikle desteklediğini turizm 
getirisi yüksek olacağı kanaatini taşıyor. 
Yüzde 5,8 desteklemediğini ve yüzde 2,2’lik 
bir kesim de açılabileceğini düşünmediğini 
ifade ediyor.

Maraş’ı kim açar?
“Sizce Maraş’ı kim açabilir?” sorumuza 

ise yüzde 24,5 ile Ersin Tatar, yüzde 14,9 ile 
Mustafa Akıncı, yüzde 8 ile Tufan Erhurman, 
5,3 ile Kudret Özersay, yüzde 5,1 ile Serdar 
Denktaş ve yüzde 4,6 ile Recep Tayyip 
Erdoğan cevabı veriyorlar. Maraş’ın açılması 
için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan isminin çıkması da önemli. Çünkü 
Türkiye’nin de iradesi gerekiyor.

KKTC seçimleri için son viraja girildi. 
Kritik meseleler var. KKTC halkı bir önceki 
seçimde bir şekilde Derviş Eroğlu’na tepkiden 
dolayı oy verdiği Mustafa Akıncı’ya desteğini 
belli ölçüde çektiğini gösteriyor.

Seçim sonuçlarını heyecanla beklemekle 
birlikte, KKTC ve Türkiye için meselelerin çö-
zümü için uyumun ve ortak çıkarların hayati 
önemde olduğu bir gerçek. Ada halkı da tüm 
bu gerekçelerle kararını verecektir. Şimdiden 
sonuç hayırlı olsun.

hilmi@optimar.com.tr
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