Haftanın Ortası
Güncel konularla her Çarşamba
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!
Türkiye, kendi siyaset tarihinin o çok
karanlık dönemlerinden birinden
daha çıkmaya çalışıyor. Pazar gecesi
seçmen tek parti AKP hükümetine
izin mi verecek yoksa artan siyasal/
ekonomik gerginliklerin çözümü
olarak yine bir koalisyonu mu
zorlayacak bilemiyoruz; ancak
anketler, yeniden dört partili bir
meclisi ve halkın koalisyon hükümeti
isteğini yansıtıyor. Bu açıdan tek
parti AKP hükümeti kurulamaması
halinde kırılma noktaları olarak
karşımızda; AKP’nin %40’ın altında
veya üzerinde oy almasının siyasi
arenada yaratacağı hareketlilik ve
AKP’nin tek parti hükümetini kıl payı
kaçırması olasılığında şimdiden Nisan
-Mayıs 2016 olarak dillendirilmeye
başlanan seçimin “üçüncü” kez
tekrarlanması olasılığı var.
Bu dolambaçlı senaryoları tek tek ele
almak, seçimlerin hızla tekrarına
rağmen 1 Kasım sonrasında gidilecek
yolun neden umut edildiği gibi düz
olmayacağını anlamak için gerekli.
-

Yine-Yeniden Seçim/3. Kez...
Kıl Payı Tek Parti AKP Hükümeti...
Devşirme Tek Parti AKP hükümeti...
AKP %40’ın altında- Gül Sahnede...
“Sıradan” Bir Koalisyon…

Pazar günü yapılacak seçim
sonrasında çıkacak sonucun barış ve
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huzuru ülkemize getirmesini; politik
belirsizliklerin azalmasının ekonomik
boşvermişlik görüntüsünü de
değiştirmesini dileriz.
Seçim sonucunu değerlendirmek için
haftaya yeniden görüşmek üzere...

karşı duruşunu tek parti AKP
hükümetine geçit vermeyerek
ifade eden seçmen, 1 Kasım’da
yapılacak “tekrar seçim”
sınavında anket sonuçlarına göre
bir kez daha siyasi partileri

1 Kasım sonrası...yine mi

işbirliğine zorlamakta.

tufan?
7 Haziran’da anayasal çoğunluk
Türkiye, kendi siyaset tarihinin o

ve slogan hale gelen “400”vekil

çok karanlık dönemlerinden

ile başkanlık sisteminin peşinde

birinden daha çıkmaya çalışıyor.

olan AKP ise, 1 Kasım’a

Beş ay önceki seçimden bu yana,

gelindiğinde bu defa tek parti

özellikle yeniden bir seçime

hükümeti kurabilmek için 276’yı

gidildiğinin ortaya çıkmasının

elde edebilmenin yarışı içinde.

ardından gündemde neredeyse

Pazar gecesi seçmen tek parti

tek konuşulan konu, terör. Buna

AKP hükümetine izin mi verecek

bağlı olarak da çözüm sürecinin

yoksa daha da artan siyasal/

neden/nasıl rafa kalktığı, PKK

ekonomik gerginliklerin çözümü

saldırıları ve buna karşı yapılan

olarak yine bir koalisyonu mu

operasyonlar, sokağa çıkma

zorlayacak bilemiyoruz; ancak

yasakları ve bölgesel etkileri,

anketler, yeniden dört partili bir

şehit haberleri ve IŞİD’in

meclisi ve halkın koalisyon

gerçekleştirdiği katliamlar...

hükümeti isteğini yansıtıyor.

7 Haziran seçimlerinde AKP’nin

Toplumda kutuplaşmanın giderek

“Yeni Türkiye” vizyonuna destek

arttığı son üç yılda, 7 Haziran’dan

vermeyerek başkanlık sistemine

öteye halen seçmenden çıkan

1

kollektif mesajın uzlaşma

yaratacağı hareketlilik ve buna

izleyen günlerde, AKP’nin MHP ile

olması, bu resim içinde hayli

bağlı olarak AKP’nin tek parti

işbirliği yapmasında en çok öne

ilginç esasında. Ancak,

hükümetini kıl payı kaçırması

çıkan engel 17/25 Aralık

seçmenden anketlere yansıyan

olasılığında şimdiden Nisan-Mayıs

dosyaları olurken, CHP ile

bu “tekrar koalisyon” arzusuna

2016 olarak dillendirilmeye

işbirliğinde takılınan nokta

prim vermemek üzere siyasi

başlanan seçimin “üçüncü” kez

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı

hırsların devreye girmiş

tekrarlanması olasılığı var.

uygulaması olmuştu. AKP içinde

olduğu, seçime günler kala

Bu dolambaçlı senaryoları tek tek

kulislerden yansıyan

ele almak, seçimlerin hızla

senaryolardan görülmekte. 1

tekrarına rağmen 1 Kasım

Kasım gecesi seçmen ister kıl

sonrasında gidilecek yolun neden

payı da olsa tek parti bir AKP

umut edildiği gibi düz

hükümetine yolu açsın, ister
yeniden uzlaşma arzusunu
olabildiğince net dile getirsin,

seçimlerin tekrarlanmasının daha
ilk günlerden dile getirilmiş
olması da yapıcı koalisyon
çalışmalarını engelleyici bir
faktördü.

olmayacağını anlamak için

Sonuç: 1 Kasım’da, yani

gerekli.

önümüzdeki Pazar günü genel

konuşulanlar ve yazılanlar çok

3. seçim mi; 5. parti mi; yoksa

daha alengirli hükümet

devşirme AKP hükümeti mi?

senaryolarına işaret etmekte.

seçimler tekrarlanıyor. 7
Haziran’dan bu yana özellikle
Ekim ayında artan sayıda

Hatırlayalım: 7 Haziran seçim

yayınlanan seçim anketlerini

Bu açıdan tek parti AKP

sonucuna göre AKP %40,9 oy ile

izleyenler ise zaten biliyorlar; 1

hükümeti kurulamaması

258 sandalye; CHP %25 oy ile

Kasım seçimlerinde de 7

halinde kırılma noktaları olarak

132 sandalye; MHP ve HDP ise

Haziran’dan çok farklı sonuçlar

karşımızda; AKP’nin %40’ın

sırasıyla %16,3 ve %13,1 oy ile

beklenmemekte.

altında veya üzerinde oy

80’er sandalye almışlardı.

almasının siyasi arenada

Ortaya çıkan koalisyon gereğini

Daha detaylı bakıldığında son
anketlerde ortak nokta, HDP’nin

Senaryo 1: Yine-Yeniden Seçim- 3. Kez
AKP

CHP

MHP

HDP

Oy Oranı-%

43,3

26,5

14,8

12,5

Sandalye Sayısı

270

136

66

78

Kaynak: Secimharitası.com, Egeli & Co.
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artık bir baraj sorunu olmadığı

benzer sonuç çıkarsa,

sayılardan üçüncü seçimle tek

ve bu durumun AKP adına tek

seçimlerin bir kez daha

parti hükümeti için gereken 276

parti hükümetine yeniden

tekrarlanabileceği uyarısı,

sandalyeye ulaşmayı

ulaşmanın önündeki en önemli

dikkatleri seçim senaryoları

deneyebileceği konuşuluyor.

engel olduğu. Diğer yandan,

arasında bir süredir düşük sesle

anketlerde çıkan dağılım içinde

dillendirilen 3. kez seçime

AKP’nin oy oranı %38 ile %44

çekiverdi.

arasında değişmekte. Ekim ayı

Hatta bunun için şimdiden Nisan
-Mayıs 2016 ayları açık açık
ifade edilmekte. Buradaki

Bu senaryodaki temel varsayım,

senaryonun parçaları arasında,

AKP’nin 1 Kasım’da oylarını 7

7 Haziran sonrasında olduğu

Haziran’da elde ettiği %40,9

üzere, Cumhurbaşkanı’nın 1

eviyesinden %43’lere doğru

Kasım’ı izleyen günlerde

çekerek; milletvekili sayısını da

istifasını sunacak Davutuğlu

258 seviyesinden 270 civarına

hükümetinin göreve devam

yükseltecek olması.

etmesini isteyeceği ve hükümet

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve

kurma görevini seçimden birinci

AKP’nin kurmayları arasında

parti çıkması beklenen AKP’nin

Cumhurbaşkanı’na yakın sayılan

lideri Davutoğlu’na resmen,

Bu koltuk hesaplarını konuşulan

isimlerin, muhalefetten

ancak yine geciktirerek vereceği

senaryolar üzerinden giderek

koalisyon ortağı olarak gelecek

konuşuluyor. Bir koalisyonun

yapmak herhalde daha az kafa

herhangi bir partinin 17-25

kurulmaması halinde ise ikinci

karıştırıcı olacak. Bu

Aralık dosyalarını yeniden

en çok oy alması beklenen

senaryoları kurgularken, Ekim

açılması ve cumhurbaşkanlığı

CHP’nin lideri Kılıçdaroğlu’na

ayı seçim anketlerinin CHP,

uygulamasının anayasal

görevi vermeyerek, 7 Haziran

MHP ve HDP için ortalama

sınırlara çekilmesi baskılarını

sonrası ilk kez görüldüğü üzere

sonuçlarını sabit alıp, AKP’nin %

artıracağı nedenleriyle

Cumhurbaşkanı’nın anayasa

42 civarında seyreden ortalama

koalisyonu şiddetle

yetkilerini kullanarak hükümet

oy oranında değişiklikler

istemedikleri bilinen bir gerçek.

kurma görevinin verildiği 45

anketlerinin ortalamasında ise
AKP’nin oyu %42 ile Haziran
seçimlerine göre bir puan kadar
yukarıya karşılık gelmekte. Bu
ortalama üzerinden
hesaplayınca, bir puanlık artışın
AKP’nin sandalye sayısını ancak
beş kişi artırarak 258’den 263’e
yükseldiğini hesaplayabiliyoruz.

yapmayı seçtik:

AKP’nin 276’yı kıl payı bir kaç

gün sonrasında yine 3. kez
seçimi gündeme getireceği

Senaryo 1 - Yine-Yeniden

vekille kaçırma durumunda,

Seçim/3. Kez: Seçime bir

ikinci seçimle 258’den 270’ler

haftadan az kala, AKP Genel

civarına sandalye sayısını

Hatta bu senaryolar içinde, 15

Başkan Yardımcısı, eski tüfek

artırmayı başarmış AKP’nin

Kasım’dan itibaren Türkiye’de

Mehmet Ali Şahin’in 1

mevcut yılgınlık ortamının

yapılacak G20 toplantısına

Kasım’dan da 7 Haziran’a

devam etmesi üzeinden 270’li

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
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yazılmakta.

Senaryo 2: Kıl Payı Tek Parti AKP Hükümeti
AKP

CHP

MHP

HDP

Oy Oranı-%

45,2

26,5

14,8

12,5

Sandalye Sayısı

276

134

65

75

Kaynak: Secimharitası.com, Egeli & Co.

liderlik etmesinin ardından,

Davutoğlu’nun değil, son sözü

AKP-HDP arasında az oy farkıyla

TelAbyad’da kanton kuran

her daim Erdoğan’ın söylediği.

AKP lehine milletvekili

YPG’lilere engel olmak için
Erdoğan’ın TSK’yı Suriye’ye
sokacağı da senaryolara
eklenmekte. Ancak, Rusya ve
ABD’nin bölgedeki son dönemde
izlenen güç savaşı içinde TSK’nın
böylesi bir hamle yapması pek
de gerçekçi görünmüyor.

Senaryo 2 - Kıl Payı Tek Parti
AKP Hükümeti:
Cumhurbaşkanı dahil AKP
kurmaylarının doğal olarak en
çok arzuladığı durum, 276
sandalyeye ulaşarak tek parti
AKP hükümeti; elbette
senaryolar arasında bulunuyor.

geçişkenliği beklenen iller olsa
da, AKP’nin %45 oy alması 1
Kasım seçimleri açısından
oldukça süpriz bir gelişme olur.
Kısaca, AKP’nin 276 sandalyeye
ulaşarak tek başına iktidara
ulaşması olasılıklar dahilinde
olsa dahi, mevcut anket
sonuçlarından şimdiye dek

Başbakan Davutoğlu’nun birinci

Bu senaryonun gerçekleşmesi,

ağızdan 3. bir seçimi dün gece

yani AKP’nin en az 276 vekilini 1

itibarıyla olasılık dışına

Kasım seçiminde elde edebilmesi

koyduğunu eklemek önemli.

için en az %45,2 oy alması

Ancak, o noktada da AKP Genel

gerekiyor; yine Ekim ayı anket

Yine de, 1 Kasım’da en iyi

Kongresinde Davutoğlu’nun

ortalamalarından CHP’yi %26,5,

ihtimalle 276-278 sandalyeyi

karşısına lider adayı olarak nasıl

MHP’yi %14,8 ve HDP’yi de %

bularak kurulacak bir AKP

Binali Yıldırım’ın bir anda

12,5 alarak.

hükümetinde Başbakan olarak

çıktığını ve parti yönetim
listesinin Davutoğlu’nun
tercihlerinin aksine Erdoğan’ın
tercihlerine göre değiştiğini
hatırlatan yazılar var. Bu
yazıların iddiası, AKP içinde

Hatırlatmaya gerek yok ama
yine de ekleyelim, ne 7 Haziran
ne de 1 Kasım seçim
anketlerinin hiçbiri AKP’ye
desteği %45 üzerinde göstermiş
değil. Dolayısıyla, AKP-MHP ve
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yansımamış olması açısından
halen düşük bir senaryo olasılığı
olarak görünüyor.

Davutoğlu’nun devam etmesi
beklense de, sayısallık nedeniyle
böylesine kırılgan bir hükümetin
ömrünün spekülasyonlara,
milletvekili istifalarının ya da
transferlerinin yaratacağı

Senaryo 3: Devşirme Tek Parti AKP Hükümeti
AKP

CHP

MHP

HDP

Oy Oranı-%

42,0

26,5

14,8

12,5

Sandalye Sayısı

267

136

69

78

Kaynak: Secimharitası.com, Egeli & Co.

sarsıntılara açık olacağı da
akıllarda tutulmalı.
Diğer yandan bu senaryonun
gerçekleşmesi durumunda, olası
bir tek parti AKP hükümeti
içinde kimsenin yüksek sesle
itirazı olmayacağı
varsayıldığında, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın fiili olarak
kafasındaki başkanlık sistemini
uygulayacağı konuşuluyor. AKP
içinde bir grubun ise anayasayı
zorlama anlamına gelebilecek
böylesi bir duruma zaman
içinde ayak diremeleri olasılığı,
kırılgan bir çoğunluk üzerinden
kurulacak bu şekil bir tek parti
AKP hükümetinin ömrünün bir
noktada sorgulanması anlamına
gelebileceğini de vurgulamakta
fayda var.
Senaryo 3 - Devşirme Tek
Parti AKP hükümeti: MHP
lideri Bahçeli’nin 1 Kasım’dan
sonra AKP’yi ima ederek 5. parti
28 Ekim 2015

çıkabilir söylemine karşılık, AKP

Bu senaryonun sahipleri Türk

cenahlarında dillendirilen

siyasi tarihine damga vuran

senaryolardan bir tanesi de,

benzer manevralar olarak 1977’de

260 ve civarı sandalye sayısına

CHP iktidarı için gerekli 10 vekili

erişilmesi halinde 276’ya

AP sandalyeleri arasından

ulaşmak için gerekli 15-20

bakanlık vererek transfer eden

milletvekilinin MHP grubu

Ecevit hükümetini ve 28 Şubat’ta

arasından çeşitli vaatlerle

Refah-Yol hükümetini sona

transfer edileceği.

erdiren vekil transferlerini
hatırlatıyorlar. Elbette, her iki

7 Haziran’da Bahçeli

örneğin de, süpriz olmayan bir

liderliğindeki MHP’nin, PKK’nın

şekilde kan uyuşmazlığı ile

uzantısı kabul ederek her türlü

sonuçlanarak, tez zamanda erken

temastan kaçındığı HDP ile eşit

seçimle sonuçlandığını da eklemek

sayıda milletvekili çıkarmış

gerek.

olmasının yarattığı hayal
kırıklığının da, bu senaryonun

Bugüne gelirsek, MHP lideri

gerçekleşmesi aşamasında

Bahçeli’nin geniş ortak tabanlarına

katalizör olacağı iddialar

rağmen, AKP ile koalisyona net bir

arasında. Hele ki, 1 Kasım’da

şekilde kapıyı kapatmasının parti

seçim anketlerinin yansıtmakta

içinde iktidar arzusu içinde olan

olduğu şekilde MHP’nin 7

bir kısım milletvekiline cazip

Haziran’da elde ettiği %16’nın

gelebileceği düşünülmekte.

altına inmesi halinde bu

MHP’nin kadim lideri Alparslan

kopuşun daha kolay

Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş’in

gerçekleşebileceği düşünülüyor.

son dönemlerde en çok konuşulan

5

manevrayı yaparak AKP’den

olduğunu gösteriyor. Suriye ile

Hatta geçen hafta sonu AKP’nin

milletvekili adayı olmasına dikkat

olan sınırdaki gelişmeler

dört kurucusundan biri olan

çekilmekte.

paralelinde Kürt sorunu için

partinin her daim ağır

çözüm beklenirken, böylesi bir

toplarından Arınç’ın CNNTürk

AKP ve “yavru MHP”

ekranına çıkarak AKP’nin

hükümetinin çokça sürtüşmeli

yönetim kadrosuna yönelttiği

günler yaratacağı yorumu son

açık ve kapalı eleştiriler yanında

günlerde çokça yapılıyor.

1 Kasım’dan sonra ekranlara

Bu senaryo içinde, 1 Kasım
sonrasında Tuğrul Türkeş
AKP’den ayrılacak; Bahçeli’yi
başarısız bulan ancak MHP’de
değişimi tetikleyemediği için

daha çok çıkacağı açıklaması

ayrılmayı kabul edecek 15-20

Senaryo 4 - AKP %40’ın

civarında MHP’li vekil ile

altında- Gül Sahnede: %40’ın

milliyetçi bir yeni parti kuracak.

altına inen oyla AKP için

Özetle tartışılan, AKP içinden ne

Bu parti de sözkonusu vekillere

koalisyondan öteye kısa vadede

zaman, hangi şartlar

bakanlıklar, komisyon

olasılıklar oldukça az. Ancak, bu

gerçekleştiğinde, hangi isimlerle

başkanlıkları gibi verilen çeşitli

senaryoda koalisyondan çok

ve en önemlisi kimin liderliğinde

vaatler karşılığında AKP’nin

AKP’nin iç dinamikleri ön plana

bir bölünme yaşanabileceği.

azınlık tek parti hükümetine

çıkmakta. Keza bu açıdan en

Bölünme adı baştan itici

destek verecek. Ya da AKP

gizemli ve bol spekülasyonlu

olduğundan, tartışma

hükümetine küçük koalisyon

senaryo, AKP’nin oy oranının %

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın

ortağı olacak.

40’ın altında olduğu senaryo.

arzularını kenara koymayı göze

Türkiye siyaset tarihine bakınca

AKP içinde 2002-2008 arası

böylesi bir senaryo

başarıyı getiren parti kuruluş

gerçekleşemez demek zor olsa

ilkelerinden uzaklaşıldığını,

da, geçmiş bu tür zorlama

seçilen yeni yoldan rahatsızlık

hükümetlerin ömürlerinin

duyarak kenara çekilen bir grup

AKP içinde böylesi bir kaldıraç

oldukça sancılı günlerle sınırlı

olduğu çokça yazılıp çiziliyor.

gücüne sahip tartışmasız ilk isim

oldukça ses getirici oldu.

alıp yıpranmakta olan AKP
markasının yönetimine el koyma
hareketinin ne şekilde, nasıl
şartlar altında oluşabileceği.

Senaryo 4: AKP %40’ın altında- Gül Sahnede
AKP

CHP

MHP

HDP

Oy Oranı-%

39,0

28,0

16,0

14,0

Sandalye Sayısı

242

143

82

83

Kaynak: Secimharitası.com, Egeli & Co.
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olarak akla gelen eski

Bu senaryonun kapsamına

Abdullah Gül, 2019’da seçilerek

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün,

çokça sayıda alt senaryo

yeniden “Cumhurbaşkanı” olmayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın

eklemek mümkün; ancak şu

öncelikli olarak tercih eder.

sahnede olduğu hiç bir oyunun

aşamada gereksiz. Keza, nehir

Gül’ün Erdoğan’la yarışmak, karşı

içinde yer almayacağı

yatağının derinliklerinde bir

karşıya gelmek istemediğini

yakınındakiler tarafından

değişim hissedilse de, henüz

hatırlarsak, Gül’ün

söyleniyor. Bunun anlamı

akan suyun yolunu

cumhurbaşkanlığına yolu açacak

belirsiz ve yoruma oldukça açık.

değiştirebileceğine dair şartlar

şekilde Erdoğan’ın 2019’da bu

ortaya çıkmış durumda değil.

seçime neler olup da

AKP içi kulislerden AKP’ye yakın

girmeyeceğini bugünden

ve uzak medaya yansıyan daha

AKP içinden daha derinlerden

elle tutulur iddia, böylesi bir

sızdırılanlara göre, Abdullah

değişime adımın ancak ve

Gül, kurarsa barajı geçeceğine

ancak, AKP’nin oy oranının 1

kesin gözüyle bakılan yeni bir

Kasım sonrasında %40’ın altına

parti yerine, adresinin

indiğinin görülmesi ile

kurucularından olduğu AKP

Ancak, bir süredir eski

gelebileceği.

olmasını tercih eder. Bunun için

Cumhurbaşkanı Gül’ün siyasete

de kendisinin de defalarca dile

geri dönebileceği yönünde

getirdiği şekilde, AKP içinden

mesajlar vermekte olduğu, fakat

güçlü bir çoğunluğa dayanan

bu adımı atmak için aceleci

çağrı gelmesi, yarışmasız ve

olmadığı ve bazı şartların yerine

vesayetsiz bir liderlik için ancak

gelmesini beklemekte olduğu

topa girmesi beklenebilir.

çokça yazılıp çizilmekte.

başlı başına bir başarısızlık ve

Hatta bu bilgilerden en ilginci,

1 Kasım seçimlerinin AKP adına

hüzün; %40’ın altı ise kriz”.

AKP’li “Başbakan” olmak yerine

sonuçları, oy oranının %40’ın

%40 gibi kritik bir eşiğin altına
inilmesi halinde, AKP’nin her
türlü senaryoya açık hale
geleceğinden bahsediyor bu
yorumlar. Tanıma göre, “AKP
için tek başına iktidar olamamak

tanımlayabilmek mümkün değil.
Dolayısyla, bugünden akıl
yürütmeye çalışmak pek faydalı
bir egzersiz değil.

Senaryo 5: “Sıradan” Bir Koalisyon
AKP

CHP

MHP

HDP

Oy Oranı-%

42,0

26,5

14,8

12,5

Sandalye Sayısı

267

136

69

78

Kaynak: Secimharitası.com, Egeli & Co.

28 Ekim 2015

7

altına inmesi halinde AKP içinde

yol. Hatta, yine 7 Haziran

17/25 Aralık dosyaları bir kenara

liderlik dengelerinin yavaş ve

sonrasının ışığında, AKP-CHP

konsa bile, koalisyon

sancılı şekilde değişmeye

ortaklığı akla en yatkın görünen

oluşturulması sonrasında, AKP’nin

başlayabileceği anlamına

seçenek.

kontrolü dışında kalan

gelebileceği açısından son
derece önemli. AKP’nin iç
dinamiklerinin 2019
Cumhurbaşkanlığı seçimine

Böylesi bir senaryonun ise,
pürüzsüz ilerlemesini beklemek
mümkün değil.

bakanlıklarda olası yolsuzluk
iddialarının koalisyona ortak olan
parti tarafından hararetle
araştırılamaya ve gündeme

kadar artarak Türkiye’nin

AKP’nin parti tarihinde koalisyon

taşınmaya çalışılacağı da yine

gündeminde yer alacağını iddia

tecrübesinin hiç olmayışı,

gerçekçi bir beklenti olur.

etmek bu açıdan çok yanlış

bakanlık paylaşımı ve koalisyon

olmasa gerek.

protokolünün oluşturulması

Senaryo 5 - “Sıradan” Bir
Koalisyon: Sıradan derken,
önceki dolambaçlı senaryolara
göre sıradan; ancak, asla basit
değil. Keza, her ne kadar
başlıkta sıradan kelimesi geçse
de, önümüzdeki yıllarda

aşamalarının son derece
sürtüşmeli geçeceğinin habercisi.
Üstelik, koalisyon hükümetinde
AKP’ye ortak adaylarından her
birinden Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın politik aktivitelerinin
anayasal sınıra çekilmesi baskısı

Söz konusu AKP’li bir koalisyon
hükümeti, kurulma aşamasını
atlattığında bile, ömrünün 2019
Cumhurbaşkanlığı seçiminden
önce sona ermesi büyük bir
olasılık; keza Cumhurbaşkanı
Erdoğan bu yarışa güçlü bir AKP
ile girmek isteyecektir.

beklenmeli. Bu etkiye, Erdoğan

Ancak, bu farazi iki yıllık koalisyon

tarafından tepki gelmeyeceğinin

döneminin olası avantajları da

düşünülmesi ise fazla naif olur.

var. Koalisyon kurulması süreci

Ek olarak, her koalisyon için

atlatıldıktan sonra erken

1 Kasım seçiminin sonuçları

geçerli olabilecek gündelik

seçimlerin kapıda olduğunu bilen

anket ortalamalarını yansıtır

sürtüşmelerde Erdoğan

her iki parti için de, halkın refahını

şekilde olursa akla en yatkın

yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı

artıracak reformları gündeme

olan AKP’nin CHP ile veya MHP

makamının uzlaştırıcı rol

getirmeleri beklenebilir. Bunların

ile bir koalisyon hükümeti

oynaması oldukça zor

arasında dış politikada ve Kürt

kurması. Önceki senaryolara

görünüyor.

sorununda yaşanan kopuşların

Türkiye’de siyasetin sıradandan
ve rutinden çok uzak olacağı
tartışmasız bir gerçek.

göre, AKP’nin artık en azından
bir süreliğine kendi tek parti
iktidar döneminin kapanmış
olduğu gerçeğini kabullenip yola
devam etme kararı alması 7
Haziran sonrasının gösterdikleri
çerçevesinde en “geleneksel”
28 Ekim 2015

Diğer yandan, AKP’ye koalisyon
ortaklığını kabul edecek bir
partinin 17/25 Aralık dosyalarını
öncelikli olarak gündeme
taşıması da gerçekçi bir beklenti
olmaktan uzak.
8

tamirinden tutun da, ekonominin
o çok ihtiyacı olan yapısal
reformlardan bazılarının hızla
gündeme gelmesini düşünmek
mümkün.

28 Ekim 2015

9

1 Kasım’dan öteye...yol yine

ekonomik anlamda Fed’in faiz

olsa işlemek üzere kurulan bir

yokuş yukarı

artıracağı yılların çeşitli politik

koalisyon hükümetinin gündemine

ayak oyunları ile daha da

gelmesi gelecek on yılların

zorlaştırılması olasılığı oldukça

belirleyicisi olacak ölçüde önemli.

Analizin bütününden anlaşılacağı
üzere, 1 Kasım seçimi aslında
AKP’nin tek başına hükümet

can sıkıcı.

Pazar günü yapılacak seçim

kurup kurmayacağı üzerine

Mahfi Eğilmez’in son yazısında

sonrasında çıkacak sonucun barış

odaklanmış bir yoklama. Bu

yalın ve etkili bir şekilde

ve huzuru ülkemize getirmesini;

yoklamanın sonucuna göre ise,

toparladığı üzere Türkiye’nin

politik belirsizliklerin azalmasının

hangi senaryo çıkarsa çıksın

bütünlüğünü korumak ve

ekonomik boşvermişlik

karşımıza, gidilecek yolun

ekonomik büyümesini

görüntüsünü de değiştirmesini

düzlüğe ulaşması için ufukta

geliştirmek adına acilen ihtiyaç

dileriz.

şimdiden bir erken genel seçim,

duyduğu başta yeni anayasa,

bir de cumhurbaşkanlığı seçimi

eğitim ve adalet sisteminde

belirmiş durumda. Ateşle

odaklanması gereken tarifi belli

oynamanın öngörülemeyecek

siyasal, sosyal ve ekonomik

sosyal yansımları bir yana,

reformların bir süreliğine de

Seçim sonucunu değerlendirmek
için haftaya yeniden görüşmek
üzere...
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