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ANILAR-2
OLMAYAN ‘OY’UN BEKÇiLiĞi

AHMET SORGUN*

OLMAYAN ‘OY’UN BEKÇiLiĞi

Haziranın son günü yapılacak üniversite imti-
hanına hazırlanmak üzere bir aylığına İstanbul’da-
yız. Fatih Çarşamba’da, İmam-Hatip Yurdunda 
kalıyoruz. 5 Haziran Pazar günü milletvekili genel 
seçimleri vardı. Ama biz oy kullanmayacaktık. 
Çünkü her birimizin seçmen kayıtları memleketle-
rimizdeydi. Davanın bir oyunun kaybına bile gön-
lümüz razı değildi. Hiçbir şey yapamazsak sandık 
müşahitliği yaparız dedik. Öyle de oldu. Bana Top-
kapı’ya yakın Suriçi’nde bir sandıkta Sandık Müşa-
hitliği görevi verildi. Cumartesi’den görev yapaca-
ğımız sandığın yerini bizzat gidip gördüm.

Ne olur ne olmaz; İstanbul’un yabancısıyız. 
Vazife ihmal götürmez. Hiçbir mazeret, ne kadar 
haklı olursa olsun, başarının yerini tutamaz.

Ertesi gün sabah erkenden sandığın yolunu 
tuttum. Zira oy kullanma saat 08:00’de başlıyor-
du. Benim en geç saat 07:00’de sandık başında 
olmam gerekiyordu. Öyle de yaptım, iyi ki de gel-
mişim. Çünkü bizim partinin sandık kurulu üyesi or-
talıkta görünmüyordu. Akşama kadar hiç gelmedi 
de zaten. Vaktinde sandık oy kullanmaya hazır 
hale getirildi. Ben de fiilen sandık kurulu üyemizin 
yerini aldım. İlk saatlerde oy kullananların çoğu 
sakallı, çarşaflı seçmenlerdi. Sabah namazını kılıp 
yola çıkmışlardı. Bunların her birini gördükçe, bize 
bir oy daha geldi diye, seviniyordum. Öğleyin san-
dık görevlileri sırayla yemeklerini yiyip geliyorlardı. 
Ama ben sandığın başından ayrılmıyordum. Kah-
valtıda yapmamıştım, ama yapacak bir şey yoktu. 
Ne olur ne olmaz, vazife ihmale gelmezdi. Öğle ve 
ikindi namazlarını, sandığın yan tarafına serdiğim 
bir kağıt üzerinde eda ettim. Allah kabul etsin.

* Konya Milletvekili

O yıllarda Konya’da, mahalle muhtarı ve ma-
halleliler, sandıkta görev yapanlara evlerinden 
sofra hazırlayıp götürürlerdi. Parti ayrımı gözetil-
meksizin herkese ikram edilirdi. Şimdi de bu ikramı 
kumanya olarak AK Parti yapıyor. Belki en büyük 
parti olmasından, belki de iktidar partisi olmasın-
dan kaynaklanıyordur, bilemem.

Saat 17:00 olmuş, sandıkların açılma vakti gel-
mişti. Sandıktan çıkacak sonucun merakı ve he-
yecanı açlığımı unutturmuştu. Oy pusulaları bir 
bir açılıyor, ama bizim partiye, yani Milli Selamet 
Partisine hiç oy çıkmıyordu. Neredeyse sandık yarı 
olmuştu, ama daha siftah etmemiştik.

Kendi kendime yorum yapmaya başladım: Bize 
oy verecek olan seçmenin çoğu, sabah erkenden 
gelip oylarını kullandığı için, onların oy pusulala-
rı sandığın alt kısmında, bundan sonraki oyların 
çoğu bize çıkar, diye kendimi teselli ediyordum. 
Ama nafile. Sandığın dibi görünecek neredey-
se, henüz bizim partinin hanesine çentik atılma-
dı. Beni bir sıkıntı, bir ter bastı. Olamazdı böyle bir 
şey. O sakallıların, çarşaflıların, cübbelilerin oyları 
nereye gitmişti. Bizden başka birilerine oy vermiş 
olamazlardı. Sandıkta da bir numara dönmüş 
değildi. Sabahın yedisinden beri sandık başından 
hiç ayrılmamıştım. Nihayetinde sandığın taba-
nında bir tek oy pusulası kalmıştı. Bütün ümidimi 
ona bağladım partinin karizmasını çizdirmemek 
için. Ama nafile. O seçimin oy pusulasında MSP ve 
CHP’nin yerleri biri başta biri sonda idi. Eğer mührü 
mürekkebe fazla bastırmışsanız MSP’ye bastığınız, 
CHP’ye; CHP’ye bastığınızda MSP’ye de çıkıyordu. 
İşte bu son oy pusulasında da öyle olmuştu.

Ben diyordum bu MSP’ye basılmış, CHP tem-
silcisi diyor, hayır CHP’ye basılmış. İkimizde ısrarı-
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mızdan vazgeçmiyorduk. Sandık başkanı; “bu oyu 
geçersiz sayıyoruz arkadaşlar”, deyip işi kapattı.

MSP’nin 48 olan milletvekili sayısı bu seçimde 
24’e düşmüştü. Bu sonuçların alınmasında; bazı 
milletvekillerinin istifasının, bazı cemaat ve grup-
ların desteklerini çekip aleyhe çalışmalarının ve 
MSP-CHP koalisyonunda çıkarılan affın etkin oldu-
ğunu düşünmekteyim. Koalisyonun artıları CHP’ye, 
eksilerinin faturası MSP’ye kesilmişti.  Halbuki Ecevit 
bu koalisyonu daha sonra hayatının hatası olarak 
ifade edecekti.

İşte böyle: siyasi vurgun yediğimiz Haziran 1977 
seçiminde bana da olmayan oyun bekçiliği görevi 
düşmüştü. Ama önemli olan görevin yapılmasıydı. 
Sonuç bize ait değildi.

Sefer bizden, zafer Allah’tandı.

“ERBAKAN ERBAKA’DDÜNYA”

1995 yılının son günleri, bir grup hukukçu arka-
daş ile Sudan’daki bir hukuk programına katıldık. 
Yılbaşında oradaydık. 24 Aralık 1995 genel seçim-
lerinden sadece birkaç gün sonra. Refah Partisi en 
yüksek oyu aldı diye, Sudan sokaklarında halk üç 
gün şölen yapmıştı. O seçimde Refah Partisi %21.38 
ile 158 milletvekili çıkarmıştı. Tam biz oradayken Er-
bakan Hoca, Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller arasında 
koalisyon görüşmeleri devam ediyordu. Sudan’da 
kaldığımız bir haftayı aşkın sürede, Sudan Televiz-
yonunda ilk sırada Cumhurbaşkanı Ömer Beşir’in 
haberi, ikinci sırada ise, ya bizim heyetin haberi 
veya bir Türkiye haberi. 

Refah Partisinin televizyondaki adı; “Hizbür-
refahı İslami” idi. Yani “İslami Refah Partisi”.

Görüşüp konuştuğumuz herkes, kendisinin Os-
manlı ile, Türklerle olan bağından, ilgisinden, akra-
balığından söz ediyordu. Yine aynı şekilde, sürekli Er-
bakan Hoca ve “Hizbürrefahı İslami” soruluyordu. Bu 
kadar fazla Erbakan ve Refah Partisi ilgisinin sebe-
bini sorduğumuzda verdikleri cevap gerçekten an-
lamlıydı. “Amerika, bizim ilaç fabrikamızı, silah fab-
rikası diyerek bombaladığında, Erbakan Hoca bize 
Avrupa Milli Görüş Teşkilatı aracılığı ile iki uçak dolu-
su ilaç gönderdi. Bunu nasıl unuturuz.” diyorlardı. 

Adalet Bakanını ziyaretimizde; kendisi Demi-
rel’in başbakanlığı döneminde babasının da Su-
dan’da bakanlık yaptığını ve Demirel’le tanıştığı-
nı, şimdi de kendisinin bakanlık yaptığını /Adalet 
Bakanı/ ve Demirel’in halen görevde olduğunu ve 

bu sebeple kendisinin de onunla tanıştığını anlat-
tı. Türkiye’yi her yönüyle çok iyi takip ediyorlardı. 
Hatta can yakıcı bir soru sordu: “Benim gördüğüm 
kadarıyla Türk ordusu içerisinde bazı generalle-
rin ihtilal yapma arzusu henüz bitmiş değil. Refah 
partisinin buna karşı tedbiri nedir?” diye. Doğrusu 
bu soruya nasıl bir cevap vereceğimizi tam da bi-
lemedik. Kem küm ettik, geçiştirdik. 

Merhum Hasan Turabi o zaman henüz sağ idi. 
Kendisinden 15 dakikalık bir randevu alınmıştı. Ama 
bizi 1 saat 45 dakika bırakmadı. Hasan Turabi deyip 
geçmemek lazım. Hukuk alanında Sudan’da lisans, 
İngiltere’de yüksek lisans, Fransa’da doktora eğiti-
mi almış biri. Yıllarca akademisyen olarak çalışmış 
bir ideolog, bir aktivist, bir devrimci kişilik. Bakanlık, 
meclis başkanlığı, parti başkanlığı yapmış bir siya-
setçi. Hem İslam dünyasını hem batıyı çok iyi tanıyan 
ve tahlil eden bir şahsiyet. Londra ve Paris kütüpha-
nelerinden binlerce kitap okuduğunu ifade etmişti.

Ziyaretimizin 1995 seçimlerinin hemen sonrası-
na denk geldiğini başta ifade etmiştim. Gerçekten 
seçim sonuçları hem İslam dünyasında hem de 
batıda ilgiyle izleniyordu. Ortaya çıkan tablo ba-
zılarını sevindiriyor, bazılarını endişelendiriyor, ba-
zılarını ise meraklandırıyordu. Aslında zahirde olan 
sıradan bir seçimdi. 

Ama adeta dünya bu seçim sonuçlarıyla çal-
kalanıyordu. Konuşmasının bir yerinde Turabi: “Er-
bakan Erbaka’ddünya” ifadesini kullandı. Biz ne 
demek istediğini tam anlayamadık. Meğer “erba-
ka” kelimesi Arapçada “beşik sallamak” manasına 
geliyormuş. Yani “Erbakan dünyayı beşik gibi sal-
ladı” demek istemiş. Konuşmasının devamında, 
altı çizilecek, şu cümlesi cümleleri sarf etti: “Eğer 
Türkiye, kendi inanç değerleri üzerine dönmeye 
kalkarsa, Amerika bize yaptığından daha fazlasını 
size yapar. Ama bize yaptığı şekliyle yapmaz. Biz 
Afrika’nın ortasında, kendi halinde bir ülkeyiz. Gelir, 
ilaç fabrikamızı silah fabrikası diye vurur. Ama size 
böyle yapamaz. Daha ağırını, daha sofistike ya-
par. Size doğrudan yapmaz. Çünkü siz bir impara-
torluk bakiyesisiniz. Balkanlarla, Kafkaslarla, Türki 
Cumhuriyetlerle, Orta Doğu ile çok özel bağları-
nız var. Hepsini birden karşısına almaz. Onun için 
daha fazlasını, daha ince ayar ile yapar. 

Ziyaretimiz üzerinden henüz bir yıl geçmişti ki, 
Sudan Adalet Bakanının o can yakıcı sorusuyla 28 
Şubat’ta yüz yüze geldik.

Yine ziyaretimiz üzerinden 20 yıl geçmişti ki, 
Hasan Turabi’nin o yürek burkan öngörü ve tespit-
leriyle 15 Temmuz’da baş başa kaldık.
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Aslında değişen bir şey yok. Tarih tekerrürden 
ibaret. Dün Erbakan, bugün Erdoğan dünyayı be-
şik gibi sallamaya devam ediyorlar.

Yaşasaydı merhum Turabi bugün herhalde “Er-
doğan Erbaka’ddünya” derdi.

BİR ÖZLEM, BİR EYLEM:
AYASOFYA’DA İLK NAMAZ

“Zincirler Kırılsın Ayasofya Açılsın!” 

Gençliğimizin, hatta çocukluğumuzun en an-
lamlı, en vazgeçilmez sloganıydı. Bir slogandan 
öte bir ideal, bir özlem, bir emanet, bir sorumluluk 
anlamı taşıyordu. Sanıyorum ilk defa bu sloganı 
Zafer İlkokulu’nun koridorunda Abdüssettar Yarar 
ve Hasan Mert ile birlikte kol kola girerek söyledik. 
Ortaokul ve lise yıllarında ise, her yıl düzenlenen 
Fetih kutlamalarında/mitinglerinde haykırdık. 

İstanbul’u da ilk defa, bir Fetih mitingi vesilesiyle 
görmüştüm. Mitingi MTTB-Milli Türk Talebe Birliği 
organize etmişti. Biz de otobüsler dolusu lise 
öğrencileri olarak Konya’dan katılım sağlamıştık. 
Ben o zaman, Konya İmam Hatip Lisesi birinci 
sınıftaydım.

İstanbul, Fetih, Fatih ve Ayasofya hafızalarımız-
da asla ayrılmaz bir bütün oluşturuyordu. Çocukça 
şiirlerimizi, hikayelerimizi süslüyordu. Safiyane ide-
allerimizi, halisane hayallerimizi besliyordu. O yaş-
larda bu duyguları taşımamızda babam ve abi-
min, okulumuzun, öğretmenlerimizin ve MTTB’nin 
çok büyük payı var.

1977 yılı üniversite sınavı hazırlığı için bir aylığına 
İstanbul’daydık. Çarşamba’da İmam Hatip yur-
dunda kalıyorduk. Bir pazar, sabah namazı sonra-
sı Cağaloğlu‘ndaki MTTB Genel Merkez binasına 
çağrıldık. Sanıyorum yüzelli iki yüz kadar gençtik. 
Niçin çağrıldığımızı bilmiyorduk. Konferansların, 
tiyatroların yapıldığı büyük salonda toplandık. 
Herkes merak içindeydi. Çünkü anarşik eylemlerin, 
ideolojik çatışmaların zirve yaptığı zamanda ve 
olayların en çok olduğu şehirdeydik. 

Bir yetkili: “Şimdi herkes gitsin, abdestini alsın 
ve yine bu salona gelsin”, talimatını verdi. Herkesin 
heyecanı ve merakı bir kat daha arttı. Acaba ab-
destli abdestli nereye gönderileceğiz, ne yapaca-
ğız diye. Sonra aynı salonda tekrar toplandık. 

Yine aynı yetkili: “Şimdi size beyaz büyük kağıtlar 

dağıtılacak. Onları katlayıp, dürüp büküp cepleri-
nize koyun. Sonra da beni iyi dinleyin: “Şimdi bura-
dan beşerli gruplar halinde çıkacaksınız. Ayasofya 
Camii’ne turistler olarak gireceksiniz. Siz camiinin 
içinde gezerken bir ezan sesi duyacaksınız. Nerede 
olursanız olun, hızlıca ezan okuyanın etrafını çevi-
receksiniz. Ezan biter bitmez, ceplerinizdeki kağıt-
ları yere serip ikişer rekât namaz kılacaksınız. Sonra 
kısa bir dua edilecek. Duadan sonra hemen dağı-
lıp, tez vakitte Ayasofya’yı terk edeceksiniz” dedi. 

Tembih üzere, Ayasofya Müzesi’nin ziyaretçileri 
olarak içeride dolaşmaya başladık. Caminin ser-
mahfilindeyken bir ezan sesi duyduk ki heyecan-
lanmamak, ürpermemek mümkün değil. Tüylerimiz 
diken diken oldu. O kadar duygu yüklüydük ki se-
vinçten ağlamamak için kendimizi zor tutuyorduk. 
Ezan sesini ve koşuşturmacayı gören yabancı tu-
ristlerin bir kısmı şaşkınlıkla bizi izliyor, bir kısmı da 
korkudan direklerin arkasına saklanıyordu. Saniye-
ler içinde hepimiz ezan okuyanın etrafını çepeçev-
re kuşattık. Ezan biter bitmez de katlanarak cep-
lere konmuş olan kağıtlar açılıp seccade olarak 
serildi ve ikişer rekât namaz eda edildi. Akabinde 
dua ve alelacele camiyi terk ettik. Biz Sultanahmet 
Meydanı’na doğru yaklaşırken, polis ekiplerinin de 
Ayasofya’ya doğru akın ettiklerini gördük. Olan ol-
muş, iş bitmiş, görev yapılmıştı. Atı alan Üsküdar’ı 
geçmişti. 

Ayasofya’daki ilk namazımız, caminin ibadete 
kapanışının 43 yıl sonrasında idi. İkinci namazımız 
ise, birincisinden 43 yıl sonrasında oldu. Yani müze 
yapılıp, ibadete kapatılışının 86. Yılında, 2020 yılı 24 
Temmuz‘unda. 43 yıl arayla kıldığımız bu iki namaz 
arasında dağlar kadar farklılıklar var: İlkinde sa-
dece öğrenciler olarak, kaçak göçek, apar topar, 
dakikalar içerisinde iki rekat namaz kılıp, camiden 
adeta sıvışmıştık. Ama ikincisinde: yer bulabilmek 
için saatler öncesinde Ayasofya Camiindeydik. 
Resmi, sivil bütün devlet erkanı oradaydı. Güvenlik 
güçleri ilkinin aksine, cemaatin güvenliğini temin 
için oradaydı. Cuma’yı Diyanet İşleri Başkanı kıldır-
dı. Aşr-ı Şerifi ise Cumhurbaşkanımız okudu.

İlki Haziran 1977, ikincisi Temmuz 2020: Fark 
ortada. 

Ama ilki bir başkaydı.

Belki de o 43 yıl önceki ilk namazda, Kasımpa-
şalı bir genç hedefine Ayasofya’yı ibadete açma-
yı koymuştu da Allah 43 yıl sonra Cumhurbaşkanı 
olarak lütfetti. Kim bilir?

Ama o ilki bir başkaydı.


