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AKP’nin sandıktan birinci parti olarak çıkmasıyla ilgili çarpıcı bir rapor paylaşıldı

Tefeci seçmen kazandırdı
ŞEHRİBAN KIRAÇ

S Bilişim Danışmanlık şirketinin raporuna göre AKP iktidarının, deşifre olan
ağır bozukluklarını, 17 Aralık süreciyle gün yüzüne çıkan yolsuzluklarını göz
ardı eden milyonlarca seçmen tefeciliği
seçip AKP’yi yerel seçimde birinci parti
yaptı. Yüzde 45’lik oyla birinci parti çıkan AKP, başarıyı, sandığın ve siyasi kurumların çökme riskini göze alan, AKP hükümetinin deşifre olan ağır bozukluklarını
göz ardı eden tefeci seçmen sayesinde elde etti. S Bilişim, “Siyasi İstikrar İndeksi (Sİİ) 2014 Yılı Ara Rapor”unda AKP
seçmeniyle ilgili kritik tespitlerde bulundu:
l Seçmen 2002’den itibaren AKP’den
hizmet ve refah üretmesini bekledi. 2011’de
aynı seçmen AKP’nin anayasal, kurumsal

‘Milyonlar yolsuzlukları umursamadı’
4 2014’e gelindiğinde seçmen, düzgün
ilişki formatlı kreditör olarak kalmadı, gelişmeler karşısında mevzii değiştirdi, tefeciliğe geçti. İktidarın yitirdiklerini ve deşifre olan ağır bozukluklarını göz ardı etti.

yapıda denetleme-dengeleme yeteneklerini kaldırma niyetini onayladı. Ancak seçmen bu kez beklentilerinin tam karşılığını
alamadı. Anayasal, kurumsal yapıda kaldırılan denetleme-dengeleme kontrolsüz
iktidar mimarisi ve kirlilikleri tetikledi.
l AKP de seçmenin beklentilerini karşılamak için türlü yola başvurdu. Finansal
erişim kolaylığı, sosyal yardımların sürdürülmesi, altyapı müteahhitlikleri başta ol-

4 Düşük faiz, ödememe opsiyonu, kâr
için sınırsızlık ister.
4 Kreditör seçmen iktisadi konsolidasyonların düzgün, yavaş, öngörülebilirliğini;
tefeci seçmen bunların hızlı-netliğini ister.

mak üzere iktisadi ağını daha fazla çalıştırma ve bu ağlara daha fazla kaynak aktarma bu yollardan bazılarıydı.
l İktisadi ağın desteklenmesi için kamunun tüm tedarik-ihale düzeni için, kamu bankaları kullanıldı.
l Kamu ya da iktidar iktisadi ağlarına açılan büyük krediler, dengeli işleyişi bozdu.
l AKP iktidar makamı için seçmen nezdinde, anayasal, kurumsal denge-denetle-

me yetenekleri kaldırılsa da bu, ülkeyi yönetmede yetersiz kalmıştı. Ancak finansal
erişim yükselen maliyetlere rağmen sürdürülecekse, yaşam maliyetlerini düşüren
kamu hizmetleri üretilecekse, çözüm süreci muhafaza edilecekse, AKP desteklenmeliydi.
l Kurumsallığını ve makul siyasi aklını yitirse de, meşruiyetini azaltsa da, kirliliği deşifre olsa da seçmen muhalefeti değil AKP’yi destekledi. Çünkü AKP, baskı altında güç politikasıyla her halükârda
sorun aşma niyetini sergiledi.
l Seçmenle AKP arasındaki ilişkinin yeni biçimi, anayasal, kurumsal yapının tamamen ıskatı, muhaliflerin ve toplum iletişim evreninin baskılanması, küresel siyasi dengeyle açık zıtlaşma pahasına tesis edilecekti.

ANKARA’DAKİ SEÇİM DEĞERLENDİRİLDİ

CHP DİĞER AŞAMADA

Sistematik bir

Olağanüstü

manipülasyon

itiraz edilecek

yaşanmış olabilir

SERTAÇ EŞ

ÖZGÜR ULUSOY
Stockholm School of Economics’ten Türkiye uzmanı Erik Meyersson, Ankara seçimleriyle ilgili olarak yaptığı analizde, oy
sandıklarında AKP’ye verilen oylarla geçersiz oylar arasındaki ilişkide, anomali olarak
adlandırılabilecek bir kalıpla karşılaştığını,
bunun da sistematik bir manipülasyona işaret edebileceğini söyledi.
Bugüne kadar Türkiye’deki pek çok seçimi
yakından takip eden Meyersson, Ankara seçimleri sonrasında, “Ankara Belediye Başkanlığı Seçimlerinde Çürümüş Bir Şeyler
mi Var!” başlıklı bir analiz hazırlamıştı. Analiziyle ilgili sorularımızı yanıtlayan Meyersson,
Ankara’daki sandıklarda AKP-CHP oy marjıyla (AKP oyları eksi CHP oyları), geçersiz oylar arasındaki pozitif bağıntıyı ilginç bulduğunu söyledi.Bu ilişkinin başka faktörler hesaba
katılmadığında tek başına, sosyoekonomik
özelliklerdeki (eğitim durumu, gelir vb.) sistematik farklarla açıklanabileceğini söyleyen
Meyersson, “Belki AKP’ye eğilimli bölgelerde eğitim/gelir düzeyinin düşük olabileceği, hataların buradan kaynaklanmış
olabileceği yönündeki çıkarımlar” söz konusuysa, bunun kendisinin kurduğu bağıntıyı açıklayabileceğini, bu durumda manipülasyondan söz edilemeyeceğini ifade etti.
İsveçli uzmana göre, kendisinin çizdiği gibi bir manipülasyon yapıldıysa, tek tek sandıklar veya merkezlerdeki usulsüzlükler yerine, daha örtük bir manipülasyon söz konusu demek. Bunun için yapılması gereken
tek şey sandık başına birkaç CHP oyundan
kurtulmak. Çok sayıda sandıkta aynı işlem
tekrarlandığında, seçim sonucunu değiştirecek bir oy sayısına ulaşmak mümkün olabilir.

Gökçek’ten ‘mazbata şov’
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başkentte şaibeli gerçekleşen seçimde
CHP’nin itiraz süreci devam ederken mevcut başkan ve AKP’nin Büyükşehir adayı Melih Gökçek, dün mazbatasını aldı. Adliye’de yapılan töreni şova dönüştüren
Gökçek, “Zaferimiz büyük bir zafer. Tabiri caizse yedi düvel birleşti, yedi düvelin sırtını yere getirdik” dedi.  AKP Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz,
Gökçek’e üzerinde “Ankara’nın baş pehlivanı Melih Gökçek” yazılı kemer taktı.
İlk mesajını Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin olarak veren Gökçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmek istediğini belirterek “4 ay sonra cumhurbaşkanlığını da böyle kutlayacağız inşallah” dedi. Gökçek, adliye önündeki
halka seslenişinin ardından belediyede basın toplantısı düzenledi. “Ben
rozetimi çıkartmayacağım. Rozetimi çıkartmadan herkesin başkanı olacağım”
diyen Gökçek, hizmete ise en çok oy aldığı yerden başlayacağını kaydetti.

‘Kriz sandıkta
aklanmadı’
İstanbul Haber Servisi - HDP, seçim
sonuçları gündemiyle toplandı. Eş Genel
Başkan Ertuğrul Kürkçü, medyanın sansürüne ve ırkçı saldırılara karşın seçimde mutlak bir başarı elde ettiklerini söyledi. Kürkçü, HDP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, AKP’nin dinci otoriterliği ve
CHP’nin otoriter milliyetçiliğine halk egemenliği alternatifiyle yanıt vermek için bir
imkân olarak değerlendireceğini söyledi.
Eş Genel Başkan Sebahat Tuncel de Türkiye’deki siyasi kriz ve kaos sürecinin sandıkla aklanmadığını vurguladı.

‘AKP, Avrupa’da
yüzde 5 alamazdı
ANKARA  (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Yerel Seçim Sonuçları Nasıl Okunmalı?” konferansta konuşan Hürriyet Gazetesi yazarı Şükrü Küçükşahin, yolsuzluk tartışmalarına da değinerek, “Bu yaşadıklarımız Avrupa’da yaşansaydı, AKP
yüzde 5 bile alamazdı” dedi. Küçükşahin
“Kabul edilse de edilmese de seçmenleri Başbakan’a çok iyi bir inançla bağlı ve bunu değiştirmek kolay değil” dedi. Prof. Dr. Bilsay Kuruç da “Çok öğretici bir seçim oldu” dedi.

ANKARA - CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyların yeniden sayımı için
yaptığı başvurunun il seçim kurulu tarafından reddedilmesi üzerine
istemini YSK’ye taşıdı. CHP Ankara İl Başkanı Zeki Alçın, ilçe seçim kurullarından başlayan ve il seçim kuruluna kadar gelen olağan itiraz sürecinin sonuncusunu YSK’ye
yaptıklarını dile getirdi. Alçın, itiraz gerekçelerinin il seçim kuruluna yaptıkları itirazın gerekçeleriyle
aynı olduğunu, oyların yeniden sayılmasını ve birleştirme tutanaklarının gözden geçirilmesini istediklerini söyledi. CHP, olağanüstü itirazını, olağanüstü gerekçelerle bugün yapacak. CHP başvurudan önce ayrıca il ve ilçe seçim kurullarının daha önce verdiği ret kararlarını YSK’ye taşıdı.
CHP bugünkü başvurunun öncesinde, YSK’ye bir itirazda daha
bulundu. Zeki Alçın ilçe ve il seçim kurullarına yaptıkları başvurunun reddedilenlerini YSK’ye taşıyarak tekrar itiraz ettiklerini söyledi. Alçın, “İtirazlarımızı delil
yetersizliği gerekçesiyle reddediyorlar. Biz de diyoruz ki ‘Deliller, çuvallarda. Yeniden sayalım”’ açıklamasını yaptı.

YSK, Vicdanları
Rahatlatmalı
Üzerinde büyük tartışma olan Ankara’daki
seçimlere itiraz, Yüksek Seçim Kurulu’nun
önünde. Vicdanlar yaralı.. Şüpheler yoğun..
Ankaralı seçmenin yarısı, iktidarın hile ve desise ile seçimleri kazandığı inancında. Lanet
üzerine lanet okuyor. Gerçi lanet okumanın
ve bedduaların hiçbirinin iktidarın umurunda
bile olmadığını, bu konuda bir inancının da
bulunmadığını biliyoruz..
Ama Yüksek Seçim Kurulu, sandık sayımlarının adil yapıldığına ilişkin vicdanları
tatmin eden bir karar almalıdır. YSK’nin
varoluşunun en temel nedeni budur.
HHH
Ankara seçim sonuçları üzerine önce bir
olguyla yaklaşalım:
AKP iktidarı, yerel seçimlerde, 2011 genel
seçimlerine oranla önemli ölçüde oy yitireceğini görmüştü. Yerel seçimler tam bir genel
seçim havasına sokulmuş ve AKP iktidarının
adeta referandumla kabul veya reddine,
iktidarı destekleyenler-desteklemeyenler
oylamasına dönüştürülmüştü.
Şimdi bir varsayım ileri sürelim: AKP’nin
genel oy düşüşünü gösterecek sonuçların
tersine çevrilmesi, bugün için mümkün olmadığına göre, iktidar için özellikle İstanbul
ve Ankara’nın korunması öncelik kazandı.
İstanbul büyük bir rant bölgesi, Ankara ise
siyasal yönetimin kalbiydi. Herhangi birinin
kaybı, AKP için büyük bir karizma çizimi
olacaktı..
AKP İstanbul için fazla endişe etmiyordu,
ama RTE’nin konut bölgesi olarak Üsküdar
önemliydi.. Ankara da tehlikedeydi.. Her ikisi
de kaptırılmamalıydı. Nitekim, şüphelerin
en çok yoğunlaştığı yerler de buraları oldu.
Ankara’da, ilçe ve il seçim kurulları, sandıklarda CHP aleyhine yapıldığı belirtilen özellikle
birleştirilmiş tutanaklardaki sahteciliklere ve
sayılmayan oyların görülmemiş yüksekliğine
rağmen, sandıkların yeniden sayımını reddetti. CHP Yüksek Seçim Kurulu’nun kapısını
çaldı. Görülen o ki, sonuna kadar gidecekler.
HHH
Ankara yerel seçimlerdeki sahtekârlık üzerine çok ciddi bir istatiksel bilimsel araştırma,
İsveçli siyaset bilimci Erik Meyersson’dan
geldi. O, bir ilköğretim okulu sandık sonuçlarını dikkate alarak, “Geçersiz oyların
yüksek oranda olduğu sandıkların hemen
hepsinde AKP kazandı, bunun nedeni CHP
oylarının yüksek oranda geçersiz ilan edilmesi
olabilir” diyor.
Ankara’daki durumu inceleyen bir başka
bilim insanımız daha var: ABD’den A. Murat
Eren. O da bu iddiayı sandıklarda yaptığı
daha ayrıntılı araştırma ile doğrulara, en
azından büyük şüphe duyulması gereken bir
sonuca varıyor. Eren’in Twitter hesabında bu
konuda süren tartışma da izlenebilir!
CHP-AKP arasındaki oy dağılımının hemen
hemen benzer olduğu dikkate alınırsa, aslında,
geçersiz oyların dağılımında da yaklaşık benzerlik olması gerekir.. Ama AKPnin kazandığı
sandıklardan sürekli yüksek oranda geçersiz
oy çıkması, AKP lehine hilelerin yapıldığını
gösteriyor ve kesinlikle incelenmesi gereken
bir durumun varlığını gösteriyor olabilir..
Şaka maka değil, Ankara’da geçersiz oy
oranı 124 binin üzerinde! İki belediye başkan
adayı arasındaki o farkı ise 32 bin kadar...
Geçersiz oyların CHP aleyhine toplamı ise
yine istatistiki hesaba göre 20 bin küsur oy.
Ama Eren, daha sonra, geçersiz oyların
yüksek olduğu sandık bölgelerinde, geçersiz
oyların yüksekliğini, eğitim düzeyinin düşüklüğü ile açıklayan başka bir veri kullanıyor ve
durumu öyle izah ediyor. Tabii, bu saptama
da doğrulanmaya muhtaç.. Tıpkı ilk veri gibi..
HHH
Bunun da tek yolu, sandıkların yeniden
sayılmasından geçer.. Hem yapılan usulsüzlükler saptanır, hem de 124 bini aşan
geçersiz oyun, neden ve nasıl geçersiz kılındığı görülür!
Ayrıca, toplumsal olarak, CHP’ye oy vermiş, Ankara’nın yarısını oluşturan insanlar
olarak, Ankara seçimleri üzerindeki şaibenin
tamamen kalkması gerekir.
Yüksek Seçim Kurulu, Ankara seçmenin
öbür yarısının OYLAR YENİDEN SAYILSIN
isteğine yanıt vermeli, toplumsal vicdandaki büyük yarayı tedavi etmeli ve şüpheleri
ortadan kaldırmalıdır.
Bunu yaparak, aynı zamanda yargının seçimler konusundaki tarafsızlığını da göstermiş olur.
Yargıçlar şunu biliyordur: Hiçbir şey, vicdanları rahatlatmaktan daha önemli değildir.
Ankara belediye başkanı, seçimlerde yapılan sistematik hilelerle üç kâğıtlarla mı
seçilmiştir, yoksa sandık sonuçları gerçekten
Ankaralıların tercihini mi yansıtmaktadır.

BİR KİTAP: Girdap Balıkçısı
Ali Deniz Uslu, gazetemizde 10 yıldır çalışan bir genç arkadaşımız! Röportajlarını
Cumhuriyet Pazar ve gazetemizde keyifle
okuyoruz. Diğer bir özelliği de, belki de daha
çok, müzik eleştirmeni ve yazarı olması..
Yitik Ülke Yayınları’ndan, Girdap Balıkçısı
adıyla küçük bir deneme kitabı yayımlandı.
Kısa ve öz. “Sahibini arayan ruhlar” gibi.
Bazen bir güzel şarkı tadında.. İnsanların
tek ortak noktalarının korku olduğunu iddia
edecek kadar..
“Kötülerin ve yalancıların gölgesi ve yansıması olmaz”lığını ondan öğreniyorum...
Derken önümüze şiir mi desem manzum
mu, yeni bir ifade biçimi ile yer değiştirerek, küçük adımlarla kısa kısa ve vurucu
vurucu ilerliyor Ali Deniz..
Bir ilk adım, kolay gelsin diyelim ve okuyalım..
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