
1 
 

İKTİDARIN ALEVİ – BEKTAŞİ AÇILIMI (!!) 
 
 

 
Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, BSc, LLM 

Hekim, Hukukçu-Sağlık Hukuku Uzmanı, Mülkiyeli 
ADD Bilim Kurulu Başkan Yrd. 
www.ahmetsaltik.net            profsaltik@gmail.com 
facebook.com/profsaltik        twitter : @profsaltik     

 
AKP iktidarı, yönetemediği ve olağanüstü ağır sorunlara sürüklediği Türkiye’mizde yalpalamayı 
(saçmalamayı!) sürdürüyor.. 

AKP = RTE, kendini herkeslerden daha akıllı sanma hastalığından kurtulmuş değil hala. 

Öncelikle anlaşılması, kabul edilmesi gereken gerçeklik şu : 

 Alevi-Bektaşilk bir “kültür” değil, bir mezhep, bir İslam mezhebi.  
Tıpkı egemen – baskın mezhep Sünnilik gibi bir İslam yorumu. 

Dolayısıyla başta Sünni İslam anlayışı olmak üzere, tüm inançlar gibi eşit hak ve yetkilere sahip. 

Bu olguyu artık heeeeeeerkeslerin daha çok, ayak sürümeden içselleştirmesinde çok yarar var. 

Seçim ortamında ucuz kimi politik manevraları kimse yutmaz, bu eylemlerin özneleri küçülür ve oy 
yitirir. İşte LAİKLİK, bir anlamda tam da budur.. 

Öncelikle altını çizelim ki, DEVLETİN DİNİ OLMAZ! 
 
Bu gerçeklik öyle yalın ki, Dinler insanlar içindir.  
Kitaplı 4 dinde de hedef insandır.  
Son kitaplı din İslam, günümüzden 1400 yıl önce gelmiştir.  
O dönemlerde doğru dürüst “devlet” kavramı bile yoktur. Dağınık kabileler söz konusudur. 
Avrupa’da feodal derebeyliklerin sonlandırılarak merkezileşmiş devletlere dönüşüm ancak  
5-6 yy geriye tarihlenmektedir. 

 Devletin tüm inanç kesimlerine eşit uzaklıkta aktif bir yansızlık içinde olması, 
 Tüm inanç kümelerinin özgürce din ve vicdan özgürlüklerini  

KAMUSAL ALAN DIŞINDA yaşaması, 
 Hiçbir inanç kümesinin öbürleri üzerinde baskı kurmasına izin verilmemesi..  
 Ve devletin tüm düzeninin, hukukun, hiçbir din – inanç kümesi kuralları temeline 

dayanmayıp tümü ile akla – bilime dayanan seküler bir kurguya oturtulması.. 

İşte laikliğin 4 ana kolonu bunlardır. AKP = RTE‘nin daha fırınlarca ekmek yemesi mi gerekiyor  
bu nesnel gerçekliği kavramaları için!? Hayır, tablo yalındır.. 

Türkiye’de açıkça Laik rejim, demokrasi karşıtı, gerici bir siyasal islamcı kadro, 20 yıldır iktidardadır. 
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Öyle ki, Anamuhalefet CHP lideri K. Kılıçdaroğlu’nun “türbana yasal güvence sağlayalım” yollu  
yasa önerisi saçmalaması karşısında, iğrenç bir siyasal fırsatçılık (oportünizm) ile çıtayı daha da 
yukarı çekerek “türbana ANAyasal güvence sağlayalım..” hamlesidir. AKP kurmayları o gece 
sabahlara dek çalışmış ve Reislerinin önüne bu politika önermesini koymuşlardır.  
RTE’ye göre, bu pasın gole çevrilmesi gerekmektedir. 

Aklıevvel kimi AKP’liler zinhar hata yapılmamasını, bu anayasa değişikliğinin MHP yedeğinde “tek 
maddeli” olması gerektiğini sofraya telaşla yetiştirmişler ve CHP’nin böylelikle “samimiyet testine” 
alınmasını buyurmuşlardır. 

Siyaset bilim ve sanatı, en yalın benzetme ile satranç hamlelerini çağrıştırır. Hamlenize rakibin olası 
hamlelerini hiç olmazsa birkaç basamak kestirebilme / öngörebilme beceriniz olacak.. 

Bu İhvan’cı AKP kadrosu ve anlayışıyla ne sayıları 20-25 milyona varan Alevi – Bektaşi yurttaşlara 
temel din – vicdan özgürlüğü tanınır ne de “türbana yasal / anayasal güvence” yolculuğuna 
çıkılabilir.  

Bakalım CHP bu taktik politik hatasından nasıl sıyrılabilecek, birkaç puan oy yitirmeden? 

Anayasanın 2, 24 ve 174. maddeleri CHP’ye göre de mi “kadük” olmuştur; yoksa vargüçle 
savunulması mı gerekmektedir? 2. seçenek doğu ise, nasıl bir ucube hukuksal mantıkla  
“türbana yasal güvence sağlayalım” içerikli yasa önerisi yapılabilmiştir?? 

Seçimler yaklaşırken CHP’nin devasa politik hatalar yapmaya başlaması yalın bir rastlantı mı?? 

Sevgi, saygı ve kaygı ile.  


