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Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'dan
Mariam Kavakçı açıklaması
Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
danışmanlığına atanan Mariam Kavakçı’ya dair dönen tartışmaları değerlendirdi.
Yayın Tarihi : 11 Ocak 2019 Cuma (oluşturma : 2/22/2019)

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanlığına atanan
Mariam Kavakçı’ya dair dönen tartışmaları değerlendirdi.

İslam, Kavakçı ile 5 yıllık bir baba-kız ilişkisi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Sayın Mariam Kavakcı ataması hakkındaki tweetler konusunda yorum yapmakta tereddüt etmemin
nedeni kendileriyle beş yıldan fazla baba - kız hukuki ilişkimizin olması. İşin bir lince dönüşmesi
karşısında susmanınsa insani değerler açısından bir sefalet olduğunu düşünüyorum.

Mariam Kavakçı atamasına adaletsiz sistem adına yapılan itirazlara söyleyecek bir şeyim yok. Ancak
danışmanlık hizmeti özellikler taşıyan bir görevdir. İş mahremiyeti de içerdiğinden genellikle bir
yarışma çerçevesinde değil de güven üzerinden değerlendirme yapılır.

Milletvekilleri de danışmanlarını seçerken sınav açmaz, kendi çalışma tarzlarına uygun olan adayları
işe alırlar. Bu nedenle Mariam Kavakçı'nın işe alımında tek seçici işverendir yani
Cumhurbaşkanlığıdır. Dört yıllık fakülte eğitimi de bunun için yeterlidir.

Mariam Kavakçı'ya hayat tarzı üzerinden saldıranlar birarada yaşama hayallerimizi yıkıyorlar.
Kullanılan fotoğrafların büyük çoğunluğunun kendisine ait olmadığını ve bir algı yönetimi yapıldığını
rahatlıkla söyleyebilirim. Ona ait olsa da bu şekilde yaklaşmak bir linçtir..

Mariam Kavakçı'ya kendi algıladıkları İslam Ahlakı üzerinden de saldırılıyor. Onlara tavsiyem önce
ortadaki tabloyu araştırıp incelemeleri. Teyit etmeleri. İlle de bir şeyleri kınayacaklarsa bu işe
hırsızlıklardan, yolsuzluklardan ve OHAL-KHK zulümlerinden başlamaları.

Sayın Mariam Kavakçı'nın formasyonuna gelince: Kendisi Texas Üniversitesi'nde "Konuşma
Bozuklukları" üzerine doktora yaptı. O derece başarılıydı ki henüz bir Yüksek Lisans öğrencisiyken

kendisine hasta bakma özel izni verdiler. Kanaatimce bu yeterlidir.

Benim kendilerine tavsiyem akademide yani Texas Üniversitesi'nde kalması ve akademisyen
olmasıydı. Kişisel görüşüm ileride bu alanın önemli bir teorisyenlerinden olabileceği yönündeydi.
Hala öyle. Sayın Mariam Kavakçı daima yaşından olgun davranışlar gösteren biri oldu.

Bunun başlıca nedeni, ne yazık ki, ilk lincini kardeşi Fatima ile birlikte 6-7 yaşlarında yaşamış olması
ve bu acı tecrübeyi her ikisinin de çok olumlu bir olgunluğa dönüştürmeleri. Beş yıllık baba-kız
ilişkisinde her ikisinden de çok şey öğrendim. İkisine de müteşekkirim.

1999 yılında yaşanan bu linçte ne yazık ki çocuklara karşı çocuklar kullanıldı. Okul idaresi
tarafından. Bugün utananlar bu işin azmettiricileri. Lince katılan çocuklar eminim ki kendilerine bunu
yaptıranlara çok öfkelilerdir.

Bütün sistem ve haksızlık eleştirileri haklı olsun olmasın kabul görmelidir. Ancak algı yönetimi,
karakter cinayeti, linç yapılarak haksızlıklara karşı çıkılamaz. Böyle bir yaklaşımda haklılık da ortadan
kalkar. Bu lince katılanları en ağır şekilde kınıyor ve lanetliyorum.

Saray kötüdür ama linç bunlardan da kötüdür. Sarayı ortadan kaldırabilirsiniz ama lince katılanlar bu
utancı hayat boyu taşıyacaklardır. Kendilerine tavsiyem eleştirilerini saklı tutarak saldırgan dil
nedeniyle Sayın Mariam Kavakçı'dan açıkça özür dilemeleri.

Mariam Kavakçı'ya yeni görevinde başarılar diliyorum. Meryem'i ve Fatima'yı kendi kızlarım gibi her
zaman çok sevdim ve saygı duydum; bundan sonra da böyle hissedeceğim. Bu olayı da metanetle
ve kimseye kin duymadan atlatacaklarından eminim.'
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