
B u yılın başından beri gündem ve dünya oldukça hareketliydi. Bir yandan Arap dünya-

sında  reformsu devrimler meydana geldi, diğer taraftan Türkiye’de politik gerilim art-

tıkça arttı. Seçim sürecinde ise fazlasıyla ciddiye bindi. Ortadoğu’da Tunus’la başlayan, 

Mısır ve Suriye ile devam eden hareketler yalnızca bu ülkelerde yaşayan topluluklarda değil, 

bütün dünyada heyecan uyandırdı.

Sonuçta,  hem Türkiye’de hem de Ortadoğu’da ve tabii ki  dünyada sürdürülen tartışmalar 

ve mücadelelerin üzerini kimi zaman örttüğü, kimi zaman da görünür kıldığı dünya siste-

minin ideolojik boyutuna ilişkin yaklaşımlar bir biçimde  izlenmekte. Gerçekten de burada 

cevaplandırılması gerekli en önemli soru bundan sonra nelerin olabileceğidir. Bilindiği üzere 

sokaktaki kitleler, kendilerini yöneten diktatörlerin idareyi bırakmalarını, halkın iradesine 

saygılı hükümetlerin oluşturulmasını ve yaşanan sefalete çözümler üretilmesini istemektedirler. 

Özellikle demokratik olarak nitelendirilen talepler bunların başında gelmektedir. Bu konu kimi 

zaman tarihin sonu tezinin doğrulanması olarak da okundu. Hatırlanacağı üzere Fukuyama 

şöyle demişti yıllar önce: “Şahitlik ettiğimiz şey, soğuk savaşın sona ermesi veya savaş sonra-

sı, tarihi bir dönemin son bulması değil; tarihin sona ermesidir aslında. Ki bu, insanoğlunun 

geçirdiği ideolojik evrimin son hali, Batılı liberal demokrasinin evrenselleşmesi, yani insan ikti-

darının geldiği son noktadır.” Kapitalizm-liberalizm’in rakipsizliği ile ilgili bir durum tespitine 

dayanmakta olan bu tespit, dünyanın tek yanlı bir yorumuna dayandırılmakta ve kapitalizm-

liberalizm’in geldiği tıkanma noktalarını ise görmezlikten gelmektedir.

Reformsu devrimlerin  dünya görüşü boyutunu  ‘bizim derdimiz bize yeter’ diyenler görmek 

istemese de   konuşulması gereken esas nokta olduğu ifade edilebilir.  Bu ise (neo)liberalizm 

başta olmak üzere  değişim, demokrasi, özgürlük, katılım ve elbette bu sürece ilişkin olarak 

Müslümanların geliştirdiği teorik ve pratik çözümlerin yeniden konuşulmasını gerektirir.

Ortadoğu’da meydana gelen değişmeleri eleştirel bir dikkatten uzak biçimde  ‘devrim’ ve 

‘bahar’ özlemi ile yorumlayanlar,  bu yaklaşımlarına dair kısmi eleştirellik barındıran her yoru-

ma derin bir şüphe ile yaklaşıyordu. Libya ,Suriye, Bahreyn gibi ülkelerdeki olaylar patlak 

verince, Ortadoğu baharına ilişkin iyimserlik havası bütünüyle olmasa da önemli ölçüde kay-

boldu. Libya ve özellikle Suriye söz konusu olduğunda Türkiye’nin Ortadoğu politikasında 

ciddi bir aksamanın olduğunu söyleyebiliriz.

 Değişimin olduğu muhakkak. Günümüzün Nemrutları ve Firavunları olan diktatörlükler 

de bir biçimde değişim zorunluluğunu hissetmekte. Halkların haklı talepleri bir yana dünya 

düzeni de bundan hayli memnun gözükmekte. Yeni dönemde demokratikleşme süreci bura-

daki yerli halklardan daha fazlasıyla Batı için işlevsel gözükmektedir. Çünkü bu süreçten yerli 

halklar bir yarar sağlayıp İslâm ile demokrasi arasında bir uyum yaşanabildiği oranda demok-

rasiye olan güven de o denli güçlü olacak, bu ise Batının İslâm ile ilgili kaygılarını azaltacaktır. 

Halkların geriliminin azaltılmasının yanında bu gelişmeden İslâm adına ne gibi avantaj ve deza-

vantajın doğabileceğini ise zaman gösterecektir. İşte bu arka plan içinde bu sayımızda değişimin 

dili üzerine odaklanan bir dosya ile  karşınızdayız: Abdurrahman Arslan, Ümit Aktaş, Mustafa 

Aydın, Muhammed  Şankıti ve daha pek çok ismin  yazıları üzerinden değişimin diline ilişkin  

zaman zaman farklı da olabilen yorumlar bir anlamda sahici bir toplumsal ihtiyaca mebni olan 

sürecin henüz nihai olarak tamama ermediğini de göstermektedir.

Yeni sayımızda buluşmak dileğiyle.   

 Umran
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Burhanettin CAN

‘Büyük Ortadoğu Projesi’ni 
Yeniden Düşünmek

Giriş

 ABD yönetiminin, önce 

‘Büyük Ortadoğu Projesi’ sonra 

da ‘Genişletilmiş Ortadoğu 
Projesi’ diye adlandırdığı ve 11 

Eylül provokasyonu ile uygu-

lamaya soktuğu strateji, bugün 

Afrika coğrafyasında yeni bir aşa-

maya geçmiş bulunmaktadır. 

ABD’nin patronluğunda İslâm 
coğrafyası 2. Sevr diye adlan-
dırdığımız bir olgu ile yeni-
den paylaşılmaya çalışılmakta-
dır.  Sovyetlerin çöküşü ile bir-

likte NATO’da tehlike algısının 

‘Kırmızıdan Yeşile’ dönmesi 

bu sürecin başlangıç anıdır. Bu 

andan itibaren NATO’ya yükle-
nen yeni misyon Genişletilmiş 
Ortadoğu'nun işgal edilmesidir. 
Bunun için her yol mubahtır ve de 

denenmektedir. Kadife darbeler 

tercih edilen en kolay, en az mali-

yetli bir yol olarak tercih edilmek-

tedir. Bu olmazsa iç savaşların, 

halk ayaklanmalarının çıkartılma-

sı, kanlı iç çatışmaların vuku bul-

ması ve NATO’nun ülkeye girip 

işgal etmesinin doğallaştırılma-

sı ön görülmektedir. Afganistan 

ve Irak işgalleri sürecin bir par-

çası idi. ABD eski İçişleri baka-

nı Rice’in 2005 yılında, ‘Büyük 
Ortadoğu’daki 22 ülkenin sınır-
larının değiştirilmesi zama-
nı gelmiştir’ tarzındaki ifadesi 

bugün Tunus’tan Suriye’ye kadar 

olan olayların başlangıç anını 

işaret etmektedir. Bush zama-

nında 2006 yılında ABD tara-

fından kabul edilen ‘Akıllı Güç 
Stratejileri ve Model Ortaklık’ 
yaklaşımı sürecin nasıl şekillendi-

rileceğinin bir göstergesidir.

Bugün Tunus’tan Suriye’ye 

kadar olan coğrafyada vuku bulan 

olayların perde arkasını görebil-

mek ve meydana gelen süreç-

ten ümmetin en iyi bir şekil-

de yararlanabilmesini sağlayabil-

mek için bir yol haritası orta-

ya koyabilmek şarttır, zorunlu-

dur, elzemdir.  O nedenle ‘Büyük 

Ortadoğu Projesi’ni yeniden göz 

önüne almalı, arka planını yeni-

den tartışmalıyız.  Bu yazıda bu 

konu ele alınacaktır.

“Yeni NATO ve Büyük Ortadoğu”

ABD’nin NATO’ya yüklediği 

yeni misyon, ABD’yi temsil eden 

yetkili şahısların yaptığı konuş-

malardan ve yazdığı yazılardan 

anlaşılabilir. 24 Ekim 2003’te 

Prag’da gerçekleştirilen ‘NATO ve 

Büyük Ortadoğu’ adlı konferans-

ta NATO Konseyi Daimi Üyesi 

R. Nicholas Burns yaptığı ‘Yeni 

NATO ve Büyük Ortadoğu’ adlı 

konuşmasında NATO’nun yeni 

misyonunu şöylece açıklamakta-

dır:  

“Her şey üstünde düşünmeye alıştırın kendinizi;

ama gerçekte olduğu gibi düşünün, söylendiği gibi değil.”

Bernard Shaw
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■ Büyük Ortadoğu Projesi

“ Avrupa ve Kuzey Amerika 

hâlâ NATO’nun güvencesi (man-

date) altındadır. Fakat Batı veya 

Orta Avrupa’da ya da Kuzey 

Amerika’da oturarak bu işi 

yapabileceğimize inanmıyoruz. 

Hem kavramsal yönelimimizle 

hem de askeri gücümüzle 

doğuya ve güneye konuşlan-

mak zorundayız. NATO’nun 

geleceğinin doğu’da ve güney-

de olduğuna inanıyoruz. Bu 

da Büyük Ortadoğu’dur.” (1)

NATO Askeri Komitesi 

Başkanı General Naumann 

NATO’nun yeni döneme iliş-

kin fonksiyonunu, Burns’e 

benzer şekilde tanımlamıştır:

“NATO artık eskiden oldu-

ğu gibi bölgesel bir savunma 

örgütü olarak kalamaz: üye 

ülkelerin çıkarlarını nere-

de olursa olsun koruyabile-

cek ve gelecekte kurulabile-

cek koalisyonların temelini 

oluşturacak küresel bir itti-

fak haline gelmelidir.”(2)

Burns’e göre NATO ülke-

lerine asıl tehdit bu coğrafya-

dan gelecektir:

“NATO’nun gelecekteki mis-

yonu, krizleri önleme ve söz 

konusu krizlere karşılık verme 

şeklinde olacaktır. Krizlere veri-

lecek karşılık ya bir savaş göre-

vi veya bir rehine kurtarma ope-

rasyonu ya da Fransa, İspanya, 

Çek Cumhuriyeti ve Birleşik 

Devletler’e yönelecek tehdi-

din kaynağı olabilecek Orta 

ve Güney Asya, Orta Doğu ve 

Kuzey Afrika ülkelerinde ger-

çekleştirilecek barış gücü operas-

yonları şeklinde olacaktır. Söz 

konusu küresel tehdit Amerikan 

halkını ve aynı zamanda, NATO 

içinde yer alan -bir süre sonra 

sayısı yirmi altıya çıkacak olan- on 

dokuz ülke halkının tamamını da 

etkileyen en büyük tehdittir. Bu, 

temel bir değişim işaretidir.”(1)

 Burns’e göre, Büyük Ortadoğu 

Projesi, Cumhuriyetçiler ile 

Demokratların (ABD’deki 

hakim güçlerin) projesi olup 

parti politikalarının üstündedir: 

“Birleşik Devletler’de siyasal 

partiler arasında bu konuda par-

tizanca bir ayrım olduğunu zan-

netmiyorum… NATO’nun görev 

alanıyla ilgili bu değişim Büyük 

Ortadoğu’dur. Sanırım, Birleşik 

Devletler’de Demokratlarla 

Cumhuriyetçilerin hem fikir 

olabilecekleri pek çok ortak 

nokta vardır.”(1) 

2006 yılında, Bush dönemin-

de, ABD’nin düşünce üretim mer-

kezi CSIS'de Cumhuriyetçiler ile 

Demokratlar birlikte ‘Tarafsız 
Akıllı Güç Komisyonu'nu oluş-

turmuşlardır. Bu komisyon 'Daha 
Akıllı, Daha Güvenli Amerika' 

başlıklı bir rapor hazırlamıştır. 

Dolayısıyla Obama ile Bush 

arasında ABD’nin ana politi-

kaları açısından bir fark yok-

tur. Aralarındaki fark kulla-

nılacak yöntemin, izlenecek 

politikaların uygulanmasına 

ilişkindir; öze dönük bir ayrı-

lık yoktur.

Baba Bush döneminde 

Ulusal Güvenlik Konseyi üye-

liği yapan ve ABD’nin askeri 

duruşunu belirleyen taslağın 

hazırlayıcısı Richard N. Haass 
1997 yılında yayınlanan kita-

bında (The Reluctant Şheriff) 

ABD’yi şerif, yandaşlarını da 

‘İstekliler Koalisyonu’ ola-

rak tanımlamıştır. ABD kade-
meli olarak yaptığı organi-
zasyonlarla bütün ülkeleri 
şerifin gönüllüler ordusu-
na dahil etmeye çalışmakta-
dır. Burns’e göre eski NATO 

ölmüştür, yeni NATO şerif ve 

istekliler koalisyonundan oluşma-

lıdır: 

“Yeni ortaklar, yeni üyeler, 
yeni askeri güç ve yeni strate-
jik görev bir arada ele alındı-
ğında yeni bir NATO’ya sahip 
olduğumuz ortaya çıkıyor. En 

azından, mecazi anlamda, Soğuk 

Savaş döneminde gerçekleştirdiği 

başarılardan ötürü eski NATO’yu 

şerefli bir emekliliğe sevk ettik; 

fakat şu an çok farklı tehditler 
karşısında çok farklı bir zaman 
dilimi için yeni bir NATO inşa 

etmekteyiz.”(1)

ABD, 21. yüzyılı bir Amerikan 
Yüzyılı olarak düşünmekte ve 
stratejilerini buna göre şekil-
lendirmektedir. O nedenle 
bütün projeler, ‘Yeni Amerikan 
Yüzyılı Projesi (PNAC)’ ana 
projesinin alt projeleri ola-
rak ele alınmaktadır. BOP da 
ABD’nin Avrasya hakimiye-
ti için geliştirdiği bir alt pro-
jedir. Başlangıcı 1990’lı yılla-
ra uzanır. Kamuoyuna ilk kez 
Joint Forces Quarterly dergisi-
nin (ABD Silahlı Kuvvetler der-
gisi) Sonbahar 1995 sayısında 
‘The Greater Middle East’ ismi 
ile duyurulmuştur.
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ABD, yeni NATO’yu bir truva 

atı olarak kullanmak istemekte-

dir. NATO’ya yüklenen yeni mis-

yona bu zaviyeden bakmadığımız 

sürece bundan sonra olabilecek-

leri anlayamayacağımız gibi, ted-

bir alma ve karşı tavır belirleme 

imkanına da sahip olamayacağız.

‘Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi’ 
(PNAC) ya da Şeytanın 

‹mparatorluğu

 21. Yüzyılın ABD Yüzyılı 

olması için hazırladıkları ‘Yeni 

Amerikan Yüzyılı Projesi’ 

(PNAC), ABD’nin tek başına 

dünya hakimiyeti kurması için 

daha önce hazırlanmış projelerin 

birleştirilmesi ile elde edilmiş bir 

projedir. ABD, Sovyetlerin yıkı-

lışı ile ortaya çıkan boşluğu, bir 

ABD İmparatorluğu'na dönüştür-

meye çalışmaktadır. Sahip oldu-

ğu ekonomik, askeri ve teknolo-

jik üstünlüğü bir dünya impara-

torluğu kurma noktasında hare-

kete geçirmiştir(3-5). 

  ABD stratejisini, gelecek-

te karşısına hiçbir gücün çıkma-

ması esası üzerine kurmuştur. 

Baba Bush’un zamanında (1992) 

Paul Wolfowitz’in başkanlı-

ğında savunma bölümü tarafın-

dan hazırlanan gizli bir belgede 

(Defens Planning Guidance) bu 

noktaya özel bir vurgu yapılmış-

tır:

“Stratejimiz şimdi (Sovyetler 

Birliği’nin yıkılmasından sonra), 

gelecekte potansiyel bir küre-

sel rakibin ortaya çıkışına mey-

dan vermeyecek şekilde yeniden 

ayarlanmalıdır (New York Times, 

8 Mart 1992).”(5)

 17 Eylül 2002’de kabul edi-

len ve 20 Eylül 2002’de kamu-

oyuna duyurulan ABD’nin 

Ulusal Güvenlik Stratejisi 

(Bush Doktrini) belgesi ile ilgi-

li Kongrede yaptığı konuşmasın-

da Bush, tam 10 yıl sonra, aynı 

konuyu tekrarlamıştır:

“Gücümüz, ABD’nin gücünü 

aşma ya da ona denk olma ümi-

diyle yeniden askeri yapılanma-

ya giden potansiyel düşmanla-

rı caydıracak kuvvette olmalı-

dır.”(5)

 ABD politikalarında etki-

li olan stratejist  Brzezinski’ye 

göre ABD’nin dünya hakimiyeti-

nin yolu Avrasya’nın kontrolün-

den geçer:

“Doğu Avrupa’yı yöneten, 

Merkez bölgeye kumanda eder; 

Merkez bölgeyi yöneten Dünya 

adasına kumanda eder; Dünya 

adasını yöneten, Dünyaya 

kumanda eder.”(6)

Brzezinski’ye göre,  ABD yöne-

timi bu bölgeyi kontrol edebilecek 

bir başka gücün ortaya çıkmasını 

şimdiden engellemelidir:

“Amerikan politikasının nihai 

hedefi, iyi huylu ve uzun vadeli 

eğilimlerle ve insanlığın çıkarları 

ile uyum halinde, ortaklaşa küre-

sel bir topluluk oluşturma haya-

line sahip olmalıdır. Fakat bu 

arada, Avrasya’ya egemen olan 

ve böylece Amerika’ya mey-

dan okuma yeterliğine sahip bir 

rakibin ortaya çıkmaması şart-

tır.”(6) 

 

Büyük Ortadoğu Denen Coğrafya

 Fas ve Moritanya’dan 

başlayıp Afrika’nın kuze-

yi, Ortadoğu’nun tama-

mı, Kafkaslar, Kazakistan, 

Türki Cumhuriyetler, Orta 

Asya, Afganistan, Pakistan 

ve Bengaldeş’e kadar uzanan 

tüm bölge, Büyük Ortadoğu 

diye isimlendirilmektedir. 

Brzezinski’nin Büyük Satranç 

Tahtası ve S. B. Cohen’in ‘Dünya 

Sisteminin Jeopolitiği’ kitapların-

da(7) bu bölgenin önemi üzerinde 

ısrarla durulmaktadır. 

Bu coğrafya İslâm, Rus, Çin 

ve Hint gibi dört büyük medeni-

yetin birbirleri ile arakesit oluştur-

dukları, buluştukları bir bölgedir. 

Batı medeniyetinin burada ciddi 

bir varlığı yoktur. 

Bu coğrafya, kara, deniz ve 

hava ulaşımında stratejik geçit-

lere sahiptir. Dünyanın en zengin 

maden, petrol ve doğal gaz kay-

nakları bu bölgededir. Alternatif 

BOP’un amaçlarından biri de, uluslararası sermaye-
nin tam olarak giremediği bu bölgeye girip yerleşme-
sini sağlamak ve bunu güvence altına almaktır. Onun 
için bu bölgede yer alan devletler uluslararası şirketle-
rin menfaatine uygun bir şekilde yeniden yapılandırıl-
mak istenmektedir. Başta Türkiye olmak üzere Büyük 
Ortadoğu’da bulunan ülkelere uluslararası tahkimi 
kabul etmeleri konusunda baskı yapılması, işgal hare-
ketine hukuki bir boyut kazandırmak içindir.
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enerji kaynakları bulunamadığı 

taktirde gelecekte de bu üstünlü-

ğü devam edecektir. Enerji açısın-

dan Japonya %80, Batı Avrupa ise 

%60 civarında bu bölgeye bağım-

lıdır. ABD’nin enerji ihtiyacının 

çok küçük bir bölümü bu bölge-

den sağlanmaktadır.

 Bu bölge bugüne kadar 

ABD’nin giremediği, kontrol ede-

mediği bir bölgedir. Bölgenin nere-

deyse tamamında Müslümanlar 

yaşamaktadır. Bu coğrafyada 

İsrail, Siyonist bir Yahudi devle-

ti olarak bulunmaktadır. Filistin 

halkına karşı soykırım uygula-

makta ve tam bir katliam yap-

maktadır. Siyonist İsrail’in ‘Büyük 

İsrail Hedefi’ bölgeyi daha büyük 

bir kaosa sürüklemektedir.

  Diğer taraftan ABD ve 

İngiltere’nin Afganistan ve 

Irak’ta Müslüman bir halka 

karşı uyguladığı işkence ve kat-

liam, ABD-İsrail-İngiltere’ye 

karşı korkunç bir düşmanlığın 

ortaya çıkmasına neden olmuş-

tur ve olmaya da devam etmek-

tedir. Şer cephesi-Şeytani İttifak 

böyle bir gelişmeden ciddi bir 

rahatsızlık duymakta ve kork-

maktadır. Bu gelişimin büyük 

bir güç haline dönüşmeden 

kontrol edilmesi arzu edilmek-

tedir. Brzezinski’ye göre  bu tehli-

ke çok önemlidir:

“İslâmcı köktendincilik, din-

sel düşmanlığı Amerikan yaşam 

biçimine karşı istismar ederek 

ve Arap-İsrail anlaşmazlığından 

yararlanarak çeşitli batı yanlısı 

Ortadoğu hükümetlerine zarar 

verebilir ve nihayet özellikle 

Basra Körfezi'nde Amerikan’ın 

bölgesel çıkarlarını tehlikeye 

atabilirdi. Ne var ki, siyasal bağ-

lılık olmadan ve gerçekten güçlü 

tek bir İslâmî devletin yokluğu 

durumunda, İslâmcı köktendinci-

likten gelecek bir meydan okuma, 

bir jeopolitik merkezden yoksun 

olacak ve bu nedenle kendisini 

yaygın şiddet olayları ile ifade 

edecektir.”(8)

 1997 yılında Brzezinski, bir 

taraftan İslâmî gelişmelerin teh-

likesine dikkat çekerken; diğer 

taraftan güçlü merkezi tek bir 

İslâm devletinin olmamasından 

şikayet etmektedir. Üstü kapa-

lı olarak adı İslâm olan ve fakat 

İslâm’la alakası olmayan bir 

İslâm devleti(!) kurulmasını, 

güçlendirilmesini ve bunun ara-

cılığı ile anti-Amerikancılığın 

önlenmesini, sömürüye karşı 

çıkabilecek tüm İslâm eksen-

li direnişlerin bizzat böyle bir 

devlet tarafından tasfiye edil-

mesini önermektedir. Nitekim 

Başkan Clinton, kendi döne-

minde ‘Müslümanların sorun-

larının çözümü için kendi-

si ile görüşülebilecek bir hali-

feleri olamayışından’ yakınmış; 

Türkiye’de Rahmi Koç da bunu 

seslendirmiştir. ABD eski Dışişleri 

Bakanlarından Powell  ve Rice 

‘Ilımlı İslâm Cumhuriyeti’ kav-

ramını sık sık kullanarak konuyu 

gündemde tutmaya çalışmışlardır.

 Büyük Ortadoğu denilen bu 

Müslüman coğrafyadaki yöne-

timlerin çoğu, batı yanlısı ve 

hatta batı işbirlikçisi olup halk-

tan kopuklar. Halka zulmetmek-

te, kendileri lüks ve israf içerisin-

de yaşarken halk açlığa ve sefalete 

mahkum edilmektedir. Vurgun, 

soygun ve yolsuzluk en yaygın 

olan bir şeydir. Bilimsel ve tekno-

lojik alt yapı hemen hemen yok 

gibidir. Yönetimler, hem İsrail’in 

hem de ABD’nin bölgede yaptı-

ğı zulme ses çıkaramamakta; bu 

da her geçen gün halkla aralarının 

açılmasına sebebiyet vermektedir. 

Bütün bunlardan dolayı İslâmî 

uyanış, çığ gibi büyümekte ve 

bütün bu coğrafyayı bir ucun-

dan diğer ucuna kadar kuşat-

maktadır. 

 ABD-İsrail-İngiltere şer itti-

fakının bölgenin işbirlikçi yöne-

timleri ile aralarının iyi olmuş 

olması halkla aralarının iyi 

olmuş olması manasına gelme-

mektedir. 

‘Büyük Ortadoğu Projesi’ 

Büyük Ortadoğu diye anılan 

bölge, tarih boyu dünyayı kont-

rol etmek isteyen güçlerin hep 

ilgisini çekmiş ve bütün büyük 

güçlerin çatışma alanı haline gel-

miştir. Sovyetlerin çöküşü ile 

ABD’nin buraları kontrol edebil-

mek için gelip yerleşmesi ve bura-

larda üsler kurması daima strate-

jik hedefleri arasında olmuştur. 

‘Büyük Ortadoğu Projesi',  

‘NNSS 02’ olarak kodlanan 

‘Ortadoğuda ABD’nin Yeni 

Ulusal Güvenlik Stratejisi: Bir 

11 Eylül Sonrası Analizi’ (New 

National Security Strategy of The 

USA in the Middle East Apost 

September 11 Analysis) adlı bel-

genin üzerine oturtulmuştur.(9) 
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ABD, 21. yüzyılı bir Amerikan 

Yüzyılı olarak düşünmekte ve 

stratejilerini buna göre şekillen-

dirmektedir. O nedenle bütün 

projeler, ‘Yeni Amerikan Yüzyılı 

Projesi (PNAC)’ ana projesinin 

alt projeleri olarak ele alınmak-

tadır. BOP da ABD’nin Avrasya 

hakimiyeti için geliştirdiği bir alt 

projedir. Başlangıcı 1990’lı yıl-

lara uzanır. Kamuoyuna ilk kez 

Joint Forces Quarterly dergisi-

nin (ABD Silahlı Kuvvetler dergi-

si) Sonbahar 1995 sayısında ‘The 

Greater Middle East’ ismi ile 

duyurulmuştur. 

 26 Şubat 2003’te Amerikan 

Girişim Enstitüsü'nde ABD Başkanı 

Bush tarafından ‘Ortadoğu’da 

Demokratik Değerlerin 

Yayılmasını Öngören Plan’ 

açıklanırken ‘Büyük Ortadoğu 

Projesi’nden bahsedilmiştir. Bush 

ayrıca 9 Mayıs 2003’te yaptığı 

bir konuşmada 10 yıl içerisinde 

‘ABD-Ortadoğu Serbest Ticaret 

Bölgesi'nin’ kurulacağını açıkla-

yarak projenin hedeflerinden biri-

ni dile getirmiştir. 

  Bush’un Ulusal Güvenlik 

Danışmanı Condolezza Rice, 7 

Ağustos 2003’te The Washington 

Post gazetesindeki yazısında, BOP 

kapsamında 22 ülkenin hedef 

tahtasına konulup yeniden yapı-

landırılacaklarını ifade etmiştir.

 Ulusal Demokrasi Vakfı'nda 

6 Kasım 2003’te Bush, 

‘Ortadoğu’yu Özgürleştirme 

Stratejisi'ni açıklayarak BOP’ta 

nelerin sloganlaştırılması gerekti-

ği mesajını vermiştir.

 Başkan yardımcısı Dick 

Cheney, Davos’ta Dünya 

Ekonomik Forumu'nda ‘Büyük 

Ortadoğu’ya Reform’ projesini 

açıklamıştır.

 Dişişleri Bakanı Colin 

Powell, değişik zamanlarda yap-

tığı konuşmalarda İslâm coğraf-

yasının siyasal olarak değiştirile-

ceğini belirtmiştir. (9)

 ABD NATO Konseyi Daimi 

üyesi Nicholas Burns 24 Ekim 

2003’te ‘NATO ve Büyük 

Ortadoğu’ adlı bir toplantıda-

ki konuşmasında, NATO’ya 

yeni bir misyon biçilip Büyük 

Ortadoğu’da konuşlanmasını 

istemiştir.(1) 

 Londra’da yayınlanan 

El-Hayat gazetesi 13 Şubat 

2004’te, ABD’nin G-8 zirvesi için 

hazırlatıp üye ülkelere dağıttığı 

taslak metni yayınlamıştır.(10)

ABD bu projeyi hayata geçire-

bilmek için rakip güçlerin irade-

lerini çözecek tarzda bir silahlan-

ma içine girmiştir. ABD Savunma 

Bakanı Donald Rumsfeld Foreign 

Affairs dergisinin Mayıs/Haziran 

2002 sayısında dehşet verici yeni 

silahlara sahip olmanın zorunlu-

luğundan bahsetmektedir. (11)

 Bütün bunlar incelendiğinde 

BOP’un birbiri ile iç içe geçmiş 

biri görünür, diğeri gizli olan iki 

amacı olduğu anlaşılmaktadır. 

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)’un 
Görünür Amaçları

 ABD yönetiminin kamuoyu-

na dönük yaptığı yazılı ve sözlü 

açıklamalardan BOP’un görünür 

amaçları aşağıdaki gibi özetlene-

bilir:

• Bölgedeki Kitle İmha 

Silahları'nın (KİS) kontrol edil-

mesi, üretiminin ve yaygınlaştı-

rılmasının engellenmesi,

• Bölgedeki terör odaklarının 

kurutulması, terörle mücadele-

nin sürekli hale getirilmesi,

• Totaliter rejimlerin demokra-

tikleştirilmesi,

• Serbest piyasa ekonomisi-

nin yaygınlaştırılması ve gerekli 

mekanizmaların kurulması,

• Bölgenin modernleştirilmesi,

• İnsan haklarının ve özgür-

lüklerin geliştirilmesi, yaygınlaş-

tırılması,

• Kadınlara eşit haklar tanın-

ması,

• Radikal İslâmi unsurların 

temizlenmesi,

• Dini eğitimde reform yapıl-

ması.
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‹nsan Hakları-Özgürlükler ve 
Demokrasi

ABD’nin niyeti, bu coğrafya-

ya özgürlükleri, insan haklarını, 

hukukun üstünlüğünü getirmek 

değildir. ABD bugüne kadar nere-

ye insan hak ve özgürlüklerini 

getirmiştir ki Büyük Ortadoğu’ya 

da getirmiş olsun. Irak’ta ABD 

askerlerinin komutanlarının 

direktifleri istikametinde icra 

ettikleri zulüm ve kadınlara yap-

tıkları tecavüz, ne tür bir hak ve 

özgürlük getirmek istediklerinin 

en açık örnekleridir. 

 Saddam’ın Kürt halkının üze-

rine Halepçe’de attığı kimyasal 

silahları ona veren ABD yöne-

timiydi ve yapılan katliama ses 

çıkarmamıştır. Seçimle işbaşı-

na gelmiş Cezayir yönetiminin ve 

halkının başına gelenler bellidir. 

Yüz binlerce Müslüman Cezayirli 

öldürüldüğünde başta ABD olmak 

üzere batı sesini çıkarmamış, tam 

tersine katliama destek vermiş-

lerdir.  Türkiye’deki tüm dar-

belerin arkasında ABD vardır. 

Seçimle işbaşına gelen Venezuella 

Devlet başkanı Chavez, ABD des-

tekli darbe ile düşürülmek isten-

miştir. Ayrıca Haiti devlet başka-

nı Aristide, Amerikan askerleri-

nin bizzat iştirak ettiği bir darbe 

ile düşürülüp sürgüne gönde-

rilmiştir. Zimbabve ve Ekvator 

Ginesi’nde ABD destekli darbeler 

engellenmiştir.(12)

 ABD’nin derdi demokrasi-

yi yaymak değil, onu bir Truva 

atı olarak kullanmaktır. ABD’de 

yönetimde bulunmuş ‘Yeni 

Muhafazakârlar’ın önemli isim-

lerinden Richard Perle’ün yazdığı 

‘Şerre Son’ (An End to Evil) adlı 

kitapta işlenen ana tema budur:

“Batı ya İslâm’a karşı zafer 

kazanır veya soykırımına uğrar. 

Müslümanların gazabının kökü 

İslâm’ın kendisindedir. Suudi 

Arbistan teröre karşı ya batı ile 

tam işbirliği yapar veya zen-

gin petrol kaynaklarının bulun-

duğu Doğu eyaleti ondan kuvvet 

zoru ile koparılır. İsrail-Filistin 

ihtilafına gelince, Washington’un 

bir Filistin kurulması fikrinden 
vazgeçmesi gerekir. 11 Eylül'ün 

ortaya çıkardığı İslâm dünyasın-

daki marazı Judea tepelerinde 23. 

Arap devletini kurarak tedavi ede-

meyiz. Tahran’daki rejim mut-
laka yıkılmalı ve bu maksatla 
İranlı muhaliflere her türlü yar-
dım yapılmalıdır. Ortadoğu’daki 

köktendinciler ve laik militanlar, 

Sünniler ve Şiiler, Komünistler 

ve Faşistler birbiri ile kaynaş-

mışlardır. Hepsi patlamaya hazır 

gazabın haznesinden fışkırıyor-

lar. Bu durumun çaresi demok-

rasi değil demokratikleşmedir. 

Demokratikleşme derhal seçim-

lere gidilerek sonra onun sonuç-

larına katlanmak anlamına gel-

mez. Seçimler 1995’te Cezayir’de 

denenmiştir. Orada yozlaşmış 

statükonun yerini az daha kök-

tendinciler alıyorlardı. Böyle bir 

sonuç kabul edilemez. Reform 

süreci güdümlü ve tedrici olma-

lıdır.”(13) 

 ABD’de Ulusal Demokrası 

Vakfı Başkanı Carl Gershman 

Büyük Ortadoğu bölgesine iliş-

kin demokrasi Stratejisini anla-

tırken, ‘Özgürlükler ve hukukun 

üstünlüğü garantiye alındıktan 

sonra yönetim biçiminin krallık 

ya da cumhuriyet olması önem-

li değildir’ derken(14) nasıl bir 

demokrasi öngördüklerini açıkça 

ortaya koymuştur.

Anlaşılan onlar özgürlük der-

ken, uluslararası sermayenin 

serbest piyasa adı altında bölgeyi 

serbestçe işgal etmesi; hukukun 

üstünlüğü derken de, bu serma-

yeyi koruyacak uluslararası tah-

kimin kabul edilmesini kastedi-

yorlardır. 

Demokrasi, insan hakları ve 

özgürlükleri gibi kavramları kul-

lanmadaki niyeti, yerli işbirlikçi 

diktatörlüklerden çok çekmiş bir 

halka şirin görünüp bu kavram-

ların yarattığı cazibeden yarar-

lanarak halkın direnişini mecra-

sından saptırmak ve yeni işbirlik-

çiler bulup sömürüye devam ede-

bilmektir.

Büyük Ortadoğu Projesi'nin
Gizli Amaçları

BOP’un gizli amaçları 4 baş-

lık altında toplanabilir:

1- Müslümanlardan ABD’ye 

karşı meydana gelebilecek olan 

bir meydan okumayı kırmak; 

‘Ilımlı İslâm’ adında yeni bir din 

inşa ederek kaos meydana getir-

mek. Bununla eş zamanlı olarak 

etnik temele dayalı yeni uluslar 

inşa edip bölgedeki karışıklığı ve 

çatışmayı sürekli kılmak.

2- Devletlerin Uluslararası 

Sermayeye göre yapılandırılma-

sı.

3- Bölgedeki enerji kaynakla-

rını ve ulaşım yollarını kontrol 

ederek enerji nedeniyle bura-

lara bağımlı olan ve gelecekte 

ABD’ye rakip olabilecek güçle-

ri frenlemek. Bölgede varolan 

stratejik madenlere el koymak. 

4- İsrail’in güvenliğini sağla-

mak ve Büyük İsrail’i kurmak.
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‘Yeni Din’ ve ‘Ulus ‹nşası’ ‹le 
Bölgeyi Sürekli Çatışma 

‹çerisinde Tutmak 

 ABD’li birçok stratejis-

tin ısrarla üzerinde durdu-

ğu en önemli nokta, gelecek-

te ABD’ye karşı değerler sis-

temi bazında kafa tutacak ve 

ABD yayılmayıcılığını durdura-

cak yegane gücün İslâm mede-

niyeti olacağıdır.(3,6)  Bu nedenle 

Müslümanların kendilerini topar-

lamalarına imkan verilmemeli; iç 

çatışmaya sürüklenerek enerjileri-

ni kendi içlerinde harcamalıdırlar. 

Bunun için bölgede yapılan dini 

eğitimler yeniden yapılandırıla-

rak ismi İslâm olan ve fakat ken-

disi İslâm olmayan yeni bir din 

inşa edilmelidir, ‘Ilımlı İslâm’.(15) 

ABD, imparatorluğunu geniş-

letebilmek için hedef aldığı ülke-

leri alt etnik gruplara bölüp yeni 

uluslar oluşturmayı bir strateji ola-

rak benimsemiştir. Afganistan’ın 

geleceğinde Amerikan Politikası 

Koordinatörlüğü görevini üstle-

nen Richard Haass, ‘Karışıklık’ 

adlı kitabında yeni bir ulus inşa 

etmeyi, ABD’nin işgal edeceği 

bölgelerde hakimiyet kurabilmesi 

için şart olarak görmektedir:

“…Güç politik değişiklik 

olayı ise, fazla bir zeka gerektir-

meden ve biraz da iyi şansla işe 

yarayabilir. Aksi halde tek başına 

güç kullanımı politik değişikler 

için yeterli değildir. Bu şekilde bir 

değişiklik için en etkili yol deği-

şik şekillerde karışıklık yarat-

maktır. ‘Ulus inşa etmek’ bu yol-

lardan biridir. İlk önce tüm karşı 

çıkanları yok edeceksin ve daha 

sonra başka bir topluluk yaratma 

işiyle meşgul olacaksın.” (16) 

2003 yılında RAND 

Corperation tarafından hazır-

lanan ‘Sivil Demokratik 

İslâm: Ortaklar, Kaynaklar 

ve Stratejiler’ adlı raporda, 

‘Türk İslâmı’, ‘Alman İslâmı’, 

‘Arap İslâmı’, ‘Mısır İslâmı’, 

‘Köktendinciler’, ‘Gelenekçiler’, 

‘Modernist Müslümanlar’ ve 

‘IIımlı İslâm’ gibi kavramlaştır-

malara gidilmesi, Büyük Ortadoğu 

coğrafyasında yeni ulus inşasının 

yanı sıra yeni dinler inşa edilmek 

istendiğini göstermektedir.(15)

Bugün Şer ittifakı, Afganistan, 

Pakistan, Irak, Yemen, Sudan ve 

Libya’da buna benzer bir politi-

ka izlemektedir. Büyük Ortadoğu 

Projesi'nin gizli amaçlarından en 

önemlisi bölgeyi etnik ve dini 

eksenli olarak paramparça ede-

cek tarzda yeni uluslar ve yeni 

dinler ortaya çıkarmaktır. 

Tüm bölge halklarının özel-

likle Müslümanların BOP’a bu 

boyutu ile bakmaları ve ona 

göre çözümler üretmeleri gere-

kir. Şeytani İttifak'ın bu bölge-

de tutunamaması için öncelikle 

bizim olaylara bakışımızın ber-

raklaşması şarttır.

 

Devletlerin Uluslararası 
Sermayeye Göre Yapılandırılması

BOP’un gizli amaçlarından 

biri de, uluslararası sermayenin 

tam olarak giremediği bu böl-

geye girip yerleşmesini sağlamak 

ve bunu güvence altına almak-

tır. Onun için bu bölgede yer 

alan devletler uluslararası şirket-

lerin menfaatine uygun bir şekil-

de yeniden yapılandırılmak isten-

mektedir. Başta Türkiye olmak 

üzere Büyük Ortadoğu’da bulu-

nan ülkelere uluslararası tahkimi 

kabul etmeleri konusunda baskı 

yapılması, işgal hareketine huku-

ki bir boyut kazandırmak içindir. 

Bu arada NATO Konseptinin, iç 

karışıklıklar, ekonomik krizler 

ve doğal felaketler gibi esnek bir 

alana doğru genişletildiğini hatır-

lamakta fayda vardır.(17)

Bütün özelleştirmelerde 

yabancı ortak şartının istenme-

si, yabancıların hisse edinme-

leri ile ilgili limitlerin kaldırıl-

ması noktasında baskı yapılma-

sı ve halkın yönetimdeki etki-

sini kıracak tarzda üst kurullar 

denilen dokunulamaz mekaniz-

malar oluşturulması(18), ABD’nin 

yeni sömürgecilik anlayışının 

en temel karakteristiğidir:
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“Sömürgecilik, doğrudan 

askeri ve politik gücün uygu-

lanması olarak algılanır. Aslında 

bağımlı ülkelerin sosyal ve eko-

nomik kurumlarının metropo-

litan merkezlerin ihtiyaçları-

na göre tekrar şekillendirilme-

si gereklidir. Bir kez bu yeniden 

şekillendirme başarıya ulaşırsa, 

ekonomik güçler (uluslararası 

fiyatlandırma, pazarlama ve finan-

sal sistemler), devam etmek ve 

aslında ana ülke ve sömürü ara-

sındaki hakimiyet-sömürülme 

ilişkisini güçlendirmek için tek 

başlarına yeterlidirler. Bu koşul-

lar altında sömürgeye esas olan 

hiçbir şey değiştirilmeden resmi 

politik bağımsızlığı verilecek ve 

sömürgeye gerçek işgal nedeni 

olan konularda ciddi bir biçim-

de karışılmayacaktır.’(16)

 İşte BOP’un gizli amacından 

biri de, Şeytani İttifak'ın menfaat-

leri istikametinde Büyük Ortadoğu 

denilen coğrafyadaki devlet yapı-

larını post modern sömürgecili-

ğe uygun olarak yeniden yapı-

landırmak, uluslararası sermaye-

nin emrinde çalışacak işbirlik-

çi, kukla ve şirket hükümetleri 

kurmaktır. Türkiye’de Derviş’le 

beraber başlatılan Üst Kurullar 

Cumhuriyeti uygulamasına bir 

kez de bu gözle dönüp bakmak-

ta fayda vardır.(18) Ekonomik kriz 

çıkartılarak Türkiye’ye dayatılan 

yapılanma ile Büyük Ortadoğu’ya 

şiddet uygulanarak kabul ettiril-

meye çalışılan yapı aynıdır.

 Uluslararası şirketlerin ser-

best piyasa ekonomisi adı altında 

bölgeye gelip yerleşmesi ve milli 

ekonomilerin tümünü çökertme-

si amaçlardan biridir. 

Maden, Su, Enerji Kaynakları ve 
Ulaşım Yollarının Kontrolü

Büyük Ortadoğu Projesi'nin 

gizli amaçlarından bir diğeri de, 

bölgenin sahip olduğu maden, su, 

enerji kaynakları ve bunun ulus-

lararası camiaya ulaştırılma yol-

larının kontrol altına alınması-

dır. Bu bölge dünyanın en büyük 

petrol ve doğal gaz rezervleri-

ne sahip, enerji bakımından AB 

ve Japonya buraya büyük oran-

da bağımlıdır. Bu bölgeye ener-

ji bakımından en az bağımlı olan 

ABD’dir. Üstelik de bu bölgede-

ki petrollerin işletilmesinin büyük 

bir kısmı Gulf, Exxon, Chevron 

ve Texaco gibi dev ABD petrol şir-

ketleri tarafından işletilmektedir. 

Dolayısıyla ABD’nin kendi ihtiya-

cı olan petrol veya doğal gaz ihti-

yacını bu bölgeden temin etme 

konusunda herhangi bir sıkıntısı 

yoktur. Bundan dolayı BOP kap-

samında enerji kaynaklarını ve 

yollarını güvenliğe almak bu pro-

jenin amacı olamaz. Öyleyse amaç 

başkadır. Enerji bakımından bu 

bölgeye bağımlı olan ve gelecek-

te ABD’ye rakip olabilecek güçle-

ri, enerji vanalarını kontrol ede-

rek terbiye etmek BOP’un gizli 

amaçlarından biridir.  Brzezinski, 

National Interest dergisindeki(Kış 

2003) ‘Hegemonik Bataklık’ 
(Hegemonic quicsand) adlı maka-

lesinde bunu belirtmektedir:

“(Bölgenin enerji kaynakları-
na ilişkin) veriler, ABD’ye bura-
ya egemen olmaktan başka bir 
alternatif bırakmamaktadır. O 

nedenle ABD, Global Balkanları 
(Büyük Ortadoğu) kendi stra-
tejik çıkarlarına uygun olarak 
şekillendirmelidir. Bu bölgeye 
egemen olmak ABD’ye başka 
bir stratejik manivela da sağ-
lamaktadır: Ekonomileri böl-
geden güvenli petrol akışına 
bağımlı Avrupa ve Asya ekono-
milerini denetim altında tutma 
gücü. Bu bölge o kadar önemli-
dir ki, ABD herhangi bir bölge-
sel gücün beklenti ve öncelik-
lerini buraya dayatmasına izin 

vermemelidir.”(19)

Tüketime dayalı Batı ekonomilerinin yeni pazarlara 
ihtiyacı vardır. Büyük Ortadoğu coğrafyası bu açı-
dan Batı için çok mümbit bir pazardır. Halkın kal-
binin kazanılması ile işbirlikçi diktatörlerin kalbinin 
kazanılması arasındaki tezat, Şeytani İttifak’ı yeni 
arayışlara itmiştir. Bu arayış ‘Akıllı Güç Stratejisi 
ve Model Ortaklık’ politikasının ortaya çıkmasına 
sebebiyet vermiştir. Bu coğrafyada aranan yeni 
işbirlikçiler kadife ile maskelenmiş demir yumruklu 
işbirlikçiler olacaktır. Yani demir yumruklu işbirlikçi 
döneminden Kadife eldivenli demir yumruklu işbir-
likçiler dönemine geçilmeye çalışılmaktadır.
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‹srail’in Güvenliği ve Büyük 
‹srail’in Kurulması

BOP’un gizli amaçlarından 

biri, İsrail’in güvenliğinin sağlan-

ması ve Siyonizmin ‘Büyük İsrail 

Projesi’nin hayata geçirilmesidir. 

ABD yönetimlerinde her zaman 

Yahudilerin büyük bir etkinli-

ği olmuştur. Yönetimlerin şahin-

ler kanadını Yahudiler oluştur-

maktadır. ABD’yi İsrail egemen-

leri ve Yahudi sermayesi ile 

bağlantıları olan 400 Amerikan 

zengini yönetmektedir.(20) 

Amerika’da insanları yöneten iki 

güç odağı mevcuttur; paranın ve 

medyanın(yazılı ve görsel basın 

ve sinema) patronları. ‘Bu iki 

güç odağı da Yahudilerin dene-

timindedir’.(21,22)

‘Akıllı Güç Stratejisi’ ve Büyük 
Ortadoğu Projesi

2006 yılında, Bush dönemin-

de, ABD’nin düşünce üretim mer-

kezi CSIS'de (Center for Strategic 

and International Studies) 

Cumhuriyetçiler ile Demokratlar 

birlikte 'Tarafsız Akıllı Güç 

Komisyonu'nu (Comission on 

Smart Power) oluşturmuşlardır. 

Bu komisyon 'Daha Akıllı, Daha 

Güvenli Amerika' (A Smarter 

More Secure America) adlı bir 

rapor hazırlamıştır. Raporda ana 

amaç, ABD'nin küresel impara-

torluğu için alınması gereken 

önlemlerin ve izlenmesi gereken 

politikalar-stratejilerin tespit edil-

mesidir.(23-26)

Akıllı güç politikasında, ‘güç 

kullanan tarafa’ güç kullanma 

imkan ve serbestisi, ‘üzerinde 

güç kullanılan taraf tarafından’ 

sunulmaktadır. ‘Yani güç uygu-

lanan taraf, gücün uygulanma-

sına uygun zemini hazırlamak-

ta ve bu güce istekli olmaktadır. 

Muhatabın durumu sert ya da 

yumuşak güç kullanmaya fırsat 

tanımaktadır. 

Raporun ön gördüğü “Akıllı 

güç stratejisi beş ayrı alanda 

ABD'nin küresel  liderliğini, 

yatırımları ve küresel işbirliği-

ni öngörmektedir”( 23-26 ):

“İttifaklar, ortaklıklar ve 

kurumlar: ABD, kendi çıkarları-

na hizmet eden ve küresel sorun-

larla mücadeleyi kolaylaştıran 

ittifakları, ortaklıkları ve kurum-

ları yeniden canlandırmalıdır. 

Küresel gelişme: 

Dış politikada, küresel geliş-

me için ABD'nin rolünü artıra-

rak, ABD çıkarları ile dünyada-

ki tüm insanların beklentilerinin 

birleşmesini sağlamak, bu konuda 

kamu sağlığına öncelik vermek. 

Kamu diplomasisi:

Uluslararası bilgiye ve öğre-

nime erişimi geliştirmek; dünya 

kamuoyunu ABD'nin yanı-

na çekebilmek için uzun vadeli, 

insandan insana ilişkileri, özel-

likle de genç insanlar arasındaki 

ilişkileri geliştirmek. 

Ekonomik entegrasyon:

Büyüme ve refah için küresel 

ekonomiye angaje olmaya devam 

etmek, serbest ticaretten elde edi-

len kazancı tüm dünya insanları-

nın yararına yaymak. 

Teknoloji ve yenilik:

İklim değişikliği ve enerji 

güvenliği sorunları ile mücadele-

de küresel mutabakat sağlamak ve 

yaratıcı çözümler geliştirmek için 

ABD liderliğini uygulamak.” 

Sonuç: Türkiye Büyük 
Ortadoğu Projesi'nin Truva Atı 

Olmamalıdır
BOP, bu coğrafyayı un ufak 

etme projesidir. ABD-İsrail-

İngiltere şer ittifakının bu coğ-

rafyada karşılaştığı en büyük 

zorluk halk bazında ilişki 

kuramamalarıdır. ABD-İsrail-

İngiltere şer ittifakının (Şeytani 

İttifak) bölgenin işbirlikçi yöne-

timleri ile aralarının iyi olmuş 

olması halkla aralarının iyi 

olmuş olması manasına gelme-

mektedir. Batı yönetimleri bu 

işbirlikçilere silah satabilmekte, 

dış ve iç politikalarını istedik-

leri gibi şekillendirebilmekte 

ve fakat halkın kalbine gireme-

mekte ve batı mallarını halka 

satamamaktadırlar. Tüketime 

dayalı Batı ekonomilerinin yeni 

pazarlara ihtiyacı vardır. Büyük 

Ortadoğu coğrafyası bu açıdan 

Batı için çok mümbit bir pazar-

dır. Halkın kalbinin kazanıl-

ması ile işbirlikçi diktatörlerin 

kalbinin kazanılması arasında-

ki tezat, Şeytani İttifak'ı yeni 

arayışlara itmiştir. Bu arayış 

‘Akıllı Güç Stratejisi ve Model 

Ortaklık’ politikasının ortaya 

çıkmasına sebebiyet vermiştir. 

Bu coğrafyada aranan yeni işbir-

likçiler kadife ile maskelenmiş 

demir yumruklu işbirlikçiler 

olacaktır. Yani demir yumruk-

lu işbirlikçi döneminden Kadife 

eldivenli demir yumruklu işbir-

likçiler dönemine geçilmeye 

çalışılmaktadır. Hedeflenen, 

1950’de Türkiye’de yapılanın 

benzeridir. Demir yumruklu 
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İnönü iktidarından Kadife eldi-

venli demir yumruklu Bayar 

iktidarına geçiş. Kanunlarla zul-

mün devam ettirildiği ve halkın 

esir alındığı yeni bir dönem. 

 Müslümanlar bu yeni döne-

mi iyi okumalı ve yerli işbirlik-

çi zalimlerin zulmünden onla-

rın efendilerine sığınmamalı-

dırlar. Bu coğrafyada yeni bir 

Şerif Hüseyin ve oğulları mace-

rası yaşanmamalıdır. Bu Birinci 

Cihan Savaşı sonrasındaki işga-

lin farklı bir şekli olur. 100 yıl 

sonraki neslin, ‘Osmanlıya yap-

tığımız ihanetin bedelini ödü-

yoruz’ tarzında bir itirafta bulun-

masına imkân vermemeliyiz. Dün 

Şerif Hüseyin ve çocukları işle-

ri bittiğinde bir kenara fırlatılıp 

atılmışlardır. Bugün de Saddam, 

Bin Ali, Mübarek gibi işbirlikçiler 

işleri bittiğinden dolayı bir kena-

ra fırlatılıp atılmıştır. Yarın aynı 

durum meydana gelmemesi için 

hiç kimse ve fakat özellikle hiçbir 

Müslüman, Şer ittifakının işbir-

likçisi durumuna düşmemeli-

dir. Bu zilleti ne kendisi yaşa-

malı ve ne de çocuklarına yaşat-

malıdır.

 Türkiye’ye rağmen BOP’u bu 

coğrafyada uygulamaları müm-

kün değildir. Türkiye, NATO’nun 

Büyük Ortadoğu’da konuşlan-

dırılmasına karşı çıkmalıdır. 

Türkiye, ABD’nin taşeronluğu-

na, jandarmalığına soyunma-

malı ve Truva atı olmamalıdır. 

Türkiye Batının oyununu boza-

bilir, kurulmak istenen tuzakla-

rı deşifre ederek parçalayabilir. 

Türkiye’deki siyaset kendisiy-

le ve hakla bütünleşmeli, halkı 

aydınlatmalı, halkın aktif deste-

ğini kazanmalıdır.

O nedenle de, asgari müşte-

reklerde, bir üst kimlik altın-
da toplumsal bir uzlaşı sağlamalı-

yız. Türkiye tüm tarafların iştira-

ki ile kendi içinde bütünleşmeyi 

sağlayacak yeni bir sosyal muka-
vele, yeni bir anayasa hazırla-

malıdır. Böyle bir mutabaka-
ta her zamankinden daha fazla 
bugün ihtiyaç vardır. Türkiye 
kendi gücünün farkına varma-
lı, iç çekişmelerle, Kaset ede-
biyatı ile potansiyel enerjisini 
harcamamalıdır. Seçim sürecin-
den gerilim değil barış, huzur 
ve mutluluk ortaya çıkmalıdır.

Bu coğrafyadaki halk hare-
ketlerinin, Müslümanların 
önderliğinde ve denetiminde 
iktidara yürüyecek tarzda orga-
nize edilme mecburiyeti vardır. 
Türkiye bunu en iyi icra edecek 
bir konuma sahiptir. Türkiye ata-

cağı adımlarda Büyük Ortadoğu 

coğrafyasındaki Müslüman halk-
lardan, (yönetimlerden değil) 
tecrit olmamalıdır. Türkiye bu 
coğrafyadaki Müslüman hal-
kın gönlünü kazanarak onlar-
la bütünleşmeli, onlara yol gös-
termeli, onları teşkilatlandır-
malı ve onlara önderlik yap-
malıdır. Özellikle halk bazında 
bütünleşme sağlanarak ülkele-
rin bölünmesi engellenmelidir.

Bu noktada unutulmasın ki; 

“Gerçek şu ki, onlar hileli-
düzenler kurdular. Oysa onla-
rın düzenleri, dağları yerlerin-
den oynatacak da olsa, Allah 
katında onlara hazırlanmış bir 
tuzak, bir düzen vardır.” (14/46) 
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Yasin AKTAY

Halil Gönenç için...

T ürkiye seçimlere doğru hızla 

yol alırken ortalıkta uçu-

şan atışmalardan, bel altı 

vuruşlarından ortalık toz duman-

ken Başakşehir Belediyesi ilginç ve 

anlamlı bir toplantıya ev sahipli-

ği yaptı. Türkiye’de görev yapmak-

ta olan neredeyse bütün müftüle-

rin kendisinden veya öğrencilerin-

den ders almış olduğu Halil Gönenç 

hoca için bir saygı gecesi düzenle-

di. Konuşmacı olarak davetli oldu-

ğum halde katılmam nasip olmadı 

ama hem bir konuşma metni yol-

ladım hem de bir kulağım sürek-

li programdaydı. Telefonla öğren-

diğime göre programa çok yoğun 

bir katılım olmuş, doğrusu bu beni 

çok duygulandırdı ve sevindirdi. 

Bu toz duman arasında bir âlime 

saygı gecesine bu kadar yoğun bir 

rağbetin olmasına sevinilmez de ne 

yapılır? 

Öncelikle söylemek gerekir ki, 

Halil Hoca gibi muhterem âlimlere 

vefa göstermenin onların şahsına 

bir faydası yok. Diyanet İşleri Baş-

kanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in 

de çok yerinde ifade ettiği gibi 

âlimleri anmak, onlara vefa göster-

mek hiç kuşkusuz o âlimlere bir 

fayda vermez, ama onları hatırla-

yan, onlarla ilişki kuran nesiller için 

paha biçilmez bir değerlenmeyi, bir 

canlanmayı ifade eder. O açıdan bu, 

âlimlerini tanıyan bir toplum adına 

sevindirici. 

Âlimler, ilmin kıymetini bilen 

bir toplum için minnet duyula-

cak en önemli şahsiyetlerdir. Halil 

hocanın şahsı ise, ilmi mükteseba-

tını elde ettiği hayatını ve tecrübe-

lerini göz önünde bulundurduğu-

muzda bu minneti fazlasıyla hak 

eden sembol bir şahsiyet olduğunu 

gösterir.

Dinin Kurumsal Tasfiyesi

Halil Gönenç hocaefendi Cum-

huriyet döneminde yetişmiş önem-

li âlimlerden biridir. Bu cümlenin 

kendisi bir dizi paradox içeriyor, 

çünkü Türkiye’nin cumhuriyet tari-

hinde bütün tedbirler âlim yetiş-

mesin diye alınmış, başlangıçtan 

itibaren din eğitimiyle ilgili uygu-

lamalar bir ulemâ sınıfının ve dinin 

kurumsal varlığının tasfiyesini 

hedef almıştır. 1933 yılında zaten 

hiç öğrencisi kalmamış olan ilahi-

yat fakültelerinin de kapatılmasıyla 

birlikte Türkiye’de din eğitiminin 

kurumsal varlığı uzun sürecek bir 

yokluk dönemine girecekti. Dahası 

aynı yıllarda Arapça eğitiminin de 

yasaklanmasıyla birlikte din eğiti-

minin formel olanı kadar informel 

kanalları üzerinde de yoğun bir 

baskı dönemine girilecekti. 

Halil hoca tam da bu baskıla-

rın olduğu dönemde doğmuş, bu 

yasakçı ve baskıcı uygulamaların en 

yoğun biçimde yapıldığı dönemde 

ilk eğitim çağını geçirmiş. Bu esna-

da din eğitimi için bulup değer-

lendirdiği boşluklar ve fırsatlar, 

Cumhuriyet’in bu döneminde din 

eğitiminin yine de hangi kanallar-

la sürdürülebildiğini de gösteriyor. 

Bu dönemde inandıklarını yaşamak 

isteyenlerin ya bu diyardan gitmek 

veya evlerine kapanmak gibi seçe-

nekleri vardı. Eve kapanmak da 

yetmiyordu çünkü evde din eğitimi 

alındığına, Arapça Kur’ân okundu-

ğuna veya bulundurulduğuna dair 

bir duyum bir jandarma baskınıyla 

sonuçlanabiliyordu. 

Bu dönemde din eğitimini 

bütün bu baskılara rağmen inziva 

içinde sürdürmeye çalışan ulemâyı 

Rasim Özdenören Gül Yetiştiren 

Adam metaforuyla çok güzel resme-

diyordu. Daha önce özellikle Siirt 

ve Doğu medreselerinde bu yolla 

gizli gizli medrese eğitimini sürdür-

meye çalışan ulemânın durumunu 

bu mecazı uyarlayarak anlatmaya 

çalışmıştım. Gül Yetiştiren Adam, 

Rasim Özdenören’in Cumhuriyet 

dönemi ulemâsının dramını anlatan 

ama sonu umut veren bir mesajla 

biten romanının adıdır. Romanda 

özellikle harf inkılâbından sonra 

devre dışı kalan, dışarıya hâkim 

olan dünyayla iletişim dilini yitiren 

ulemânın gül yetiştirmek suretiyle 

dünyaya ve gelecek nesillere tutun-

ma çabası harika bir dille resmedi-

liyor. Romanın bir yerinde devreye 

giren çocuk, ulemânın geçmişten 

aldığını gelecek nesillere aktarması-

nın tek yoludur. 

Cumhuriyet döneminde 

ulemânın “gül” ve “çocuk” yetiş-

tirmek üzere girdiği zahmetler 

Türkiye’nin her tarafında bu tür 

hikâyeler ortaya koymuştur.

Halil Gönenç
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■ Halil Gönenç için...

Halil Hoca, dönemsel olarak 

tam da gül yetiştiren adamlar kuşa-

ğının güllerinden sayılır. Ancak o 

bu tecrübeyi Türkiye’de yaşadığı 

gibi, bununla yetinmeyerek daha 

ötesini talep etmiş, ilim uğruna ala-

bildiğine meşakkatli bir yolculu-

ğu ve hayatı göze alarak o dönem-

de Doğu’da yaşayanlar için müm-

kün bir kanalı da kullanmıştır. O 

dönemler (kırklı yıllar) Fransa işga-

li altında bulunan Suriye’ye gide-

rek orada on yıl boyunca nispeten 

çok rahat sürdürülmekte olan med-

rese geleneğinin bütün müfredatı-

nı almıştır. 

Suriye’ye dağları, bayırları yaya 

olarak binbir türlü yokluk için-

de aşmak, taze konulmuş sınırla-

rı aşmak, aşılan sınırların ardında 

rejim farklarını yaşamak, on yıl 

boyunca tam zamanlı olarak bir 

medresede yaşanan yoğun tecrü-

beler Halil Gönenç hocanın kişiliği 

üzerinde mutlaka çok derin etkiler 

yapmış, çok farklı bir ufuk kazan-

dırmıştır. Bu tecrübelerin yaşanma-

sı çok zordur, bir çırpıda anlatıl-

dığı gibi yaşanmıyordur elbet ama 

yaşanmış halleriyle bir ilim ada-

mının yetişmesinde paha biçilmez 

değerde katkıları olur. 

‹lim Yolculuğu

İlim yolculuğu, eskiden beri en 

kaliteli ilim adamlarının yetişme-

sinde apayrı bir ilim tahsil metodu 

olarak ele alınmıştır. Halil hocanın 

bu erken yaşta yaşadığı yolculu-

ğun da onun yetişmesinde apayrı 

bir rolü olduğunu, kendisine farklı 

hayat tecrübeleriyle ilgili güçlü bir 

fıkıh melekesi kazandırmış olduğu-

nu düşünüyorum. Fıkıh melekesi 

her şeyden önce değişen zaman ve 

ortamlarda mümin kişi lehine ve 

aleyhine olan şeylerin derin bilgi-

si olarak tanımlandığında bunun 

önemi daha iyi anlaşılır.

Halil hocanın Suriye’deki eğiti-

minden sonra Türkiye’ye gelişinde 

Türkiye’nin de şartları hızla değiş-

meye başlamıştır. Din eğitiminin 

üzerindeki baskılar kalkmış ama 

uzun bir fetret döneminin sonu-

cunda dini ilimler alanında yetkin 

kimse kalmamış. Bu dönemde din 

eğitiminin yeniden yapılandırılma-

sında, özellikle ilahiyat fakültele-

rinin yeniden tesisinde rol alacak 

şahıslarda ilk zamanlar dinde ilim 

sahibi insanlardan ziyade din hak-

kında felsefe ve sosyoloji yapacak 

insanlar aranmıştır. O yüzden uzun 

bir aradan sonra yeniden açılan 

ilahiyat fakülteleri dindar insanların 

ihtiyaçlarını henüz karşılamaktan 

çok uzak, daha bir süre içerden 

oryantalistler gibi çalışacaktır. Bu 

dönemde, Doğu’da nispeten biraz 

daha hayatta kalma yolu bul-

muş medrese sisteminden yetişen 

ilim adamları ile Halil Hoca gibi 

Suriye’de ilmi kariyerini tamamla-

mış hocaların çok önemli katkıları 

olmuştur. 

1960 yılında müftülük haya-

tına başlayan hocanın Şafii olma-

sına karşılık Hanefilerin yaşadığı 

bölgelerin insanlarını da gözeterek 

fetvalar vermesi onu bir “Türkiye 

müftüsü” kılan önemli yanlarından 

biri ama kuşkusuz tek yanı değildir. 

Onun meselelere vukufiyeti, deği-

şen zaman ve şartların yanısıra fetva 

talep eden insanların kişisel özel-

liklerini de dikkate alan yaklaşımı 

“Türkiye müftüsü” olma boyutunu 

ayrıca beslemiştir.

Fetva kavramının kendisi aslın-

da böyle bir zaman-mekan, olay ve 

şahısların durumunu incelikle oku-

mayı gerektiren bir iştir. Bazen bir 

insanın kişisel durumunu bazen 

de insanlar arasındaki ihtilaflarda 

hakem olarak rol almayı gerekti-

rir. Halen doğu medreselerinden 

yetişen ilim adamlarının toplumda 

böylesi bir rolü de deruhte ettikle-

ri bilinir. 

Halil hoca yazdığı Şafii İlmihali 

kitabıyla bir nevi özdeşleşmiş bir 

âlimdir, ama dört mezhebi de her 

birinde fetva verecek kadar ince-

likleriyle bilen bir âlim. Konuları 

daha ziyade gündelik hayat fıkhıyla 

ilgilidir, kelimenin tam anlamıyla 

bir “hal” âlimidir. Gündelik hayat, 

bütün evrensel yanlarıyla ortaya 

gerçek bir uygulamalı ilmihal çıka-

rır. 

Halil Hoca, Gül yetiştiren adam-

lar kuşağının değerli bir öğrencisi ve 

İslâmi ilimlerin kazanılmasının ve 

sürdürülmesinin en sıkıntılı zaman-

larında meşakkatli yolculuklarının 

sonunda çok değerli ilim hazineleri-

nin sonraki nesillere aktarılmasında 

rol almış değerli bir âlim. 

İlim adamlarını tanımak, onlara 

hak ettiği değeri vermeyi en azın-

dan hatırlamak bir toplumun ger-

çek anlamda hayatiyet nişanelerin-

dendir. 

Âlimleri anmak, onlara vefa gös-

termek hiç kuşkusuz o âlimlere bir 

fayda vermez, ama onları hatırla-

yan, onlarla ilgi kuran nesiller için 

paha biçilmez bir değerlenmeyi, bir 

canlanmayı ifade eder. 

Kendisi için böyle bir vefa gece-

sinin hazırlanmasında emeği geçen 

herkesi bundan dolayı tebrik ede-

rim.

1960 yılında müftülük hayatına başlayan Halil Gönenç’in 
Şafii olmasına karşılık Hanefilerin yaşadığı bölgelerin 
insanlarını da gözeterek fetvalar vermesi onu bir “Türkiye 
müftüsü” kılan önemli yanlarından biri ama kuşkusuz tek 
yanı değildir. Onun meselelere vukufiyeti, değişen zaman 
ve şartların yanısıra fetva talep eden insanların kişisel özel-
liklerini de dikkate alan yaklaşımı “Türkiye müftüsü” olma 
boyutunu ayrıca beslemiştir.
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Engin ŞAH‹N

İcraat ve Vaat Arasında
Siyasal Propaganda

“O zamanlar okul ve medyada 

bana sunulan neredeyse her şeye 

zevkle inanırdım. Mesela bütün 

Almanların kötürüm, Japonların 

sinsi ve hain, buna karşılık bütün 

Amerikalıların doğru, dürüst, 

hakkaniyetli ve insanlara güven 

veren bir yapıda olduklarını iyi 

bilirdim. Belki de 1940’ların baş-

larında çekilen savaş filmlerinde, 

çizilen ırk tasvirlerine ve karika-

türize edilmiş millet tiplemelerine 

inanabilmeniz için on bir yaşın-

da olmanız gerekiyordu. Ama o 

günlerde, annem ve babam dâhil 

yetişkinlerin çoğu savaş filmleri-

nin basit mesajına inanmak isti-

yordu ve gerçekten de medya-

ya çocuksu bir güvenleri vardı. 

Başkan Roosevelt’in o ünlü şömi-

ne başı sohbetlerinde söylediği her 

kelimeye inanıyorlar ve milli poli-

tikamızın arkasındaki amaçların 

asilliğini sorgulamayı asla düşün-

müyorlardı…” 

 

Sözleriyle başlıyordu 1932 

doğumlu Elliot Aronson, Anthony 

Pratkanis ile birlikte kaleme aldı-

ğı kitabına. “Age of Propaganda” 

(Propaganda Çağı)  ismini ver-

dikleri eserleri oldukça önem-

li araştırmalar sonucunda ortaya 

çıkmış ve kitap doktora dersleri 

de dâhil olmak üzere birçok üni-

versitede okutulmaktadır. Kitabın 

içeriğini tek cümleyle özetlersek 

insanların gündelik yaşamlarında 

propagandaya maruz kalmadıkla-

rı veya bir konu için ikna edilme-

ye çalışılmadıkları bir an bile yok-

tur! Propaganda bombardımanı-

na tutulan bireyler ikna olur ya 

da olmaz bir şekilde bu bombar-

dımandan etkilenmekte, kararları, 

davranışları, tutumları, hareketle-

ri değişebilmektedir. 

Her Propaganda Bir Amaca 
Hizmet Eder! 

Propagandanın temel amacı, 

elinde bulunanı karşı tarafa fark-

lı yollarla iletmek ve karşısında-

kini ikna etmektir. Örneğin oto-

mobil firmaları değişik modelleri-

ni, içecek firmaları içecek çeşitle-

rini, yiyecek üreticileri ürünlerini, 

basın yayın kuruluşları haberleri-

ni, filmlerini, programlarını sat-

mak için müşteri konumunda-

ki bireyleri ikna etmeye çalışır-

lar. Benzer şekilde demokratik 

sistemlerin vazgeçilmez unsurla-

rı olan siyasal partiler de daha 

çok oy toplamak için seçmeni 

ikna etmeye çalışır ve propaganda 

yaparlar. Propaganda siyasi amaç-

lar için yapılıyorsa siyasal propa-

ganda olarak adlandırılır. 

Siyasal propaganda araçları 

oldukça fazladır ve zaman içe-

risinde değişikliğe uğramıştır. 

Örneğin Antik Yunan döneminde 

siyasilerin halka ulaşmaları are-

nalarda yüz yüze yöntemle yapı-

lırken günümüzde afişler, kitap-

lar, dergiler, bildirgeler, miting-

ler, radyo, televizyon ve inter-

net gibi araçlar kullanılmaktadır. 

Saydıklarımız içinde aynı anda 

en fazla seçmene en kolay yol-

dan ve en çabuk ulaşımı sağla-

yacak olan kuşkusuz televizyon-

dur. Dolayısıyla siyasi partilerin 

ve liderlerinin seçim öncesi siya-

sal propaganda için ilk başvur-

dukları propaganda aracı da tele-

vizyondur. 

Siyasal propaganda aracı ola-

rak televizyonun kullanılması ne 

derece doğru bir yoldur? Seçmen 

davranışı bu reklamlar sonrası 

değişir mi? Reklamlar, seçimler-
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■ Siyasal Propaganda

de partilerin oy oranını arttırır mı? 

Seçmenler ne kadar TV izler ve 

ne derece etkilenirler? Bazı saha 

çalışmalarına göz atarak bu soru-

lara cevap aramak yerinde ola-

caktır. 

- 1990 yılı Kuzey Carolina 

Birleşik Devletler Senato seçim 

kampanyalarında seçimlere az 

zaman kala Demokrat Parti’nin 

zenci adayı Harvey Gantt anket-

lerde Cumhuriyet rakibi Jesse 

Helms’den önde gitmektedir. 

Bunun üzerine Helms “Beyaz 

Eller” başlıklı seçim kam-

panyasına girişmiştir. Alex 

Castellanos tarafından hazır-

lanan reklamda bir çift beyaz 

el bir ret mektubunu buruştu-

ruyordu. Reklamda kullanılan 

seste, “O işe ihtiyacın vardı 

ama ırk kotalarından dola-

yı işi bir azınlık üyesine ver-

mek zorundaydılar. Bu ger-

çekten adil mi?” ifadesi kul-

lanıldı. Seçim sonucunda rek-

lamı yayınlatan Jesse Helms 

seçimi kazanıp Senato’ya girdi. 

İşin enteresan yanı ise Harvey 

Gantt’ta bahsi geçen kotalara 

karşıydı! Ama bunu seçmene iyi 

bir reklamla anlatamamıştı.

- Siyaset bilimci John Zaller 

siyasal propaganda aracı olarak 

televizyonun kullanılmasının seç-

meni çok etkilediğini iddia etmek-

tedir. O kadar ki seçmenler bazen 

destekledikleri partilerden vazge-

çip televizyonda daha fazla sesi 

duyulan ve daha çok izledikleri 

adaylara oy verebilmektedir. Bir 

diğer araştırmasında Zaller’e göre 

1990 yılında Amerikan Başkanı 

George Bush’un Körfez Savaşı’na 

girmeye karar verdiğinde toplum-

dan aldığı destek noktasında TV 

izleyen ile izlemeyenler arasında 

ciddi fark ortaya çıkmıştır. Az TV 

izleyen Amerikalıların %23’ü, çok 

TV izleyen Amerikalıların %76’sı 

Bush’u desteklemiştir. Aradaki 

fark %53’tür!

- Joseph Grush ve meslektaş-

ları tarafından yapılan diğer bir 

araştırma seçimlerde reklamlara 

en fazla bütçe ayıranların seçim-

lerde yüksek başarılar elde etti-

ğini ortaya koyuyor. Örneğin 

Amerika’da 1976 yılı Demokrat 

Parti başkanlık ön seçimlerinde, 

reklamlara en fazla para harcayan 

adaylar seçimi kazanmıştır. 

Yazının başında bahsettiğim 

kitabın içinde bunun gibi bir-

çok örnek çalışma bulabilirsi-

niz. Televizyon aracılığıyla yapı-

lan siyasal propagandanın seçmen 

üzerindeki etkisine Türkiye’den 

verilebilecek güzel örnekle-

rin başında kuşkusuz Genç Parti 

gelir. 10 Temmuz 2002 tarihin-

de kurulan parti, 3 Kasım 2002 

seçimlerinde Türkiye genelinde 

%7,25 oy aldı. Bu 2.284.644 seç-

meni ikna ettiği anlamına geliyor! 

Seçim propagandasında “Ezilenler 

iktidar olacak”, “Çekilin, açın 

Türkiye’nin önünü, durduramaz-

sınız Türkiye geliyor”, “Benzin 

1 YTL olacak”, “Her aileye devlet 

arazisinden 200 metrekare arsa 

verilecek”, “Fındık 8 milyon -8 

TL- olacak” gibi sloganları kulla-

nan parti 2007 genel seçimlerin-

de de çok daha köklü partiler-

den fazla oy almıştır (% 3,04).  

Kuşkusuz televizyon siyasal 

propaganda için kısa, hızlı ve 

en etkili yoldur. 

12 Haziran Genel Seçimleri 
ve Türkiye’de Siyasal 

Propaganda

Türkiye 12 Haziran 2011 

genel seçimlerine yaklaşırken 

neredeyse her TV kanalın-

da siyasi partilerin seçim rek-

lamlarını görüyoruz. Özellikle 

Adalet ve Kalkınma Partisi 

(AK Parti) ve Cumhuriyet 

Halk Partisi (CHP) siyasal 

propaganda aracı olarak tele-

vizyonu kullanmakta ve seç-

mene mesajını bu yolla verme 

yolunu tercih etmektedir. Günlük 

yaşamın koşturmacısı içinde her 

an bir reklama/propagandaya 

maruz kalan bireyler akşam TV 

karşısında reklam aralarında bir 

de siyasal propagandalar ile karşı-

laşmaktadır. 

Televizyon yoluyla yapılan 

siyasal propagandanın seçmen 

üzerindeki etkisi, Türkiye’de 2002 

yılından günümüze iktidarda olan 

AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan 

ve ana muhalefet partisi CHP ve 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasal 

propagandalarını TV üzerinden 

Zaller’e göre 1990 yılında 
Amerikan Başkanı George 
Bush’un Körfez Savaşı’na gir-
meye karar verdiğinde top-
lumdan aldığı destek nokta-
sında TV izleyen ile izlemeyen-
ler arasında ciddi fark orta-
ya çıkmıştır. Az TV izleyen 
Amerikalıların %23’ü, çok TV 
izleyen Amerikalıların  %76’sı 
Bush’u desteklemiştir. Aradaki 
fark %53’tür!
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yapmalarına sebep olmaktadır. 

Her iki lider amaçların aynı ancak 

araçların farklı olduğu siyasal rek-

lamları kullanıyorlar. İkisinin de 

amacı seçmeni etkilemek. Ancak 

kullandıkları araçlara baktığımız-

da AK Parti yaklaşık dokuz yıl-

lık iktidarı döneminde yaptıkla-

rını, CHP ise 12 Haziran’da ikti-

dar olması durumunda yapacak-

larını anlatarak seçmenden oy 

istiyor. Diğer bir ifadeyle icra-

at ve vaat arasında siyasal propa-

gandaya sahne oluyor Türk siya-

si arenası. Aslında bu durum ola-

ğan dışı değil. Çünkü yıllardır 

muhalefet konumundaki bir par-

tinin, ancak seçilmesi durumunda 

vaatlerini sıralaması ve iktidarın 

eksikleri üzerinden siyasal pro-

paganda yapması çok doğaldır. 

Burada önemli olan nokta, vaatle-

rin toplumun ‘bamteline’ ne dere-

ce dokunduğudur. İnkâr edile-

mez gerçek, TV reklamlarının seç-

meni etkilemesinde kullanılacak 

sloganların önemidir. Toplumun 

ilgisini uyandıran, ihtiyaçlarına 

cevap verebileceğini iddia eden, 

toplum sorunlarına çözüm üre-

ten slogan ve söylemler siyasiler 

için seçim başarısını arttırıcı ola-

bilir. Bu noktada CHP’nin kullan-

dığı “Türkiye rahat bir nefes ala-

cak”, “KOBİ’ler ekonominin itici 

gücü olacak”, “Yeni tarım düze-

ni”, “Herkes için üretim, herkes 

için zenginlik”, “Her Aile rahat 

bir nefes alacak”, “Aile sigorta-

sı, 600 TL maaş...” gibi sloganlar 

son anket sonuçlarına göre etki-

li oluyor. 

Meseleye iktidar açısından 

bakarsak AK Parti yapacakların-

dan ziyade yaptıkları üzerinden 

TV reklamlarıyla yola çıktı. Somut 

icraatlarını seçmenin karşısına 

çıkartarak bir anlamda hafızaların 

tazelenmesi üzerinden siyasal pro-

paganda yapıyor. ‘Nereden nere-

ye’ sloganıyla icraatlarını seçme-

ne anlatmaya çalışıyor. “Bolu Dağı 

tüneli”, “Karadeniz sahil yolu”, 

“Borç arayan değil, dünyanın 

16. büyük ekonomisi Türkiye!”, 

“Eğitimde rekor bütçe”, “TOKİ ile 

18 şehir inşa ettik” ve “Hayaldi 

Gerçek Oldu!” gibi icraatları anla-

tan sloganlar da (son derece doğru 

bir yöntem olarak) seçmenin hafı-

zasını geri döndürmeye yöne-

lik olduğu için önem kazanıyor. 

Dolayısıyla geçmişte aldığı oyla-

rı tekrar seçmenden talep ediyor. 

Liderler Tutarlı Olmalıdır

Türk demokrasi tarihinde ben-

zer icraatlar ve vaatlerin kulla-

nıldığı seçim sloganları görmek 

mümkün. Buradaki önemli ve 

hatta sihirli nokta tutarlılıktır. 

Siyasi liderler seçim öncesinde 

seçmene verdikleri sözleri tutma-

lı, mutlaka yerine getirmelidir-

ler ve seçim öncesi duruşlarıy-

la seçim sonrası duruşları arasın-

da tutarlı olmak zorundadırlar. Bu 

sayede seçmen bir sonraki seçim-

lerde siyasi liderlerin ağızların-

dan çıkan vaatlere inanabilir. Aksi 

halde bu güvenilirlik ortadan kal-

kar. Siyasi tutarlılık olmadığı tak-

dirde liderin siyasal propagan-

dasında vermeye çalıştığı mesaj 

güvenilir kaynaktan çıkmıyordur, 

seçmenin gözünde ve inandırı-

cı değildir artık. Bu durum uzun 

dönem siyaset arenasında kalmak 

isteyen liderler için yolun başın-

dayken sonu görmektir. 

Yukarıda verdiğim örnekler-

de görüldüğü gibi TV reklamla-

rı siyasal propagandada çok etki-

lidir. Ancak bu durum liderlere 

tam bir özgürlük alanı sunmaz. 

Onlar yapabilecekleri ile sınırlı-

dır! İcraat ve vaat arasında sürüp 

giden siyasal propagandada lider-

lerin bu gerçeği göz ardı etmeme-

si gerekir. 

Türk demokrasi tarihinde benzer icraatlar ve vaat-
lerin kullanıldığı seçim sloganları görmek mümkün. 
Buradaki önemli ve hatta sihirli nokta tutarlılıktır. 
Siyasi liderler seçim öncesinde seçmene verdikleri söz-
leri tutmalı, mutlaka yerine getirmeli ve seçim öncesi 
duruşlarıyla seçim sonrası duruşları arasında tutarlı 
olmak zorundadır. Bu sayede seçmen bir sonraki 
seçimlerde siyasi liderlerin ağızlarından çıkan vaatlere 
inanabilir. Aksi halde bu güvenilirlik ortadan kalkar. 
Siyasi tutarlılık olmadığı takdirde liderin siyasal pro-
pagandasında vermeye çalıştığı mesaj güvenilir kay-
naktan çıkmıyordur seçmenin gözünde ve inandırıcı 
değildir artık.
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Karayılan’ın Mesajı ve 
Ümmet’in İmkanları

Mesut KARAŞAHAN

“Ey insanlar!” demişti Hz. 

Peygamber Veda Hutbesi’nde, 

“hepiniz Adem’in çocuklarısınız; 

Adem ise topraktandır. Arap’ın 

Arap olmayana, Arap olmaya-

nın da Arap üzerinde bir 

üstünlüğü olmadığı gibi, kır-

mızı tenlinin siyah üzerin-

de, siyahın da kırmızı tenli 

üzerinde bir üstünlüğü yok-

tur. Üstünlük ancak takvada, 

Allah’tan korkmaktadır.”

İslâm Peygamberi’nin bu 

uyarıyı böylesine kesin ve 

vurgulu ifadelerle dile getir-

me ihtiyacı duyması anlam-

lıdır. Kabile ve kavmi dola-

yısıyla üstünlük taslamak 

İslâm’a aykırı bir tutum olarak 

İslâm öncesi Cahiliye döne-

minin en köklü kötülüklerin-

den birini, Müslümanlaşma 

döneminin en çetin engelle-

rinden birini oluşturmuştur.

Hz. Peygamber’in hanı-

mı Hz. Aişe’ye iftira atılma-

sı dolayısıyla yaşananlar, üze-

rinde çokça düşünülmesi gere-

ken şeylerdir. Bu hadise dolayı-

sıyla ortaya çıkmıştır ki, O’nun 

eğitiminden geçmiş, sahabe-

si ünvanına layık gördüğümüz, 

yakın çevresini oluşturan insan-

lar bile kabilecilik/kavmiyetçi-

lik zaafından yeterince kurtula-

mamıştır. Hz. Aişe’ye iftira atıl-

masına önayak olan kişiye karşı 

tavır takınılması ve bu kişinin 

cezalandırılması maksadıyla Hz. 

Peygamber’in tertiplediği top-

lantı, bu kişinin (münafık ele-

başı Abdullah b. Ubeyy’den 

başkası değildir) kabilesi 

dolayısıyla kısa sürede bam-

başka bir atmosfere bürün-

müş, eski kabilecilik defter-

leri açılmış, Cahiliye döne-

mine özgü sert tartışmalar 

yaşanmış ve toplantı, iftira 

olayına ilişkin bir sonuç alı-

namadan dağılmıştır. 

Yine de Müslüman halk-

ların tarihi kabilecilik/kav-

miyyetçilik adına yürütü-

len savaşlar bakımından 

temiz ve günahsız sayılabi-

lir. Bu tarihte, modern Batılı 

anlamda milliyetçiliğe ben-

zer güçlü akımlar görülmez. 

Erken dönemde Emeviler ile 

Abbasiler arasındaki müca-

delenin ırkçı karaktere sahip 

olduğu zaman zaman öne sürül-

müşse de bu, tarihçilerin hem-

fikir olduğu bir husus değildir. 

İslâm ümmeti, yüzyıllar 
boyunca farklı dil ve köken-
den Müslümanların (ve hatta 
gayri Müslimlerin) yetenekle-
rini, imkanlarını ve zenginlik-
lerini birleştirdikleri bir barış 
ve kardeşlik zemini oluşturdu. 
Hanedanlar arası iktidar müca-
delelerinin yol açtığı kanlı 
savaşlar bunun dışında değer-
lendirilmelidir. Modern çağa 
gelinceye kadar günümüzdeki 
hırçın, kibirli ve bencil milliyet-
çi anlayışlara benzer hareket-
ler ümmet içinde var olmadı.
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Merhum İsmail R. Faruki’nin 

dediği gibi, İslâm ümmeti aslın-

da bu konuda oldukça başarılı 

bir sınav vermiştir.  Müslüman 

kimliği Atlantik’ten Pasifik’e 

kadar İslâm toplumlarının ortak 

kimliği olagelmiştir.

İslâm ümmeti, yüzyıllar 

boyunca farklı dil ve köken-

den Müslümanların (ve hatta 

gayri Müslimlerin) yetenekle-

rini, imkanlarını ve zenginlik-

lerini birleştirdikleri bir barış 

ve kardeşlik zemini oluşturdu. 

Hanedanlar arası iktidar müca-

delelerinin yol açtığı kanlı savaş-

lar bunun dışında değerlendiril-

melidir. Modern çağa gelince-

ye kadar günümüzdeki hırçın, 

kibirli ve bencil milliyetçi anla-

yışlara benzer hareketler ümmet 

içinde var olmadı.

***

Modern dönem, içerideki 

zaafların Batı’dan gelen müdaha-

lelerle birleştiği, savaş meydanla-

rındaki yenilgilerin büyük zihin 

karışıklığına yol açtığı, sorunlara 

yanlış teşhislerin tehlikeli mace-

ralara kapı araladığı bir süreç-

tir. Çözüm diye savunulan görüş 

ve yolların, tâbi olunan yaban-

cı ideolojilerin çoğu zaman far-

kında olunmadan ihanetle özdeş 

hale geldiği bir dönemdir.

İslâmcılık ve Osmanlıcılıktan 

ümidini kesen aydınların 

Türkçülüğe yönelmesi, henüz 

imparatorluk ayaktayken mil-

liyetçi yaklaşımın bölücü ve 

ayrıştırıcı etkilerinin Müslüman 

halklar arasında hissedilme-

sine yol açtı, çöküşten sonra 

ulus-devlet kurma çabaları bu 

ayrışmayı mantıki sonuçlarına 

götürdü. O dönemde Fransız 

ve İtalyan sömürge güçleri ve 

İngiliz İmparatorluğu, bugün 

ise Amerika Birleşik Devletleri, 

küresel güç olarak varlıklarının 

devamını bir bakıma bu parça-

lanmışlığa borçludur. “Halkların 

kendi kaderini tayin hakkı” efsa-

nesine inanmanın ve milliyet-

çilik davası gütmenin bedeli 

ağır olmuştur. Milliyetçiliği bir 

“ihanet ideolojisi” haline geti-

ren Batılılaşmış/Batıcı elitler, 

iktidarda tutulmalarının bede-

lini, ümmet coğrafyasını ve her 

türlü varlığını uluslar arası ege-

men güçlere peşkeş çekerek 

ödediler. 

Ulus-devletin (ve aslında 

çoğu durumda ulusların) inşa-

sına temel oluşturan milliyetçi-

likler, dinî ve kutsal olanın yeri-

ne seküler, dünyevi ve modern 

olanı ikame etmenin ideolojik 

meşrulaştırılmasında da kulla-

nıldı. Burada artık Yaratıcı’nın 

buyruğu ile koruma altına alın-

mış etnik varlıklar yoktur; diller 

ve renkler üzerindeki dokunul-

mazlık kaldırılmıştır. Millet tanı-

mını hak etmediği düşünülen, 

devlet kurmada, dil ve edebiya-

tını geliştirmede ve fetihler ger-

çekleştirmede geç kalmış sayı-

lan topluluklara asimilasyondan 

başka seçenek bırakılmayacak-

tır. Milliyetçiliğin tanrısı, asla 

İslâm’ın Tanrı’sı kadar müşfik 

ve kuşatıcı olmamıştır (zira tanrı 

rolünü oynayan, bu ideolojiyi 

üreten elitlerden başkası değil-

dir). Bu yeni tanrı narsist, ben-

cil, paylaşmadan ve diğergam-

lıktan uzak, gerektiğinde totali-

ter ve dışlayıcı bir tanrıdır. Onun 

bağlılarının benliklerinde gizli 

bütün beşeri zaafları üzerinde 

toplamıştır. Bu yüzden kitlelere 

cazip gelebilir. Milliyetçi övün-

me ve şımarma, önemli motivas-

yonları oluşturur.

PKK dağ kadrosundan Murat Karayılan, Kürt halkı-
nın maruz kaldığı asimilasyon politikalarının sorum-
lusu olarak İslâm’ı gösterirken, işte bu türedi tanrı 
hatırına gerçekleri gizlemektedir. Laik Türk milli-
yetçisi elitlerin bir yüzyıl önce başlattığı şeyi devam 
ettirmek istemektedir: Kendi halkını uluslaşma adına 
İslâm’dan ve İslâm’ın sağladığı birlikten uzaklaştır-
mak, geleneksel sosyal ve kültürel yapıyı tahrif ede-
rek emperyalistlere alan açmak, ayrışmanın kalıcılı-
ğını garanti etmek için de bol bol kan dökülmesini 
sağlamak.
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■ Karayılan’ın Mesajı

***  

PKK dağ kadrosundan Murat 

Karayılan, Kürt halkının maruz 

kaldığı asimilasyon politikala-

rının sorumlusu olarak İslâm’ı 

gösterirken, işte bu türedi tanrı 

hatırına gerçekleri gizlemekte-

dir. Laik Türk milliyetçisi elitle-

rin bir yüzyıl önce başlattığı şeyi 

devam ettirmek istemektedir: 

Kendi halkını uluslaşma adına 

İslâm’dan ve İslâm’ın sağladı-

ğı birlikten uzaklaştırmak, gele-

neksel sosyal ve kültürel yapı-

yı tahrif ederek emperyalistlere 

alan açmak, ayrışmanın kalıcı-

lığını garanti etmek için de bol 

bol kan dökülmesini sağlamak. 

Batı’da yayınlanan kitabıyla, 

Batılı başkentlere Batılı efendile-

rin çok hoşuna gidecek bir mesaj 

vermektedir. Sömürgecilik ve 

emperyalizme karşı direnişin, 

birleşik ümmet gücünün garan-

tisi olan İslâm’ı terk edip sos-

yal, siyasi ve iktisadi hayata iliş-

kin talepleri olmayan Zerdüştlük 

inancını ikame etmek istedik-

lerini açıkça deklare etmekte-

dir. Budizm ve Konfüçyanizm 

gibi iddiası olmayan, kaynakla-

rı belirsiz, tarih boyunca kimbi-

lir kaç defa değişikliğe uğratıl-

mış bir inanç sistemi, Müslüman 

coğrafya için emeller besleyen 

uluslar arası güç odaklarının 

kulağına her zaman hoş gele-

cektir.

Ne var ki PKK liderliği bunu 

yaparken İslâm inancını istismar 

etmekten de geri durmamakta-

dır. Dindar Kürtleri sivil itaatsiz-

lik adına camilerden uzaklaştı-

rıp sokakta Cuma namazı kılın-

masını emretmekte, belki de hiç 

namaz kılmayan, hatta inanma-

yan kimseleri buna yönlendir-

mekte ve Makyavelizm’in tipik 

“ilkesizlik yöntemi”ne baş vur-

makta bir beis görmemektedir. 

Laik Türk milliyetçisi “meslek-

taşları” ile dini araçsallaştırma 

noktasında fikir birliği sergile-

mektedir. Ankara’da böşörtüsü-

nü yasaklayıp Hakkari’de terö-

re karşı ayetli, hadisli bildiriler 

dağıtan laik Türk milliyetçileri-

ne karşı Avrupa’da Zerdüştlüğü 

övüp İslâm’a saldıran ve fakat 

Diyarbakır sokaklarında Cuma 

namazına cemaat toplayan laik 

Kürt milliyetçisi! Hatta genel 

seçimlerde oy toplama adına 

dindar kişiliğiyle tanınan Altan 

Tan’ı aday gösterme!

Irkçılık, milliyetçilik, kavmi-

yetçilik, kabilecilik, hizipçilik… 

hepsi de insanın beninde gizli 

övülme, övünme, gururlanma, 

yüceltilme ihtiyaç ve arzusuna 

(birer zaaf olarak) hitap ettiğin-

den, her coğrafyada, her dönem-

de ortaya çıkabilecek tutumla-

rı ifade eder. Fakat bu algıla-

yış biçimleri aynı zamanda fark-

lı olanla çatışma, farklı olanı öte-

kileştirip alt kategorilere indir-

geme ve en iyi ihtimalle boyun 

eğdirme çabalarıyla sonuçlandı-

ğından, zulmün ideolojileridir. 

Ümmet barışın, ırkçılık ve mil-

liyetçilik ise çatışma ve düşman-

lıkların sistemleridir. Savaş ve 

çatışmalarla yeterince hırpalan-

mış insanlığa, milliyetçi egoiz-

min peşinde kaynakları insafsız-

ca sömürülüp kirletilen dünya-

mıza, ayrıştırıp parçalayıcı değil, 

birleştirip barıştırıcı bir amen-

tü lazımdır. İnsanoğlunun dil-

lerinin ve renklerinin farklılığını 

Allah’ın ayetleri olarak gören bir 

inanç sisteminden başka hangisi 

bunu sağlayabilir?
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Abdurrahman ARSLAN

Liberal Demokrasiden
Sonra Hayat*

- I -

T oplumsal muhayyile olduğu kadar entelek-

tüel muhayyile de hiçbir şekilde  bir halden 

başka hale geçmiyor; zihindeki eski gerçek-

liğin dünyasına ait bir bölüm, yeni gerçekliğin bir 

bölümüyle sentez haline gelerek yeni bir bütünlük 

yaratmaktadır. Artık  yirmi birinci asırda yaşıyoruz. 

Klasik toplum telakkisine ait değerlerin ve gerçekli-

ğin kapsayıcılığı kalmadı. Politik düzen bu toplum 

telakkisi etrafında şekillenmişti; oysa yeni durum 

ısrarla hayatın iktisadî olmayan boyutuna vurgu 

yapıyor. Artık sorun halini alan, “hayat tarzları”nın 

nasıl  savunulacağıdır. Bugün  kendisine sürek-

li vurgu yapılan demokratik toplum, bünyesinde 

taşıdığı yeni ilişki biçimleriyle yeni bir toplum tipi-

ni temsil ediyor. En önemli hususiyeti toplumsalın 

anlam dünyasını çözmesi ve sivil toplum ilişkileri-

ni dönüştürmeyi hedeflemiş olmasıdır. Bu yeni top-

lum modelinin kültürel dünyasında, imanın demok-

ratiklikle sınandığına, İslam’ın demokrasinin dünya-

sında yeniden anlamlandırılmaya çalışıldığına şahit 

olmaktayız.

Günümüzün entelektüel dünyasında görünen 

o ki; eşitliği temel alan bir hayat kurmak için top-

lum sistemi üzerinde yoğunlaşmış “düzen-bağımlı” 

diyebileceğimiz sosyalist düşüncenin, neredeyse her 

farklı görüşten insanın ihtiyaç duyduğunda müraca-

at ettiği eleştirel gücünün yerini, bu defa insanla ala-

kalı her şeyin kendisiyle anlamlandırılmaya çalışıldı-

ğı neoliberal demokratik düşüncenin bireyi esas alan 

“düzen-bağımsız” eleştirel gücü; bunun yanında  işçi 

sınıfının mesiyanik/kurtarıcı gücünün yerini de sivil 

toplumun insanı “civilize”/ehlileş/tir/me gücü alıyor. 

Yaşadığımız  21. asrın dünyasında civilize olmak, 

tanım gereği insanın “sahihliğinin” kökeni kabul 

ettiğimiz “öz’cülük” iddiasından en başta vazgeç-

meyi gerektiriyor. Ontolojik cihetten bu talep kap-

sam ve muhteva itibariyle yeni ve esaslı bir değişi-

me işaret etmektedir. Çünkü özcülük iddiası taşıyan 

her düşünce ve inanç, asrımıza hâkim yeni kültür ve 

felsefî düşüncenin eleştirel imkânlarından hareket-

le içerik anlamından boşaltılmaya çalışılmakta ve bu 

iddiasından vazgeçmeye zorlanmaktadır. 

Modern dönemin geçerli hakikat telakkisi ekse-

ninde civilize olmak dinden köklü bir kopuşu gerek-

tirmişti, şimdi de, “civilize” olmak öz’cülüğü terk 

etmeyi gerektiriyor. Öz’cülüğü reddeden telakki en 

başta hakikatin olduğu kadar insanın da asla biline-

meyeceği kabulünden hareket etmekte; zira ona göre 

insan ve yaptıklarının toplamı tarih içinde sürek-

li değişim ve dönüşüm içinde bulunur. Bu da insa-

nı kendi tarihselliğinin hâsılası, bu tarihselliğin inşa 

ettiği bir nesne mevkiine yerleştirmekte. Tarihsel bir 

“özne” olarak insan, buna göre araştırma ve seçimini 

özgürce yapamaz, bunu ancak tarihin ve onda geçer-

li olan düşüncenin baskısı altındaki haliyle yapar. 

Geçmiş dönemde üretim için civilize edilen insan, 

artık bugün kışkırtılmış bedensel arzularıyla tüketim 

için aynı ameliyeye tâbi tutulmaktadır. Bilgi ürete-

rek zihni, günah çıkararak ruhu değil; zamanımızda 

bu, insanın bütünüyle beden olarak civilize edilme-

sini kapsıyor. Yeni teknolojilerin dönüştürücü rolü 

ve öz’cülüğün reddi, zihnin ve ruhun düzenlenmesi-

ni arktık gerekli ve anlamlı bulmuyor, bunun yerini, 

ait olduğu her türlü din/kültür formu içinde bede-
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■ Değişimin Dili

nin kendini militan bir şekilde görünür kılması alı-

yor. Çünkü günümüzde artık zihnin eğitimi, yani 

dönüştürülmesini iletişim teknolojisinin “görüntü 

kültürü”, ruhun eğitimini, yani arınma/saflaşması-

nı da kamusal alandaki ayinsel özellikli görünürlük 

sağlıyor; bu daha çok görüntüler, göstergeler, “toplu 

ayinler” şeklinde kendini ifade etmekte.  

Bütün bunların gerçekleştiği seyirlik mekân ise 

medya ve insanların kendilerini görünür kılmasıyla 

kimliğini ve anlamını bulan görselliğin düzenlemek-

te/şekillendirmekte olduğu ekran ve/veya kamusal 

alan olmakta. Dünya ölçeğinde cereyan eden mahiye-

ti farklı  bu önemli değişim, evvela ulusdevlet sonra 

da küresel çapta yürürlükte bulunan “establishment” 

in muhafazasını,  nihai olarak silahla sağlamayı esas 

almış modern zihniyetin geleneksel istikrar telakkisi-

ni en azından şimdilik önemsizleştiriyor. Buna kar-

şılık, eğer civilizenin karşıtı olarak kavramlaştırılmış  

“barbarlık”a dönüş olmazsa, neoliberal demokrasi-

nin arzu/haz  kültürünün vaad ettiği “konformizm”in 

yeni dönemde istikrar sağlayıcı “gardiyan”ı olacağını 

kuvvetli bir ihtimal sayabiliriz. 

Muhayyilemize ezberletilmiş kavramların bizi 

yönlendirdiği bağlamlar dışına çıkarak baktığımız-

da küreselleşme şeklinde ifade edilen hadise, bir 

cihetten de söz konusu ettiğimiz bu civilize olma 

halinin dünya ölçeğinde izlediği süreci ve kendi-

ni görünür kıldığı “dili” ifade etmektedir. Civilize/

ehlileştirme kültürünü bu süreç her yerde yaygın-

laştırmakta, dünyanın bütününü bir gösteri ya da 

“ayin” mekânına çevirmektedir. Civilize olma/etme 

aracılığıyla; dünya ahalisinin kendine has sorunla-

rı, kökenleri ve mahiyetleri farklı olmasına rağmen 

muhteva olarak anlam kaybına uğradığından homo-

jenleşmekte, bu yüzden de bir harekete dönüşme-

mekte, fakat buna karşılık civilize’nin  kabulüyle 

ortaya çıkıp çözüm isteyen sorunlar insanları kendi 

ekseninde kolayca bir araya toplayabilmektedir.

Kabul edelim ki yeni bir sürecin başlarındayız; 

postmodern insan ve toplum -eğer olabilecekse- bu 

sürecin bir hâsılası olacak. Belirleyici referansları-

nı yine insandan alan bu yeni demokratik toplum-

da insan-insan ve insan-eşya ilişkileri arzu/haz üze-

rinden işlerlik kazanıyor. Siyasi, sosyal, iktisadî ve 

kültürel taleplerin bu nedenle çeşitlendiği ve gide-

rek farklılaştığı yeni bir sosyal ilişkiler dünyasını 

temsil etmeye başlayan bugünün çağdaş toplumun-

da yaşayan insanların sorunları ve sahip oldukla-

rı taleplerin ancak demokrasiyle karşılanabileceği-

ne dair beslenen inanç, güvenilir dayanak noktala-

rına sahip olmamasına rağmen her gün biraz daha 

pekişiyor. Dün sosyalizmin sağladığı ideolojik kuv-

vetten hareketle yürürlükteki düzeni hedef alan eleş-

tiriler, bugün artık liberal demokrasinin sistemi ve 

iktisadi ilişkileri dikkate almayan düzen-bağımsız, 

sivil toplum ve bireysel haklar çerçevesinde cereyan 

eden eleştiriler olarak, bu defa klasik siyasal kültü-

rün hâkim statükosuna karşı yapılmaktadır. Ancak 

sosyalizmin düzene yaptığı vurgu ve onu değiştir-

me talebiyle, günümüz demokratik düşüncesinin 

statükoyu hedef alan eleştiri ve onun değişmesine 

yönelik talebi arasında mahiyet olarak ciddi bir fark 

var;  bu nedenle ikisi arasındaki bu farkı söz konusu 

etmemiz gerekiyor. Çünkü sosyalizm kurulu düzeni 

değiştirmek üzere eşitlik gibi hümanist değerler üze-

rinden onu eleştiriye tabi tutarak meşruiyetini sor-

gularken; günümüzün demokratik içerikli statüko-

ya yönelik eleştiriler eşitlik veya adalet gibi kuru-

cu ideallerle ortaya çıkmıyor. “Düzen” fikri her şey-

den evvel  geçmiş dönemin sınıf temeline dayanan 

çatışma içerikli klasik toplum ve siyaset anlayışın-

da kavram ve gerçeklik olarak önemli bir yer tutu-

yordu; oysa günümüzün liberal demokratik siyase-

tinde düzen arayışı yerini  artık militan bireyciliğe 

bırakmaktadır. Kurucu unsurların rollerinde mey-

dana gelen bu önemli değişime,  bilimin çağdaş top-

lumda yarattığı hayal kırıklığını sebep gösterebiliriz. 

Düzen fikrinin temelini teşkil eden ve pratik-

teki işlerliğini sağlayan, bunun yanında her soru-

nun çözümünde referans kaynağı kabul edilen bili-

me duyulan mutlak güvenin sarsılmasıyla ortaya çık-

maya başlayan inanç kaybı, bu defa insana besle-

nen güvenin yeniden kuvvet kazanmasını doğurdu. 

Bu güven “beden” ve bedenin pratiği olarak görü-

len hayatın bizzat kendisini epistemolojik kaynağa 

dönüştürmektedir. Günümüz siyasetinin bu yüzden 

artık temel kaygısını bedenin kendini “arzu” ettiği 

gibi düzenlemesini sağlayacak ortamın oluşturulma-

sı meselesinin işgal etmesi tesadüf değildir. Bundan 

böyle özgürlük telakkisi de bedenle olan ilişkisi bağ-

lamında önem ve anlam kazanıyor. 
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Epistemolojik, siyasi, sosyal düzeyde yaşanan bu 

kapsamlı ve köklü değişimin neticesi olarak, dün 

her türlü siyasi- ideolojik ifade de kullanılan “hare-

ket” sözcüğü, yaşadığımız  21. asrın başlarından iti-

baren giderek zihinleri düzenlemeye başlayan yeni 

“politik kültür”ün yarattığı neoliberal uzamda kolay-

ca yerini “demokratlık”a bırakıyor. Aslında hareket, 

kavram ve gerçeklik olarak çok eskinin değil bugün-

kü gibi yine büyük toplumsal dönüşümlerin, sınıf 

temelli çatışmaların yaşandığı 19. asrın bize bıraktı-

ğı mirastır. Sosyalist sistemin çöküşü ya da küresel-

leşmeyle beraber giderek zihinlerdeki olumlu çağrı-

şımını kaybetmesi ve içerik anlamının hızlı bir şekil-

de deforme olmasına kadar bu sözcük, “siyasi olan”ı 

açıklamaya ve anlamlandırmaya imkân sağlamaktay-

dı. Ne var ki 21. asrın postmodern felsefesiyle bera-

ber evrensel uygarlık, evrensel toplum ya da demok-

rasi bağlamında hareket sözcüğüne çok kısa zaman-

da kolayca küçümseyici ve olumsuz anlamlar yük-

lenebildi. Bunun yanında küresel kültürle yaygınlık 

kazanan konformist hayat tarzının muazzam tesirini 

de tabii olarak hesaba katmamız gerekiyor. 

Giderek dünya ölçeğinde benimsenen ve yaygın-

lık kazanan yeni politik kültür içinde hareket sözcü-

ğü entelektüel muhayyilemizde silikleşmeye başlar-

ken, aynı kültür eş zamanlı olarak birey ve hakları-

nı, öyle görünmese de aslında daha siyasi, daha açık-

layıcı olduklarına insanı ikna eden kavramlar hali-

ne getirdi. Elbette ki bunu postmodernitenin mili-

tan bireyciliğinden ayrı düşünmek mümkün değil. 

Bunlarla beraber ayrıca şimdiye kadar fazla tecrübe 

etmediğimiz, aslında iyi tanıdığımızı da söyleyeme-

yeceğimiz yeni bir “sosyal gerçeklik”, diğer bir ifa-

deyle yeni bir “siyasal alan”ın karşımızda oluşma-

ya başladığına şahit olduk. Bu alan bildiğimiz kla-

sik dönemdeki halinden çok, tecrübesine yeni şahit 

olduğumuz postmodern demokratik kimliğine aşırı 

şekilde vurgu yapmakta; bunun yanında bu alanın 

yeni aktörlerinin de sivil toplum ve çoğulculuk oldu-

ğu görülmektedir. Fakat bu aktörler klasik unsurlar 

taşımalarına rağmen aynı zamanda siyasal alanı da 

dönüştürme gücüne sahip; yani daha yeteri kadar 

farkına varamadığımız, bu yüzden de dokunulma-

mış hali içinde devam eden “sosyal olan” ile “siyasal 

olan”ın modernite tarafından kopma noktasına geti-

rilmiş ilişkisini bu defa bütünüyle koparmaktadır. 

Nihayetinde bildik klasik olanından mahiyet olarak 

ayrılan, kendini hayat tarzının tamamlayıcı parçası 

yaptığından insana hükmettiği fark edilmeyen, bun-

dan dolayı hegemonyacı görülmeyen yeni bir kültü-

rel otorite alanı ortaya çıkmıştır.

Bu sadece siyasal olanı değil, aynı zamanda ken-

dine has “yeni çeşit” bir sosyal alanda yaratıyor. Tek 

pazarın, tek piyasanın ve tek iktisadın geçerli sayıldı-

ğı bir dünyada, artık paranın/iktidarın insanlar ara-

sında dönüp dolaşan bir “devlet” haline gelmediği-

ni söylemek kolay değil. Yeni dünya sistemi için-

de ete-kemiğe bürünmeye başlayan bu yeni “alan”, 

kendi felsefî kabullerinin onaylamadığı her türden 

“hakikati” ve bu hakikatle alakalı “hareket” telakkisi-

ni, yani siyaseti totaliter addedip, taviz verip kendi-

sine uyum göstermediği müddetçe bir kenara kolay-

ca atmakta fazlasıyla ısrarcı görünüyor.

Dün sosyalizmin sağladığı ideolojik kuv-
vetten hareketle yürürlükteki düzeni 
hedef alan eleştiriler, bugün artık liberal 
demokrasinin sistemi ve iktisadi ilişkile-
ri dikkate almayan düzen-bağımsız, sivil 
toplum ve bireysel haklar çerçevesinde 
cereyan eden eleştiriler olarak, bu defa 
klasik siyasal kültürün hâkim statükosu-
na karşı yapılmaktadır. Ancak sosyaliz-
min düzene yaptığı vurgu ve onu değiş-
tirme talebiyle, günümüz demokratik 
düşüncesinin statükoyu hedef alan eleş-
tiri ve onun değişmesine yönelik tale-
bi arasında mahiyet olarak ciddi bir fark 
var;  bu nedenle ikisi arasındaki bu farkı 
söz konusu etmemiz gerekiyor. Çünkü 
sosyalizm kurulu düzeni değiştirmek 
üzere eşitlik gibi hümanist değerler üze-
rinden onu eleştiriye tabi tutarak meşru-
iyetini sorgularken; günümüzün demok-
ratik içerikli statükoya yönelik eleştiriler 
eşitlik veya adalet gibi kurucu ideallerle 
ortaya çıkmıyor.
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II

“Hareket”, ortak bir “iyi”nin yaşanır kılınma-

sı için çaba sarfederek dayanışma gösteren insanla-

rın oluşturduğu faaliyetin adıdır. Hareketin varlığı 

bir eylemi mümkün hale getiren paylaşılmış ortak 

ideallere, değerlere ve dayanışmayı sağlayacak bir 

“merkeziliğe” ihtiyaç duyar. Bu tanım çerçevesi için-

de hareket kolektif bir eylemi ifade eder; bu eylem 

bir “öz” ve “araç”la donanmış öznelerden teşekkül 

eder ve modernist zihniyete göre evrensel bir nitelik 

taşır. Modern dönemde sıkça kullanılan hareket teri-

mi, yine bu döneme ait birçok terim gibi 19. asrın 

sınıflı sanayi toplumunun evreninde bir kavram ve 

gerçeklik olarak ortaya çıkmış ve hayat bulmuştur. 

Hareket işçi sınıfıyla ilgili olduğu kadar; ister istemez 

aynı zamanda belirli zihniyet kalıplarını ve sınırları-

nı içine alan vatandaşlıkla da ilgili sayılır. Toplumsal 

hareketler endüstriyel dönemde işçi sınıfının eyle-

mi olarak bir yanda üretim sisteminin kendisi, diğer 

yanda da devlet iktidarına erişme ve siyasal hakların 

genişletilmesi gibi  bir mücadeleyi kapsıyordu. 

Terim daha başlangıçta bir topluluk olma “biçi-

mine” işaret eder. Modern anlamı içinde “toplu-

luk” olma hâli, aktörü birey olan farklı bir “sosyal 

bağı” esas alarak oluşurken; kendinden önceki, aktö-

rü mümin/mümine olan farklı bir sosyal bağın inşa 

ettiği sosyal gerçekliği temsil eden “cemaat”e karşı, 

semantik cihetten uyuşmazlık taşıyan bir yapı şek-

linde ortaya çıkıyor. İnsanların bir araya gelişi, yani 

“topluluk” olma hali kendiliğinden vücut bulan bir 

gerçeklik veya tabii bir sürecin hâsılası olmanın öte-

sinde, her şeyden evvel iki kurucu unsurun mevcu-

diyetini öngörür. Bunlardan birisi her zaman toplu-

luğun da amacını belirleyecek olan “merkezileşme”, 

diğeri de buna bağlı olarak dayanışmayı sağlayacak 

olan  insanî ilişki tarzı, yani “sosyal bağın” gerekli-

liğidir. Harekete dönüşecek topluluk -aynı zaman-

da da toplum- olma hâlinin hangi “ortak iyi”yi temel 

olarak kendini merkezileştirdiği ve buna bağlı ola-

rak ne tür bir sosyal bağı esas alarak insanî ilişkile-

ri düzenlediği, aynı zamanda kendine has bir gele-

cek fikriyle birlikte var olur. Gelecekle alakalı ama-

cın/ümidin beklenir ve yaşanır kılınma isteğini ifade 

eden bu kabul, insanî ilişkileri/faaliyeti yönlendiri-

ci mahiyet taşıdığından toplumsal hayatın akışı ve 

değişimi cihetinden önemlidir. Zira insanların ken-

dilerini “merkezileştirme” biçimleri hem onların top-

luluk olma hallerini, hem oluşturdukları hareketi, 

hem de sistem haline dönüşen yapı içindeki insan 

eyleminin nihai amacını belirler.

Ne var ki yaşadığımız dönemde sosyal ilişki-

lerin işleyiş mantığında meydana gelen kırılma 

aynı zamanda insanların birbirleriyle olan ilişkile-

rini düzenleyen, topluluk olmalarını sağlayan bir 

merkezi esas alarak oluşmuş “sosyal bağ”ı çözülme-

ye zorluyor. Toplumsal değerlerin, çıkarların, “ortak 

iyi”nin eski birliğini ortadan kaldırıyor; dolayısıy-

la bir merkeze bağlı kalarak örgütlenmiş, öngörü-

len hedeflere sahip, tasarlanmış bir hayat tarzından 

bahsetmek artık söz konusu değil. Bunların yerine 

“gündelik yaşam”dan toplumsal gruplara atfedilebi-

lecek kültürel ve sembolik yönelimlerden ancak söz 

etmek mümkün. Hareket, dün belli bir kabulü esas 

alarak inşa edilen bir sosyal gerçekliği temsil ediyor-

du; oysa günümüzün iletişim dünyasında yaşanan 

epistemolojik dönüşümlerin gündelik hayatı kuran 

ilişki ağlarını çözmesiyle, hareket süreklilik göste-

ren somut bir sosyal gerçeklik olmaktan çok artık 

sivil toplum olarak med-cezir misali bir gerçekliğe 

dönüşmüş haldedir. Karşımızda yeni bir verili sistem 

oluşmakta; bu sistem muhteva olarak dünden fark-

lı, ama görünüş olarak dünün  devamı gibi bir intiba 

vermekte; fakat esas özelliği hâkim sistemin temelini 

oluşturan mantığına meydan okumasıdır. 

Felsefî ve kültürel olarak zamanımızın ruhu bunu 

desteklemekte; buna göre hareketi/topluluğu mey-

dana getiren insanları zamanla kayıtlı olmayan bir 

“öz” ve “amaç” sahibi özneler olarak ele almamak, 

ayrıca harekete temel olacak ortak eylemi kuran 

değerlerin bir gelecek tasarımına içkin olmaması 

gerekiyor. Günümüz politik kültürünün birey tanı-

mından hareketle özgürlük sınırlarını genişletmek 

için demokratikleşme adı vererek çözdüğü poziti-

vist içerikli sosyal ilişkilerin evreninde bugün hare-

ket dediğimiz şeyin içinde yer alan aktörleri, aslın-

da zamanı ve mekânı aşan bir “ortak iyi”nin temsil-

cileri olmaktan ziyade, artık   büyük nispette dönü-

şerek farklı mahiyet kazanan yeni toplumsal süreçle-

re ait yönlendirici unsurların ürünü saymak gereki-

yor. Bu nedenle genelde toplum fakat özelde sol ve 

İslamî düşünce geleneğinin siyasal ifadesindeki erek-
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sel hususiyet giderek belirsizleşmektedir. Hareketin 

aktörleri, söz gelimi eğer Müslümanları söz konu-

su edersek, artık mümin/mümine olmak yanında 

daha çok neoliberalizmin radikal bireyciliğini kendi 

“habitus”u yaptığı ve onun gerektirdiği eylemi/ameli 

dışa yansıtırken aynı nispette de kendi öz ve amacın-

dan mahiyet itibariyle çözülüp uzaklaşan bir aktör 

hüviyeti kazanıyor.

Hareket kavramı, klasik anlamı ve şekli itibariy-

le topluluk biçiminde kendini ifade eden bir talebe 

işaret etse de, bugünkü sosyal ve siyasal dönüşüm-

lerin mahiyeti hakkında fazla açıklayıcı bir kuvvetin 

sahibi değil. Günümüzde hareket, biçimini ve mahi-

yetini artık dışsal bir idealde değil gündelik hayatın 

kendini düzenleyen yerleşik değerleri ve ilişki ağla-

rı içinde kazanmaktadır. İlişki ağlarını kurup anlam-

landıran ve başkalarıyla bölüşülür kılan bildiğimiz 

ve inandığımız değerlerin taşıdığı nihaî gaye yüksek 

yoğunluklu enformasyon kodları karşısında uğradık-

ları semantik dönüşümden dolayı artık kurucu bir 

işlev yerine getiremiyor.  

Görsel kültürün zihinleri örgütlediği bir dünyada 

toplumsal ilişkilerin işleyiş mantığı değişime uğra-

maktadır. Hareket bu nedenle bir arzunun ifadesin-

den çok görünürlüğü ve/veya görünürlük arzusunu 

“temsil” etmekte; aslında her şeyi gösteriye dönüştü-

ren çağdaş toplumda bunu sembolik bir varoluşun 

tezahürü sayabiliriz. Bu sebepten dolayı bugün hare-

ket sözcüğü, bir taraftan da artık toplumsal kodla-

rı, bilginin mahiyetini ve düzenleniş amacını, insa-

ni ilişkileri örgütleyen değerlerin anlam dünyalarını 

açığa çıkarma, onlarla hesaplaşma meselesi şeklinde 

artık anlaşılmayı gerektiriyor. Bu ağlar içinde gide-

rek semantik dönüşüme uğrayan değerlerin sahi-

ci anlam dünyalarını, kendilerine ait bağlamsal iliş-

kileri ortaya çıkarmayı, onların öngördüğü ilişkile-

rin sosyal dünyasını ve Müslüman’la olan uygunlu-

ğu üzerinde durmak bu nedenle artık zaruret hâline 

gelmiştir. Çünkü evrilirken kendi hedefini yine ken-

dinden kalkarak belirleyen ve aynı zamanda yeni 

bir “sosyal duruma” işaret eden bu süreçler, hareke-

tin iki önemli vasfı olan “merkezileşme/ilişki ağları” 

ve “görünürlüğü” geçici hâle getirerek nihai hede-

fin eyleme/amele yansımasını akamete uğratmakta-

dır. Her şeyden evvel bunun işaret ettiği şey amelin/

eylemin irade dışı sekülerleştiği, başarı ve etkinliğin 

sayısal çoğunlukta aranmasını kabul etmeyi gerek-

tirmektedir. Harekete katılacak sözünü ettiğimiz bu 

yeni boyutun esas önem taşıyan tarafı, Platonik aklın 

aldatıcılığını göstererek, dünyayı ve sosyal gerçekliği 

sembolik düzeyde de olsa farklı veçheleriyle algılama 

ve anlamlandırmanın her zaman mümkün olduğuna 

kapıyı açık tutması olacaktır. 

Yaşadığımız asrın felsefi ruhuna uygun düşme-

se de, bir harekete temel olacak dayanışmanın ada-

let adına gerekliliğini hatırlayarak, eğer mümkün-

se insani muhayyileyi bu mesele üzerinde yeniden 

tefekküre davet etmek acaba nasıl mümkün ola-

bilir? Postmodern kültürün kurucu işlev  gördü-

ğü, merkez olabilecek her şeyin meşruiyetini tartış-

ma konusu ederek yapısal olarak çözdüğü, insani 

münasebetlerin bedensel ilişkilere indirgendiği bir 

zamanda insan için önem taşıyan dayanışmayı ve/

veya topluluk olmanın imkânını acaba nerede/nere-

lerde aramalıyız; değerlerde mi, yoksa ondan önce 

“otorite”de mi? Her değerin aynı zamanda kendin-

de yaptırımcı güç taşıyan bir otoriteye içkin oldu-

ğunu unutmadan, burada değer ve otorite ilişkisi-

nin gündemde yer alması mecburi görünüyordur. 

Zira batı geleneğine baktığımızda ister ortaçağ ister-

se modern zamanlarda olsun, dayanışmanın yaratıl-

ması ve hayata geçirilmesinde değerden evvel fark-

lı formlara bürünmüş olsa da  bir otoritenin/devle-

tin kurucu rol üstlendiğini görüyoruz. Kendine has 

hususiyetlere sahip bu tarihsel tecrübenin ürünü 

olan batılı sosyal paradigmadan hareket ettiğimiz-

de bunun bir zorunluluk olduğunu ve  yalnız oto-

ritenin kuvvetiyle bu işin başarılabileceğini kabul 

etmek mecburiyeti ortaya çıkmaktadır. Beşeri daya-

nışmanın bütün imkânlarını ve umudunu güven 

duyulması gereken insandan alıp bir iktidara/otori-

teye indirgenmiş olması bu paradigmanın hakikaten 

insanı karamsarlığa sevk eden en önemli hususiye-

tini teşkil eder. İnsana güvensizliğin esas olduğu bu 

yapı üstünde devamlı olarak otorite/devletin özgür-

lüğü tehdit eden düzenleyici ve müdahaleci kuvve-

tine karşı nasıl ve hangi araçlarla hudut koyulacağı 

gibi çözüm gerektiren bir meselenin gündemi meş-

gul etmesi kaçınılmaz olmakta, bu yüzden söz konu-

su meselenin tabii olarak batının siyasi/dini günde-

minden bir türlü çıkması mümkün olamamaktadır. 

Öte yandan en belirgin hususiyeti insanı/toplu-
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mu “iktidarsızlaştırma” olan bu paradigmanın hari-

cindeki farklı dini/tarihsel tecrübeleri, söz gelimi 

İslam’ın “siyasal” dediğimiz tecrübesini göz önüne 

alarak meseleye baktığımızda, bu durumda dayanış-

mayı sağlamada esas kurucu imkânın/aracın değerler 

olduğu, bizzat değerlerin toplumu “iktidarlaştırdığı-

nı” görüyoruz. Ne var ki kendine ait bir iktidar man-

tığı taşıdığından modern paradigmanın bunu anla-

yabileceği şüphelidir. Bunun yanında esas önem-

li husus, temeli klasik ilkeler üzerinde farklı şekilde 

kurulmuş olan bir sosyal düzende değerler üzerin-

den toplumun iktidarlaşmasını istemek, göze alın-

ması hiç de kolay olmayacak ciddi dönüşümleri 

beraberinde getireceği kaçınılmazdır. Çünkü bu her 

şeyden evvel hem topluluk/toplum dediğimiz beşeri 

birliktelik biçiminin kendini inşa eden içsel örgüsü-

nü, hem de daha evvel tecrübe edilmemiş yeni amaç-

lar ve ilişkilerle, hâkim sosyal düzenin ve iktidar 

yapısının yeniden düzenlenmesini zaruri hale geti-

rir. Tercih edeceği fazla imkâna sahip olmayan, ulus-

devlet iktidarı altında en başta insan hakları talebiy-

le devamlı şikâyet ederek umutsuz şekilde yaşamını 

sürdüren günümüzün çaresiz insanı, ya ciddi şekil-

de feragat gerektiren böyle köklü bir değişime razı 

olacak, ya da bu iktidar modelinin her şeyi deneti-

mi altında tuttuğu egemenlik alanı içinde yaşamak-

ta olduklarına katlanacaktır. Çünkü içinde yaşadığı 

modern toplumsal sistem doğuşunu ve mevcudiyeti-

ni bizzat devlete borçludur; bu sebeple bütün insan-

ları kuşatan homojen yapısıyla bu sistem başlangı-

cından itibaren dayanışma sağlayacak ve onu temi-

nat altına alacak başka türden bir dayanışma ve insa-

ni bağlılık biçiminin imkânını bünyesinde barındır-

mamakta; açıkça buna yapısal olarak müsait olma-

dığından izin vermemektedir. Modern devlet/iktidar 

aksi durumu kendine karşı bir tehdit olarak değer-

lendirdiğinden, dayanışmadan toplumun bizzat ken-

disine bütünüyle itaat edilmesini anlar. Zira bu ikti-

dar türüne göre insanlar arasındaki dayanışmayı sağ-

lamanın, toplumu birlik ve beraberlik içinde tutma-

nın yegâne yolu ancak kendisinin aracılığıyla olması 

halinde mümkün olabilir.

Modern iktidar olarak ulusdevlet yeryüzünün 

bütün topraklarını kendi egemenliğinin yurdu, bun-

lar üzerinde yaşayan insanları da kendi deneti-

mi altındaki varlıklar olarak “vatandaşlıkla” kimlik-

lendiren bir iktidar modeli ve yönetim şekli olma-

sıyla, diğer bütün iktidar modellerinden ayrılır. 

Kuruluşundan kaynaklanan bu yapısal hususiye-

tinden dolayı günümüzde modern devletin insan/

toplum üzerindeki müdahale ve denetim alanı-

nın demokratik yol ve imkânlarla sınırlandırılma-

ya, kayıt altına almaya, dolayısıyla bireyin/vatanda-

şın özgürlük alanlarının genişletilmesi için verilen 

mücadele tabii olarak tesadüf sayılmaz. Tarihin tanı-

dığı en totaliter iktidar türüne karşı gösterilen bu 

muhalefet önemli ve kıymetli olduğu kadar, bu çaba-

nın sürdürülmesi de günümüz insanı için aynı nis-

pette varoluşsal  bir zarurettir. Ne var ki bugün sür-

dürülen muhalefet çabalarının “paradigma-içi” bir 

nitelik taşıması sebebiyle sözünü ettiğimiz yapısal 

sorunun halledileceği bir hayli şüphelidir. Çünkü 

günümüzün çözüm bekleyen esas sorunu, dokusu 

ve dayanışma ağları çözülüp parçalanan sosyal varo-

luşun yeniden düzenlenmesi, daha doğrusu nasıl 

düzenlenebileceği, “birlik ve beraberliğin” hangi 

imkânlarla tekrar nasıl sağlanacağıyla alakalıdır. 

Dolayısıyla burada temel sorun iktidarın/devletin 

insani birlikteliğin/toplumun merkezinde yer almış 

olması sebebiyle, çözüm yolu olma iddiası taşıya-

cak bütün önerilerin evvela merkezinde birinci dere-

ceden devletin olmadığı bir düzenlenme modeline 

sahip olmasını, buna karşılık aynı zamanda dayanış-

mayı hayata geçirmenin ve birbirlerine karşı sorum-

luluk duyan dayanışmacı bir  “insani birlikteliğin” 

yeniden nasıl inşa edileceğinin de yollarını göster-

mesi gerekiyor. Ancak burada belirtmemiz gereken 

bir husus var; bunu modern zihniyetin merkezili-

ği esas almış, insanla alakalı olan her şeyi merkezi-

leştirmiş tarihsel tecrübesine karşı bir tepki olarak 

ortaya çıkan postmodernizmin “merkezsizlik” söyle-

miyle ilişkilendirmemek gerekiyor. Yani bu mesele 

postmodernizmin yaptığı gibi iktidar gücünün mer-

kez olmaktan çıkartılması veya aklın kurucu merkez 

oluşunun iptaliyle ilgili değil; bunlardan farklı olarak 

bütünüyle sosyal ilişkilerin örgüsü, toplumsal daya-

nışma ağları, iktidarın mahiyeti ve onun yerine getir-

mesi gereken işleviyle alakalıdır.

Getireceği beklenmeyen açılımları, her şeyi yeni-

den inşaya davet edecek köklü değişimleri göze aldı-

ğımızda, karşı karşıya olduğumuz ortak sorun için 

imkânları yeniden birlikte düşünebiliriz. Bu, çözüm 



28 Umran HAZİRAN 2011

yolu olacak kuramın kendinde içkinleştirdiği anla-

mın her kesimdeki insan için farklı beraberlik biçi-

mini ve onun olabilirliğini araştırmayı öngörmek-

tedir. Ayrıca bu, kendine has bir beraberlik biçimi-

ni ve bu beraberlik biçimine uygun, onu yaşatmaya 

destek veren mahiyet olarak farklı bir iktidar biçimi-

ni de yeniden düşünmek ve düzenlemek demektir ve 

bu imkânsız değildir. Bununla “yönetme tarzı” hem 

tahakkümcü/rasyonalist olmaktan çıkartılarak “insa-

nileştirilebilir”, hem de kolaylaştırılabilir ve kurum-

lar aracılığıyla değil, birinci dereceden insanlar bir-

birleriyle yüz yüze gelerek dayanışmanın, kurum-

sal veya mekanik değil, insani biçimi inşa edilebilir. 

Şahit olduğumuz gibi bugün insanlar arası dayanış-

manın  ortadan kalkması sadece insan zihniyetinde-

ki kültürel değişimin bir neticesi değil, aynı zaman-

da yönetimin zorlaması, iktidarın yoğun denetle-

yici gücü ve modern devletin totalleştirici yönetim 

mantığından kaynaklanmaktadır. Zaten bu da insa-

ni sorunları insani olmayan bir yolla, yani kurum-

lar aracılığıyla çözmeye alışmış devleti bürokra-

tik bir krizle devamlı karşı karşıya bırakmaktadır. 

Yaşadığımız süreçler bu nedenle ayrı bir hususiyet 

taşımakta; dayanışma ve yönetim her şeyden evvel 

Müslümanları kendi “fıkıhları” ile bir kez daha yüz 

yüze gelmeye zorlamaktadır. Fıkhın usul ve tefekkür 

tarzının Müslümanların önüne açacağı yollar, top-

lumsal sorumluluğun büyük nispette devletten alı-

narak, bu sorumluluğun gerçek sahibi kılınmış olan 

ve olması gereken insana yeniden iade edilmesini 

beraberinde getirecektir. 

Öte yandan modern sosyal kuramın toplum-

sal dayanışma için devlete biçtiği misyon, meşru-

iyet ve anlam kaybına uğradığından günümüzde 

bir kriz içinde bulunmaktadır. Söz konusu kuram 

ve modern devletin/kültürün inşa ettiği dayanışma 

türü, meşrulaştırılmış olduğu başlangıç zamanlarını 

saymazsak, bugün anlıyoruz ki yeteri kadar güvenli 

ve kendini geleceğe taşıyacak kadar güçlü bir anlam-

la yüklü değilmiş. İnsanların salt korkuları ve çıkar-

ları için “toplum sözleşmesi” yaparak birlikte olma-

larını teminat altına almaları gerektiği “inancını”; din 

karşısında, fakat bilhassa geçmişlerinde siyasal kül-

türlerine başlangıç teşkil edecek bir “contrat” gelene-

ğinin olmadığı Müslümanlar için temellerini fazlasıy-

la zayıf bir kabulden çok, bir hurafe saymamız gere-

kiyor. Zaten bu kabul başlangıcından itibaren “sos-

yal olan”ı da fazlasıyla bulanıklaştırmış ve müphem 

bir dokusal yapı oluşturmuştur. Batılı tecrübe için-

de, kopuk olduğu halde “toplumsal bağ”ın köklü ve 

meşru destekçisinin her zaman Hıristiyanlık oldu-

ğunu, fakat modern iktidarın bunu ısrarla unuttur-

maya çalıştığı bilinir. Buna rağmen modern iktidarın 

inşa etmeye çalıştığı “rasyonel dayanışma” biçimleri-

nin insan fıtratıyla uyumlu olduğuna inanılsa da, en 

azından kişinin imanıyla uyumluluk taşıyan “dinsel 

dayanışma”nın gerçek biçimleri karşısında meşruiyet 

kazanamadığı gibi, fazla başarılı olduğu da söylene-

mez.  Böyle olduğu halde, modernist zihniyet dinsel 

dayanışmanın gücünün üstünü devamlı şekilde eği-

tim ve iktisatla örtmeye çalışmış olmasına rağmen 

bu başarısızlığını artık günümüzde gizleyememekte-

dir. Bu yüzden batıda bütün şiddetiyle devam eden 

“dinin insanlar arasında sağladığı dayanışmayı; “hak-

lar temelinde düzenlenmiş bir toplumda bulmak ne 

kadar mümkün olabilir”  sorusuna, “liberaller” ve  

“cemaatçiler” arasındaki tartışma olarak bugün yeni-

den cevap aranıyor. Dayanışmayı sağladığı toplum-

sal bağın iktisat nitelikli olduğunu savunan modern 

sosyal kuram ve modern iktidar, insanı daima “ikti-

sadiyat” nitelikli ilişkilerin arkasına gizlemektedir. 

Toplumsal bağa iktisadi nitelik atfetmek başından 

beri insanlar-arası ilişkileri, nesneler-arası ilişkile-

re dönüştürmüştür; böylece insanî olanın buharlaş-

ması, bunun yerini alıp-satmayı sağlayan bir kuvvet/

iktidar olarak paranın alması kaçınılmaz  bir neti-

ce olmuştur.

III

Yeni bilimsel teknolojik gelişmelerin her gün bir 

yenisini hızla takip ettiği 19. asrın modernist muhay-

yilesi; bütün insanlık için tek bir hakikat, gelece-

ğe “progress” olarak uzanan tek bir yol ve tek bir 

yönetim biçimini esas alan siyasal bir proje inşa etti. 

Bu tasarımın neticesinde ortaya ulusdevlet çıktı. 

Projenin o gün için görünen hâkim hususiyeti, koyu-

lan ismin ima ettiği gibi “liberal” nitelikli olmasıydı. 

Muazzam bir gücü temsil eden ve her günde dur-

madan güç artırımı gerektirdiğinden kendi hakikat 

telakkisinin doğrultusundan asla şüphe taşımayan 
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bu pozitivist tasarımın evrensellik kimliği altında bir 

insan, bir toplum ve bir siyasal proje olarak kendi-

ni kabul ettirmesi sanıldığı kadar hiç de kolay olma-

dı. Ama insanlık tarihindeki bu yeni süreçler bir 

yandan klasik anlamıyla bildiğimiz “talan”dan farklı 

olarak, hem “sömürgecilik” gibi yeni bir haram yiyi-

ciliği, hem de bu haram yiyiciliği meşru hale getir-

di; diğer yandan da bütün insanları aynı siyasal 

projenin “aktörleri” olmak mecburiyetinde bıraktı. 

Böylece ister istemez dünyanın bütün ahalisi büyük 

bedellerin  karşılığında ulusdevlet haline gelme-

ye mecbur kaldı. Fakat bundan daha önemlisi, bu 

felsefî ve siyasi proje ve ona ait pozitivist bilgi kura-

mı, aynı zamanda bu toplumların hakikat telakki-

lerini de dönüştürdü; inandıkları hakikate, hayat-

larını kendisine göre düzenledikleri bilgiye, neti-

celerini açık ve anlaşılır halde 21. asırda gördüğü-

müz gibi izafi bir içerik kattı ve inandıkları hakika-

ti çok kolayca kendisinden şüphe edilir bir mevki-

ye yerleştirdi. 

20. Asırda modern iktidarın temsilcisi olarak 

ulusdevletler  otarşi ve planlama yoluyla veya 

iktisadî aktörlerin kararlarına tesir ederek ulusal 

iktisadî hayatı yönlendirme araçlarına sahip oldu-

lar. İlerleme/kalkınma ideolojisinin meşrulaştırdı-

ğı bu yapı içinde 1960’lara gelindiğinde hakikatte 

devletin en baskın sosyal varlık haline geldiği yaşa-

nan tecrübelerle somut şekilde görülmeye başlandı. 

Ama bu yıllarda ortaya çıkan yeni sosyal hareketler 

ve fikirlerle beraber iletişim araçlarındaki yeni geliş-

meler devlete yönelik yeni tür eleştirileri de berabe-

rinde getirdi. Yeni kültürel dönüşümlerin ortamında 

devlet toplum neredeyse birbirleriyle çakışma konu-

muna geldi. Farklı ideolojiler içinde yaşamış olsalar 

da aynı durum kapitalist olduğu kadar sosyalist top-

lumlar için de söz konusuydu. Üretim araçları birin-

de kapitalistlerin, diğerinde işçi sınıfı adına devletin 

elinde bulunmuş olsa da, nihayette teknoloji, fakat 

bilhassa iletişim teknolojileri iki tarafta da kendine 

has aynı toplum modelini şekillendirmiş haldeydi. 

Bunun yanında sosyalist blokta olduğu kadar batı-

nın kapitalist dünyasında da aslında farklı ideolojiler 

altında toplumları yöneten yine aynı devlet mode-

liydi; halkların elinde bulunsa da, yaşamlarını yön-

lendirmeye imkân veren aynı kamu hizmet araçları-

na sahiptiler. Eğitimin yardımı ve önlerine konulan 

hayat standartlarının yükseltilmesi vaadiyle halklar, 

özel alanlarının/mahremiyetlerinin yok edildiğinden 

habersiz bir şekilde devletin “sosyal koruması” altın-

da yaşamaktan fazla şikâyetçi değillerdi diyebiliriz.

Ne var ki devletin bu algılanış biçimi 1980’ler-

den itibaren hızlı bir değişim yaşadı. 1989 yılında 

“Berlin Duvarı”nın yıkılışı modern tarihte önemli 

bir kesiti işaretledi; aynı   paradigmanın Liberalizm 

ve Sosyalizm olarak her biri diğer yarısını oluşturan 

iki ideolojik kamp arasındaki duvarların yıkılmasını 

beraberinde getirdi. Bu aynı zamanda modern dün-

yada egemen haldeki ulusdevlet’in konumunu kıs-

men de olsa tartışılır duruma sokuyordu. “Ulusal 

düzey”in önceliğini, homojenleşmiş tek dünya halini 

aldığı halde, sosyalist blok’un çökmesiyle yeni farkı-

Görsel kültürün zihinleri örgütledi-
ği bir dünyada toplumsal ilişkilerin 
işleyiş mantığı değişime uğramakta-
dır. Hareket bu nedenle bir arzunun 
ifadesinden çok görünürlüğü ve/veya 
görünürlük arzusunu “temsil” etmek-
te; aslında her şeyi gösteriye dönüş-
türen çağdaş toplumda bunu sembo-
lik bir varoluşun tezahürü sayabiliriz. 
Bu sebepten dolayı bugün hareket 
sözcüğü, bir taraftan da artık top-
lumsal kodları, bilginin mahiyetini 
ve düzenleniş amacını, insani ilişkile-
ri örgütleyen değerlerin anlam dün-
yalarını açığa çıkarma, onlarla hesap-
laşma meselesi şeklinde artık anla-
şılmayı gerektiriyor. Bu ağlar içinde 
giderek semantik dönüşüme uğra-
yan değerlerin sahici anlam dünyala-
rını, kendilerine ait bağlamsal ilişki-
leri ortaya çıkarmayı, onların öngör-
düğü ilişkilerin sosyal dünyasını ve 
Müslüman’la olan uygunluğu üzerin-
de durmak bu nedenle artık zaruret 
hâline gelmiştir.
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na varılan “küresel düzey“ ve normları almaya başla-

dı. Küreselleşmeyi besleyen genel felsefî kabullerin, 

yeni siyasetin taşıdığı ideallere ve siyasetin mahiye-

tine baktığımızda aslında bizi bu dönemle beraber 

yeni bir “politik kültür”le karşı karşıya getirdiğini 

görüyoruz. Bu yeni dönemde toplum olarak “ulus”u, 

iktidar olarak “ulusdevlet”i ete kemiğe büründüre-

rek bedenlendiren geçmişin politik kültürünün yeri-

ni, eskiyi izafiyet temelinde dönüştürerek  teşekkül  

etmeye başlayan yeni bir politik kültür alıyordu. 

IV

Son dönemin fizik araştırmalarında ortaya çıkan 

bulgular bilim ve bilimsel düşünceyle de alaka-

lı mevcut varsayımları altüst eden  değişiklikle-

re sebep oldu. İnsan ve topluma dair kültürel araş-

tırmalar ve felsefe üzerindeki eski kabuller ortaya 

çıkan yeni değişikliklerle beraber geçersiz hale geldi. 

Bilhassa klasik sosyal bilim telakkisinin işgal ettiği 

mevki ciddi sarsıntılara uğradı. Modernist muhayyi-

lenin büyük çaba sarf ederek asırlardır peşinde oldu-

ğu bilgiye mutlak temel bulma arayışının başarısızlı-

ğını ilan eden bu değişiklik pozitivist zihniyetin yap-

tığı, hakikatin zaman üstü olduğu ve soyut bir evren-

sellik taşıdığına dair tanımın geçerliliğini yitirmesiyle 

neticelendi. Bu gerçeğin bilgisine hiçbir şekilde ula-

şılamayacak demekti. Artık bugün bilimin şaşmaz 

doğrularından değil, aksi ispat edilene kadar geçerli-

liği kabul edilebilir kuramlardan ancak bahsetmenin 

mümkün olabileceği ifade edilmektedir.

Bilimsel olanın mutlak hâkimiyetine son veren 

bu önemli kırılma, aynı zamanda pozitivizmin ger-

çeğe ulaşmak ve onun bilgisini elde etme ideali-

ni kuramsal bir mesele olmaktan çıkartarak pratik 

bir meseleye dönüştürdü. Kırılma bir yandan sosyal 

bilimlerin işgal ettiği “tahakkümcü” mevkiyi ciddi 

sarsıntılara uğratırken, diğer yandan da bilhassa sos-

yal kültürel alanda “dönüştürücü Hermenötik” gibi 

bir telakkinin kabul görüp yaygınlaşmasını sağlamış 

oldu. Bilimle alakalı klasik kabulün aksine, gerçeğin 

“kanun” şeklinde elde edilişi veya temsilinden değil, 

zira o artık geçmişte kalmıştır, şimdi toplumsal eleş-

tirinin rehberliğinde mümkün olabildiği kadar ger-

çeğe “yaklaşmak”tan ancak söz edebileceğine, bunun 

da sadece eleştirinin gücüyle mümkün olabileceğine 

inanılmaktadır.

Çağımızın entelektüel muhayyilesi meydana 

gelen bu kırılmadan hareketle pozitivizm üzeri-

ne inşa edilmiş klasik toplum telakkisini ve ona 

bağlı tecrübeyi yoğun eleştiri konusu yapıyor. Zira 

bu muhayyile pozitivizmin tarihsel kökeninde bir 

egemenlik “momenti” görmekte. Mevcut toplum-

sal sistemin bu sebeple kabullerini, yapısını ve işle-

yişini hedef almakta; kendi varsayımları doğrul-

tusunda yürürlülükteki ilişkilerin kurulu düzeni-

ni dönüştürmeyi öngörmektedir. Buna göre pozi-

tivizmin bilim telakkisi toplumsal hayatta baskı-

cı uygulamalar doğurmakta, üstelik onun aracılığıy-

la insanın tabiata uyguladığı rasyonalizmin egemen-

liği de artık bizzat insanın kendisini hedef almakta-

dır. Deterministik varsayımlar üzerine kurulu klasik 

toplumsal sistem, kendi ontolojik kabullerinin hâsıl 

ettiği neticelerden dolayı insanı bilimsel bilginin nes-

nesi haline getirmiştir. Bunun yanında toplumu da 

özgürlüğü kısıtlayıcı bir yapı haline dönüştürdüğün-

den, insan içinde yaşadığı toplumsal düzenin tutsa-

ğı hâline gelmiştir. Günümüzün bu eleştirel zihniye-

ti klasik toplum telakkisinin işleyişiyle alakalı bilim-

sel varsayımları bunun sebebi olarak göstermektedir. 

Eleştiriye göre toplumsal kuramın mutlaklaştırılmış 

önermeleri ve hâsıl ettiği kavramlar yüzünden insa-

ni eylemi mevcut toplumsal yapıyı yeniden üretme-

nin dünyasına mahkûm olmuştur. Buna göre bilim-

sel varsayımların mutlak ve değişmez kanunlar şek-

linde kabul edilmesi, aynı zamanda toplumun bizzat 

kendi içinde taşıdığı değişim potansiyelini engelle-

mekte, bu da mevcut sistemin kendini sürekli şekil-

de yeniden üretmesine imkân sağlamaktadır.

İnsan ve toplumu yeniden özgürleştirme arayı-

şı içindeki bu zihniyet dünyası, gelinen bu nokta-

yı açıklamaya imkân verecek sebebi bilimsel yasalar-

da değil, bizzat insan eyleminin kendi hususiyetinde 

aranması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Buna göre 

insan ve eyleminin kanunların doğurduğu kaçınıl-

maz netice olmaktan ziyade bu, toplum-bilim  öner-

melerinin mutlak ve değişmez kabul edilmesi sebe-

biyle “kavram bağımlı” olan insan eyleminin mevcut 

toplumsal sistemi yeniden üretmek mecburiyetin-

de bırakmasıdır. Bu sebeple modern toplum bilim-

lerinin öngörü ve denetleyici hususiyeti onun bilim-

sellik başarısına delil olarak gösterilemez. Ortada 
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eğer bir başarı söz konusuysa bu insan faaliyetinin 

kavram-bağımlı olmasından dolayı kurulan söyle-

min insanı kendi içine hapsetmesindendir. Eleştiri 

insan eylemiyle alakalı “kavram bağımlılık” varsa-

yımını ileri sürerek, klasik kabulün aksine, insani 

eylemi toplum yasalarının emrinden çıkarıp insanî 

“irade ve sorumluluğun” parçası yapmaya çalışmak-

ta. Böylece toplum-bilimin iddiasının aksine insani 

eylemin “kanun”a bağımlı, onun belirleyiciliği altın-

da cereyan etmediği ispat edilmeye çalışılmaktadır. 

Bununla bilimin olduğunu varsaydığı “kanun” yerine  

bu defa  “kavram”ın ikame edildiği görülmektedir. 

Fakat şu da var ki insan eyleminin toplum-bağımlı 

olduğu kabulü, insan eylemini kanunun determinis-

tik belirleyiciliğinden kurtararak sorumluluğu insa-

nın iradi tercihine ait kılsa da nihayette insani eyle-

mi toplumsal karakterli bilginin bağlamıyla ilişkilen-

dirdiğinden, bu kabulün yine de insanın iradi ter-

cihini önemsizleştirdiğini söyleyebiliriz. Bu zihni-

yete göre bağımlılıktan kurtuluş yolu, kavramların 

yapı itibariyle içsel bir sarsıntıya geçiyor; bu suret-

te insan eylemin özgürleştirileceği, aynı zamanda bu 

yolla toplumu mütemadiyen dönüşüm içinde tutma-

nın mümkün olacağı varsayılmaktadır. Çünkü açık 

bir sistem olmak, sürekli dönüşüm içindeki bir top-

lum olmak demektir.

Sosyal kuramın ve onunla alakalı değerlerin bu 

varsayıma göre daima değişime açık olması aynı 

zamanda onları tarihsel olmak gibi bir mecburiyet 

içinde bırakır. Öte yandan bu toplumun epistemolo-

jik cihetten gerçeği arama çabası klasik toplum telak-

kisinde olduğu gibi harici bir otoritenin yani “bilim 

adamı”nın yerine getirdiği “tekil” bir faaliyet olmak-

tan çıkıyor.  Şimdi gerçeği elde etmek artık toplum-

sal düzeyde sürdürülen bir faaliyet halini almakta-

dır. Toplumun özgürleşmesi ve dünden farklı bir 

mahiyet taşıyan demokratik bir toplum olmayı sağ-

layacak bütün imkânları da sadece dönüşümün 

dinamiği kabul edilen toplumsal eleştirinin gücü-

ne dayandırılmaktadır. Bu varsayıma göre kendini 

yeniden düzenlemeye çalışan günümüzün demok-

ratik muhayyilesi, insan ve toplumu pozitivizmin 

deterministik kabullerinden ayıklayarak özgürleşen 

insanın kaderini yeniden kendi eline iade etmenin 

mümkün olacağına inanmakta, bu sebeple yeniden 

düzenlemek üzere klasik toplumun temel varsayım-

larını reddetmektedir. Kendinin öngördüğü şekil-

de özgürleşme potansiyeli taşıyan, kendine has yeni 

varsayımlara dayalı bu yeni yapıya “açık toplum” 

denmektedir; açık toplum veya liberal demokratik 

toplum eleştirinin kuvvetiyle sürekli dönüşüm için-

de bulunan küresel bir yapı olarak tahayyül edilmek-

tedir. Sadece kendi dönüşümüyle tarih içinde vara-

cağı yere razı olan bir toplumdur; bu sebeple dıştan 

gelecek her türlü yardım ve müdahalenin bu toplum 

kabulünü imkânsız kılar. Kavram ve gerçeklik olarak 

kendinin üzerinde inşa edileceği ilkeler, klasik top-

lumun kesinlik içeren, her türlü varsayımının reddi 

üzerine kuruludur. Çünkü kendisi “nesnel” olan 

değil “öznel” olanı esas almakta; şimdiki zamana, 

yani tarihselliğe vurgu yapmaktadır. İşlerliğini farklı 

bir mantık üzerinden sürdürmeyi öngören bu mode-

lin temel ontolojik kabulleri, toplumu sürekli dönü-

şüm içindeki bir yapı şeklinde tasavvur ettiğinden, 

hem toplumsal ilişkinin tarihsel olduğunu kabule 

mecbur bırakmakta, hem de gerçeklik farklı düzey-

lerde algılandığından sabit, değişmez bir toplum-

sal gerçeklikten bahsetmek imkânsızlaşmaktadır. Bu 

toplumsal dünyada gerçeklik sürekli değişim içinde-

ki bir “gerçeklik” olduğundan “izafi” mahiyete sahip; 

ayrıca bu toplum içinde başta insan olmak üzere hiç-

bir şeyin kesinleşmiş, karar kılmış bir tabiatının ola-

mayacağı ve böyle bir fikrin kabul görmeyeceği söz 

konusudur. Dolayısıyla bu toplumsal hayatta geçerli  

olan ontoloji kadar epistemolojinin de tarihsel, yani 

izafi olduğunu kabul etmek zarureti bulunuyor.

Bu durumda artık farklı varsayımlar üzerinden 

işbirliğini sürdüren, kendine has dinamiklere sahip, 

yeni bir toplum telakkisiyle karşı karşıyayız. Yeni 

kavramları, amaçları, önerdiği yeni idrak biçimleri 

olan, ilişkilerinin, farklı bir mantık üzerinden yürü-

tüldüğü ve giderek dünden farklılaşan, yeni “demok-

ratik” bir toplum. Gerçekliğin nesnel karakterinden 

söz etmek mümkün olmadığından kendi doğruları-

nı yalnız kendi belirlediği bu toplumun tekilliği esas 

alması günümüz insanına fazlasıyla cazip gelmekte-

dir. Zira bu insan için özgürlük, tekilliği yaşamak 

ve yaşatacak imkânların mevcudiyetidir. Modernist 

toplum tasavvuru insanı ne kadar çok kitlenin parça-

sı şeklinde tasarlarken sıradanlaştırıp araçsal bir hale 
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dönüştürdüyse, şimdi de tersine insana tekilliğinin 

yeniden iadesi ve/veya keşfini sağlayacak demokra-

tik bir toplumun inşa imkânı temel bir kaygı olarak 

ortaya çıkıyor. Pozitivizm tarafından kaderi elinden 

alınmış insan için, kaybettiğini tekrar geri alabileceği 

vaadini taşıyan bir model olarak bu toplum; bir yan-

dan geçmişi kolayca silmekte, tarihsel olana, şimdiye 

vurgu yapmaktadır. Diğer yandan da izafiliği savu-

nan felsefi yapısıyla klasik anlayışa göre “anarşist” 

sayılacak bir özgürlük savunuculuğu yapmakta; yeni 

demokratik ilişkilere, yeni bir tür insani beraberliğe  

işlerlik kazandırmayı vaat etmektedir. 

V

Modern toplumun siyasal “formu” demokrasidir. 

Demokrasinin toplumsal ontolojisi, toplumu şeffaf 

yapılı bir bütünlük olarak anlamlandıran ve tasar-

lanıp inşa edilebilir şekilde tasavvur eden pozitivist 

bilim anlayışı üzerine kuruludur. Bilginin dış ger-

çekliği bire bir temsil ettiği inancına dayanarak ken-

dini inşa eden bu anlayış modern hayatın kurulu-

şunda üstlendiği rolünü yakın zamana kadar her-

hangi bir şüpheye mahal vermeden devam ettirmiş-

ti. Ne var ki fizik bilimlerinin son dönemlerde orta-

ya çıkardığı bulgular başta modern hayata temel bilgi 

olmak üzere siyaset, felsefe ve kültürel araştırmalar 

üzerindeki eski kabulleri geçersiz hale getiren köklü 

değişikliklere sebep oldu. Bilim felsefesindeki deği-

şimler pozitivist ontolojide kırılma meydana getirir-

ken modern bilim anlayışının kuramsal yapısında 

da ciddi dönüşümlere kapı açtı. Kırılmayı doğuran 

temel varsayıma göre nihayette her kuram bir var-

sayımdan, dünyayı anlama çabasından başka bir şey 

olmadığı gibi, kuramdan bağımsız bir “gözlem dili” 

olamayacağı söz konusudur. Bu iddia bilimsel faa-

liyetin esas hedefi olan “gerçeğe” ulaşma meselesi-

ni boş bir hayale dönüştürürken modernist siyasal/

sosyal kuramda kriz yarattı ve sosyal bilimler nor-

matif muhtevasıyla eleştiri konusu yapıldı. Bilginin 

dış gerçekliği temsil ettiği inancını temel alan kla-

sik pozitivist anlayışın yıkılmasıyla mutlak doğru 

veya hakikat denen “şeyden” söz etmek tabii olarak 

imkânsızlaştı. Bunun yerine Karl Popper’ın düşün-

cesinde ifadesini bulan doğruyu ve/veya gerçeği bul-

maktan değil sadece doğruya/gerçeğe yaklaşmak-

tan söz edilebilmekte. Çünkü günümüzün demokra-

tik toplum tahayyülü bilginin ve buna bağlı toplum-

sal gerçekliğin üretilmesini toplumsal bir süreç ola-

rak görmekte, bu da bilginin geçerliliğini ister iste-

mez zamanla kayıtlandırmaktadır. Yani buna göre 

artık hakikatten söz edilemez; farklı düşüncelerin 

rasyonel temelde ve kamusal düzlemde sürekli tar-

tışma konusu yapılarak ancak gerçeğe yaklaşmak-

tan söz etmek mümkündür. Buradan hareketle haki-

kat veya dış gerçekliğin bilgisini istihsal etme mese-

lesi artık toplumsal tecrübenin tarih içindeki hâsılası 

olarak anlaşılmaya başlandı. Bilhassa “eleştirel akıl-

cılık” ve “yanlışlama” ilkesine dayalı Karl Popper’ci 

görüşün, dünyanın gerçek halinin bütünüyle  bili-

nebileceğine dayalı pozitivist ideolojiye karşı getir-

diği eleştirinin siyasi düşünce üzerinde büyük tesi-

ri oldu. Zaten Karl Popper’ın yorumuna göre I. ve 

II. Dünya Savaşları tek doğru üzerine kurulu totali-

ter ve farklı doğruların olabileceğini kabul eden açık 

rejimler arasında cereyan eden savaşlardı. Daha son-

Günümüzün demokratik toplum tahay-
yülü bilginin ve buna bağlı toplumsal 
gerçekliğin üretilmesini toplumsal bir 
süreç olarak görmekte, bu da bilginin 
geçerliliğini ister istemez zamanla kayıt-
landırmaktadır. Yani buna göre artık 
hakikatten söz edilemez; farklı düşün-
celerin rasyonel temelde ve kamusal 
düzlemde sürekli tartışma konusu yapı-
larak ancak gerçeğe yaklaşmaktan söz 
etmek mümkündür. Buradan hareket-
le hakikat veya dış gerçekliğin bilgisi-
ni istihsal etme meselesi artık toplumsal 
tecrübenin tarih içindeki hâsılası olarak 
anlaşılmaya başlandı. Bilhassa “eleştirel 
akılcılık” ve “yanlışlama” ilkesine daya-
lı Karl Popper’ci görüşün, dünyanın ger-
çek halinin bütünüyle  bilinebileceğine 
dayalı pozitivist ideolojiye karşı getir-
diği eleştirinin siyasi düşünce üzerinde 
büyük tesiri oldu.
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raları sosyalist rejimlerin yıkılması liberal demokra-

sinin rakipsiz olduğunun ilanını sağladı. 

21. Asrın son çeyreğinde Batıda liberal yeniden 

doğuşa şahit olduk; neoliberalizm şeklinde ifade edi-

len doğuş epistemolojik ve bilimsel düzlemde kla-

sik liberalizmden farklı  hususiyetler  taşımaktadır. 

Pozitivist kırılma klasik liberalizme açılım yapmasını 

sağlayacak yeni bir yaşam alanı açtı; o da yeni “duru-

ma” hakkını vermek gerekirse çabuk adapte olmakta 

zorluk çekmedi. Bu da onun klasik liberalizmin kendi 

geçmişinden taşıyıp getirdiği doğrunun akıldan geldi-

ği inancına dayalı rasyonalist mirastan kolayca kurtul-

masını sağladı. Sosyalizmin bilimsellik adına yapısal 

olarak razı olamadığı esnekliği göstererek, izafilikten 

devşirdiği muhtevayla kendini neoliberalizm şeklinde  

yeniden inşa etmenin imkânını buldu.

Sözünü ettiğimiz pozitivist kırılmayla beraber 

demokratik toplum modeli, oluşmaya başlayan yeni 

“politik kültür” sebebiyle artık günümüzde sür-

dürülebilir olmaktan çıkıyor. İletişim teknolojile-

ri ve kültürü onları çözmekte ve işleyiş mantıkları-

nı dönüştürmekte; yeni bir muhteva katarak neoli-

beral toplumlar haline getirmekte ve zihniyet dün-

yalarını yeniden düzenlemektedir. Bu  teknolojile-

re ait malzeme  günümüzde devletin hukuki düzle-

minin neredeyse dışında yer edinmeye çalışan sosyal 

bir gerçeklik inşa etmekle meşgul. Bu yüzden kla-

sik dönemin aksine bugün içinde yaşadığımız sosyal 

gerçeklik artık bir “ortak iyi” içermiyor. Dolayısıyla 

bugün ortak iyinin şekillenişini sağlayan artık top-

lumun kendi arasındaki  mutabakatı değil; düzen-

leyici olan, her şeyi tartışma ve eleştirinin mevzusu 

olmaya imkân sağlayan ve yeni kamusal alanı temsil 

eden medyadır. Medyanın tedavülde tuttuğu, muh-

teva olarak izafileştirici karaktere sahip, bu yüzden 

de hayatı sanal bir gerçekliğe dönüştüren değerler-

dir. Kendine has politik kültürüyle ulusdevleti ciddi 

sorunlarla karşı karşıya bırakan bu dönüşüm yeni bir 

iktidar biçimi oluşturma yolunda ilerliyor.  İktidar, 

klasik dönemin aksine kaba güç olmaktan çıkıp artık 

bilgi odağı olarak örgütlenmiş, her şeyi gözetimi 

altında tutmak isteyen, egemen ve tahakkümcülüğü 

artık yaşanan konformizm içinde hissedilmesi fazla-

sıyla zor bir yapı halini alıyor.

Değişen ontolojik kabuller sebebiyle, günümüz 

liberal demokrasisi ve demokratik kültürü cihetin-

den topluluk/toplum için önceden bir hedef belirle-

mek iki sebepten dolayı artık mümkün görülmüyor. 

Biri klasik anlamı içinde ortada ne bir gerçeklik ne 

de modernitenin bu verili gerçekliğe göre kavram-

sallaştırıp pratiğe dönüştürdüğü gibi bir toplum var; 

zira bugünün toplum/topluluk tahayyülü eski kabul-

de olduğu gibi artık homojen, monolitik bir dünya 

ve yapıyı içermiyor. Yani sınıfların olduğu, bunlar 

arasındaki diyalektik ilişkide kendi değişim ve işler-

lik dinamizmini sürdüren bir toplum tahayyülü ve 

gerçekliği söz konusu değil. Herkesin kendine ait bir 

“iyi”si olduğu kabulünden dolayı “ortak iyi”nin par-

çalanmış olması, istense de bütünleşmesi imkânsız 

insanların bir aradalığını ifade etmektedir. Toplum 

dün kabul edildiği gibi hariçten gelen verili bilgiye 

göre kendini düzenleyen bir yapı değil;  kendi için-

den elde ettiği bilgiyle kendini düzenleyen, şekil-

lendiren bir yapı olarak anlaşılıyor. Dolayısıyla top-

lum tek kişinin çabasıyla elde edilen (bilimsel) bilgi-

nin yardımıyla kurulan bir sosyal yapı olmaktan çok, 

toplumsal düzeyde yaratılan tartışma ve eleştirilerin 

neticesinde elde edilen  demokratik bilgiyle kendini 

kuran bir yapı şeklinde anlaşılmaktadır. 

Sivil toplum bu nedenle söz konusu parçalan-

mışlığın sosyal ve siyasal alandaki yeni demokratik 

imkânını temsil ediyor. Yapısı gereği sivil toplum 

örgütsüz olma hususiyetine sahiptir ve gelecek hak-

kında geçici olmanın haricinde herhangi bir hede-

finin olabileceği düşünülemeyeceği için onun bir 

“hareket” hususiyetine sahip olması da tanım gere-

ği imkânsız olacağı hatırlandığında mesele daha 

iyi anlaşılacaktır. Zira günümüzün pozitivizmden 

bağımsız demokratik ve/veya postmodern toplum 

ve siyaset telakkisine göre gelecek hakkında veril-

miş bir kararı olan, bu yüzden de “gelecek inşası” 

gibi bir gaye taşıyan her düşüncenin  “Özcü” ve özcü 

olduğundan dolayı da yapısal olarak totaliter nitelikli 

olduğuna inanılmaktadır. Günümüzde gelecek hak-

kında proje sunmak, tasarım veya öngörüde bulun-

mak özcü bir düşünceyi temsil ettiğinden bu, insa-

nın ve toplumun özgürlüğünü kısıtlamak anlamına 

geliyor. (Sürecek)
 

*  Bu yazı aynı başlık altında daha önce Bilge Adamlar(2009, sayı: 

23-24) dergisinde yayımlanmış olup, bazı bölümleri kısmen 

değiştirilerek yeniden hazırlanmış, ayrıca  bazı  yeni bölümler 

ilave edilmiştir.
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Mustafa AYDIN

Ortadoğu’daki Gelişmeler
Nasıl Değerlendirilmeli?

O rtadoğu’da Tunus’la 

başlayan, Mısır ve 

Suriye ile devam eden 

hareketler bütün dünyada yalnız-

ca bu ülkelerde yaşayan topluluk-

larda değil, bütün dünyada heye-

can uyandırdı. Bir ara Yemende ve 

son zamanlarda Suriye’de yoğun-

laşan ve muhtemelen derece fark-

ları gösterse bile her biri despo-

tizmle yönetilen Cezayir, Ürdün, 

Suudi Arabistan gibi ülkelerde 

varlığını hissettiren hareket üzeri-

ne farklı yorumlar yapıldı. 

Bu yorumların ortak çizgisini 

de, bu ülkelerde yaşayan ve siya-

sal baskılara dayanamayan halk-

ların patladığı ve yönetimi elle-

rinde tutan despotlara karşı baş 

kaldırdıkları, yöneticilerin bugün 

olmasa bile yakın bir gelecekte 

bu yönetimlerini bırakmak zorun-

da kalacakları noktasında toplan-

maktadır. Esasen yükselen dalga-

yı gören yöneticilerin bir kısmı, 

adil seçimler ve halkın taleplerini 

karşılayacak reformları gerçekleş-

tirme sözü de verdiler. İzlenecek 

süreçte Türkiye’ye düşecek bir 

model görevi ve hatta son zaman-

larda kazandığı siyasal yükselişe 

bağlı olarak rehberliği de öngö-

rülmektedir.

Şüphesiz bunlar süreçle ilgi-

li genel görüşlerdir ve her haliyle 

gerçek dışı da değildirler. Ancak 

bu açıklama tablosu, hareketin 

başlama ve gelişme seyrinden, bir 

kısmı şimdiden gözüken sonuç-

lara kadar olup biteni yeterince 

açıklamamaktadır. Mesela yakla-

şık yarım yüzyıldır sıkıntı yaşa-

yan halklar, gerçekten dayanıl-

maz hale şimdi mi gelmişler-

dir? Bu çerçevede sözgelimi son 

zamanlarda bir hayli esnetilmiş 

Suriye’deki hareket böyle naiv bir 

gelişme ile açıklanabilir mi? Bu 

sorulara verilebilecek cevapların 

gerçekliği geleceğe ilişkin öngörü-

lerin de sıhhatli olması açısından 

büyük önem taşımaktadır. 

Bölgenin yarım yüzyılı aşkın 

bir zamandır süregelen siyasal 

yapısının bir değişimin eşiğinde 

olduğunda şüphe yoktur. Tüm 

sosyal değişimler için geçerli olan 

bir kural gereğince artık hiçbir şey 

eskisi gibi olmayacak ama deği-

şimin yönü sonuçları yönlendi-

rici aktörlerin de etkisiyle farklı 

durumlar ortaya çıkarabilecektir.

Gelişme Nasıl Açıklanmalı? 

Bilindiği üzere tarih boyun-

ca dünya ve özellikle stratejik 

konumdaki bölgeler, döneminin 

etkin sosyal politik faktörlerinin 

de müdahaleleriyle ciddi deği-

şiklikler yaşaya gelmiştir. Yakın 

tarihte bunun önemli örneklerin-

den birisi, 1990’lı yıllarda Doğu 

Bloku’nun yıkılışıyla gerçekle-

şen yapılanmadır. Bu tarihte, II. 

Dünya Savaşı sonrasında oluştu-

rulan dengeler yıkılmış, özellik-

le Doğu Bloku’nun etkinlik alanı 

içinde yer alan ve totaliter rejim-

lerle yönetilen Doğu Avrupa ülke-

lerindeki despotların idarelerine 

son verilmişti. Artık yegane sis-

temin liberalizm, yönetim biçi-

minin demokrasi olduğu iddia ve 

ilan edilmişti. 

Ne var ki bu değişiklikler halkı 

Müslüman olan Ortadoğu’daki 

totaliter yönetimleri etkilemedi, 

burada yöneticiler önceki dönem-

de kendilerine verilen görevi yeri-

ne getirmeye devam ettiler. Bu 

görev, Müslüman halkları müm-

kün olduğunca gözetim ve dene-

tim altında tutmak, bunun için 

de sosyal politik gelişmelerine fır-
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sat vermemekti. Weberyen bir ifa-

deyle burada İslâm, halkın etosu-

nu temsil ediyordu. Dolayısıyla 

halkın kontrolü İslâm’ın kontrolü 

demekti. Yani buralarda insan-

lar sadece geçim sıkıntısı çek-

miyor, ciddi inanç sorunları 

da yaşıyorlardı. Bin Ali’den 

Hüsnü Mübarek’e, Beşşar 

Esad’dan Ali Abdullah Salih’e 

kadar bütün diktatörler, elleri-

nin altındaki Müslüman halkı 

bastırma görevlerini bihakkın 

yerine getire geldiler. 

Batı dünyası bu tablo-

dan iki noktada yararlandı. 

Bir kere muhatapları tekti, 

kamuoyunu ikna etme gibi 

bir dertleri yoktu. Belki daha 

da önemlisi, görünen kitle-

sel sefaletin sebebinin İslâm 

olarak gösterilmesiydi. Yani 

her haliyle sorunlu yönetim-

ler yerine İslâm dini bu kit-

leleri böyle perişan bırakmış 

oluyordu. Dolayısıyla bloklu 

yapısının tasfiyesi aşamasın-

da da Ortadoğu’nun despo-

tik yönetimlerine dokunulma-

mış, aksine Hüsnü Mübarek 

başta olmak üzeri bu dikta-

törler, Irak’a, demokrasi getir-

me iddiasıyla müdahale eden 

Amerika tarafından fiilen des-

teklenmişlerdi. Ama şart-

lar öylesine değişmekteydi ki 

gelinen noktada bu yapının 

sürdürülmesi imkân dâhilinde 

değildi.

Hareketin Cereyan Ettiği 
Ortam

 Gerçekten de bugün dünya-

da sosyal, politik, kültürel çok 

ciddi değişiklikler yaşanmakta-

dır. Bu çerçevede mesela poli-

tik açıdan Batının dışında Çin, 

Rusya, Hindistan gibi yeni önem-

li güç merkezleri oluşmaktadır. 

Dolayısıyla Batı bu yeni rakipleriy-

le ölçüşebilmek için Ortadoğu’da 

yeni bir dönemin başlaması gere-

kiyordu. Halklar iletişim araçla-

rıyla olup bitenlerden daha bir 

haberli hale geliyor ve dolayı-

sıyla despotların kitlelerini kan-

dırma şansları azalıyordu. Tabi 

bu yargılardan hareketle kitlele-

rin mevcut kıyamının doğru-

dan Batının yönlendirmesiy-

le olduğunu söylemek gerçek-

çi olmaz. Çünkü bu toplum-

lar, hareketin itici gücü ola-

bilecek etkin bir dinamiğe de 

sahiptirler. 

Bir yığın sıkıntıya rağmen 

Ortadoğu halklarının gerili-

mini azaltacak siyasi girişim-

ler yoktu. Böylesi zamanlar-

da küçük bir olay, hareke-

ti başlatabilirdi. Vakıa hatırla-

nacağı üzere Tunus’ta durum 

böyle oldu. Kişisel gibi gözü-

ken küçük bir olay, hareketi 

başlatmaya yetti, halk sokak-

lara döküldü. Ortam önceden 

bilindiği için hareketin daha 

ilk günden bir domino etkisi 

yapabileceği tahminleri yapıl-

dı ve gelişme bunu doğrula-

dı, farklı ülkelerde direnişler 

başladı. 

Bu arada belirtelim ki 

Türkiye kısaca tasvir etme-

ye çalıştığımız Ortadoğu tab-

losunda halkın kıyamı bağ-

lamında farklı bir konuma 

sahiptir. 8-10 yıldır gerçek-

leşen değişiklikler, bilhassa 

merkezi yapı ile halk arasın-

da AKP’nin oynadığı kaynaş-

tırıcı tampon rol, gerilimle-

ri yeterince azaltmış bulunu-

yor. Eğer 28 Şubat yüzsüzlü-

ğü devam etmiş, hazırlanan 

balyozlar boşa çıkarılmamış 

olsaydı Türkiye de sıkıntılı bir 

süreç yaşayabilirdi. Şimdi tam ter-

sine eleştirilebilirliklerine rağmen 

bir model ülke gözüyle bile bakı-

labilmektedir.

Gelinen noktada Türkiye’nin 
Ortadoğu politikasında ciddi 
bir aksamanın olduğunu söy-
leyebiliriz. Uzun zamandır 
Türkiye politikasının en başa-
rılı alanlarından birisi olan bu 
bölgedeki gelişmeleri yönlen-
dirip başarılarına yeni başa-
rılar eklemesi beklenirdi. 
Anladığımız kadarıyla özellik-
le Suriye üzerinden bir etkin-
lik gösterebileceği düşünülü-
yordu. Vakıa Hama, Humus 
katliamları dâhil Suriye halkı 
üzerindeki Hafız Esad zulmü-
nün üstüne bir çizgi çekerek 
yedeğine aldığı Beşşar Esad’ın, 
Türkiye’nin ağabeylik tavsiye-
lerine uyması, halkla yüz yüze 
gelip silah çekmemesi ve özel-
likle hiç tereddüt etmeden 
makul girişimlerde bulunma-
sı bekleniyordu ama olmadı. 
Beşşar halkına karşı direndiği 
gibi Türkiye’nin dostane tavsi-
yelerine de kulak asmadı. Tabi 
nereden bakarsak bakalım bu 
durum Türkiye politikasında 
bir kırılma idi.
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Bu açıklamalardan sonra geli-

nen noktada denebilir ki böy-

lesi kapsamlı bir hareket orta-

mı, nasıl olursa olsun kendiliğin-

den bir hareket olarak düşünüle-

mez. Tabii ki bu ifade sokaktaki 

dev kitlelerin ve bunun içinde yer 

alan her insanın uluslar arası belli 

güç merkezleri tarafından prova-

ke edildiğini söylemek mümkün 

değildir. Şüphesiz bu büyük kit-

leler genelde iyi niyet ve yeterince 

meşruiyet taşıyarak koşturmakta-

dırlar. Unutulmamalıdır ki farklı 

hedef ve amaç taşıyan sosyal poli-

tik eylemler birbirinden haberli 

ya da habersiz aynı eylem üzerin-

de birleşebilirler. Ortadoğu’daki 

hareketlerin de bunun tipik bir 

örneğini oluşturduğunu rahatlık-

la söyleyebiliriz. 

Bu gelinen noktada Türkiye’nin 

Ortadoğu politikasında ciddi bir 

aksamanın olduğunu söyleyebili-

riz. Uzun zamandır Türkiye poli-

tikasının, en başarılı alanlarından 

birisi olan bu bölgedeki geliş-

meleri yönlendirip başarılarına 

yeni başarılar eklemesi beklenir-

di. Anladığımız kadarıyla özellik-

le Suriye üzerinden bir etkinlik 

gösterebileceği düşünülüyordu. 

Vakıa Hama, Humus katliamla-

rı dâhil Suriye halkı üzerinde-

ki Hafız Esad zulmünün üstüne 

bir çizgi çekerek yedeğine aldığı 

Beşşar Esad’ın, Türkiye’nin ağa-

beylik tavsiyelerine uyması, halkla 

yüz yüze gelip silah çekmemesi 

ve özellikle hiç tereddüt etme-

den makul girişimlerde bulun-

ması bekleniyordu ama olmadı. 

Beşşar halkına karşı direndiği gibi 

Türkiye’nin dostane tavsiyeleri-

ne de kulak asmadı. Tabi nere-

den bakarsak bakalım bu durum 

Türkiye politikasında bir kırılma 

idi. 

Gelişimin ‹deolojisi Ne Olacak?

Gerçekten de burada cevap-

landırılması gerekli en önemli 

soru bundan sonra nelerin olabi-

leceğidir. Bilindiği üzere sokak-

taki kitleler, kendilerini yöneten 

diktatörlerin idareyi bırakmaları-

nı, halkın iradesine saygılı hükü-

metlerin oluşturulmasını ve yaşa-

nan sefalete çözümler üretilmesini 

istemektedirler. Özellikle demok-

ratik olarak nitelendirilen talep-

ler bunların başında gelmektedir. 

Önce belirtelim ki hemen her-

kesin de tahmin edilebileceği gibi 

bu dönem çok rahat atlatılabile-

cek bir süreç değildir. Şüphesiz 

en iyimser bakışla, alaşağı edilen 

yönetimlerin yerine önce geçici 

hükümetler kurulacak, seçimlere 

gidilecek, yeni hükümetler yığınla 

soruna çözümler arayacaktır. Ama 

hızlı değişim dönemlerinin karak-

teristik bir özelliği olarak yeni 

yönetimlerin verdikleri kararlar 

ve alınan sonuçlar uzun zaman 

yeterince tatmin edici bulunma-

yacaktır. 

Toplum genel olarak despo-

tik bir ortamdan çıkmaya çalış-

tığı için sosyal-politik taleple-

rin genelde demokrasi talebinde 

toplanacağı rahatça söylenebilir. 

Muhtemelen çevrenin yönlendiri-

ciliği de bu doğrultuda olacaktır. 

Esasen ABD ve Avrupa Birliği üye-

leri şimdiye kadar Ortadoğu top-

lumlarından esirgedikleri demok-

ratik uygulamalara geçiş için yar-

dıma hazır olduklarını ilan etmek-

tedirler. 

Bu yeni dönemde demokratik-

leşme süreci buradaki yerli halk-

lardan daha fazlasıyla Batı için 

işlevsel gözükmektedir. Çünkü 

bu süreçten yerli halklar bir yarar 

sağlayıp İslâm ile demokrasi ara-

sında bir uyum yaşanabildiği 

oranda demokrasiye olan güven 

de o denli güçlü olacak, bu ise 

Batının İslâm ile ilgili kaygılarını 

azaltacaktır. Halkların geriliminin 

azaltılmasının yanında bu geliş-

meden İslâm adına ne gibi avan-

taj ve dezavantajın doğabileceği-

Başından itibaren İslâmcı temel esprisinden uzak bir 
hak ve özgürlük arayışı, bir refah beklentisi temel espri 
olarak ortalıkta dolaşmaktadır. Cezayir örneğinde 
olduğu gibi iradesi felce uğratılmış İslâmcı hareketler 
meşruiyetleri adına yalnızca İslâmi söylemlerden bile 
büyük çapta feragat etmiş bulunmaktadırlar. Gannuşi 
gibi liderlerin, Müslüman Kardeşler gibi hareketlerin 
söylemleri bu gelişmenin tipik örnekleridir. Çoğu kere 
önemli bir avantaj olarak sunulan farklı kesimlerden 
insanların tereddütsüz birlikte hareket edebilmeleri 
gibi argümanlar da bu çerçevede değerlendirilebilir.
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ni ise zaman gösterecektir. Burada 

kısaca demokrasi-İslâm ilişki-

si deneyiminin sonucu hakkında 

yeterli bir bilgiye sahip olmadığı-

mız söylenebilir. Kanaatimce İran 

iyi bir örnek olmadığı gibi sıkça 

sözü edilen Türkiye örneği de 

henüz tamamlanmış bir deneyime 

dayanan belirgin bir model değil-

dir. Daha açık söylemek gerekirse 

İslâm ve demokrasiyi sentezleyen 

bir bileşim mevcut değildir. Şu 

anda Türkiye örneğinde olduğu 

gibi yönetimin halklarının inanç-

larına saygılı olması, İslâm’ın katı-

lımından önce yine demokrasinin 

bizzat kendisinin bir gereğidir.

Esasen İslâm-demokrasi iliş-

kisi gibi ciddi sorunlar olağanüs-

tü gelişmeler ortamında ve tabir 

caizse ayak üstü çözülecek sorun-

lar değildir. Bizi bu noktaya iten 

şey, yalnızca refaha eklemlen-

miş ve işlerini her haliyle libe-

ralizme havale etmiş bir dünya-

da başka türden bağımlılıkların 

doğabileceği endişesidir. Daha 

sade bir anlatımla eğer birileri 

Ortadoğu’yu yeniden yapılandırı-

yor ve demokrasiyi bunun işlevsel 

bir aracı görüyorsa bir başka nok-

tada bağımlılaştırılıyoruz demek-

tir. Peter Berger’nin yaklaşımıyla 

evimizde kiracı durumuna düşe-

biliriz. Yine aynı düşünürün ifa-

desiyle insanların adresi belli, 

evleri dinleridir. Dinin işin içine 

katılmadığı yerde ev olmadığı gibi 

adres de yok demektir.

Değişimin Yönü Nereye?

 Görünen odur ki bu alan-

da bundan sonra hiçbir şey eski-

si gibi olmayacaksa da kısa vade-

de anlamlı ve ciddi değişiklikler 

de olmayacaktır. Daha açık bir ifa-

deyle ne İslâm ve ne de demokrasi 

gelip oturmayacaktır. Anladığımız 

kadarıyla iş biraz da bu bölgenin 

yeniden yapılandırılmasını amaç-

layanların beklentilerine uygun 

olarak ne İslâm ve ne de demok-

rasi gerçekleşmeyecektir. Esasen 

sokaktaki kitle buna ikna edilmiş 

gibidir. Bunun için başından iti-

baren İslâmcı temel esprisinden 

uzak bir hak ve özgürlük arayı-

şı, bir refah beklentisi temel espri 

olarak ortalıkta dolaşmaktadır. 

Cezayir örneğinde olduğu gibi ira-

desi felce uğratılmış İslâmcı hare-

ketler meşruiyetleri adına yalnız-

ca İslâmi söylemlerden bile büyük 

çapta feragat etmiş bulunmakta-

dırlar. Gannuşi gibi liderlerin, 

Müslüman Kardeşler gibi hare-

ketlerin söylemleri bu gelişme-

nin tipik örnekleridir. Çoğu kere 

önemli bir avantaj olarak sunu-

lan farklı kesimlerden insanların 

tereddütsüz birlikte hareket ede-

bilmeleri gibi argümanlar da bu 

çerçevede değerlendirilebilir. 

Şüphesiz inancı ne olursa 

olsun herkesin yararlanabileceği 

bir ortamı inşa etme işi önem-

siz değildir. Çoğu genç olan bu 

insanların İslâmi duyarlılıklarının 

yanında ve ötesinde öncelikle bir 

insanca yaşama mücadelesi ver-

diklerinde şüphe yoktur ve yeri-

ne göre bu durum salt dinden 

ve ideolojiden önce gelmektedir. 

Ama unutulmamalıdır ki özgür-

lük bağlamında dinin atlandığı 

çözümlemeler dünyevi sorunların 

da rahatlıkla atlandığı yerlerdir. 

Esasen gelinen noktada baktığı-

mızda diğer sorunların çözümün-

de de atlatılma yolunda olduk-

ları gözlenmektedir. İşin çözül-

me yolunda olduğu ileri sürü-

len Tunus ve Mısır’da yönetimi 

her haliyle askerin elinde tutmuş 

olması, despotizmin kuralların-

dan başka bir şey olmayan devrim 

yasalarını korumak üzere işbaşın-

da olmaları belirtmeye çalıştığı-

mız gerçeğin en somut ifadesidir. 

Mübarek’lerin işbaşında olmayı-

şı öfkeleri dindiriyor, ama toplum 

dışı yapılanma tortusunu ortadan 

kaldırmıyor.

Evet, Ortadoğu yeniden yapı-

landırılıyor, hiçbir şey artık eski-

si gibi olmayacak. Mevcut değişim 

belki yapılandırıcıların beklentile-

rine uygun olarak gelişiyor ama 

yapılandırılanların beklentilerine 

uygun bir yenilik henüz ufukta 

gözükmüyor. Değişim her haliy-

le önemlidir. Ama şüphesiz daha 

önemlisi beklentiye uygun deği-

şikliklerdir.
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Tarihin Sonuna Karşı
Özgürlük Mücadelesi

Ümit AKTAŞ

T arihin sonu düşüncele-

ri de, tıpkı doğa toplumu 

tasarımları gibi, her top-

lumsal projeksiyonun ve umu-

dun kendisine bir başlangıç ve 

bir son bulma, yani kendisi-

ni bir tarihsel tahkiyeye yerleş-

tirmesiyle ilgili, bir öyküleme 

ya da bir bilimselleştirme tek-

niğidir. Başlangıç ve son, alfa 

ve omega, aslında bugünümü-

zü tarihsel bir hakikat kılma 

ile ilgili açılan parantezlerdir. 

Dolayısıyla her kurucu proje, 

bir başlangıç kadar bir son da 

öngörecektir kendisine. Bu baş-

langıç bir doğum öyküsü oldu-

ğu kadar, bir aşılma veya yıkım 

öyküsü de olabilir; son ise elbet-

te sadece kendisine ait bir son 

değil, tarihin sonudur. Çünkü 

tarih artık özgül çığırını bul-

muştur ve bu çığır, bir aşılamaz-

lık telakkisi olarak kendisini en 

sona yerleştirir. En sona yerleş-

mek, mütekâmil olma anlamına 

gelmektedir. Cennet yeryüzüne 

indirilmiş ve birtakım imgelerle 

beslenerek insanın muhayyilesi-

ne bir efsun olarak sunulmuştur. 

İnsanoğlunun yeryüzün-

de belirdiği ya da bir başka 

deyişle “cennetten düştüğü” 

andan itibaren varlığına yerle-

şen bir tereddüt, ikilem, endi-

şe ve tabiata karşı/ait duruşun-

daki paradoks, bir anlamda attı-

ğı her adımda daha da derinleş-

se de hiçbir zaman nihayetlen-

dirilemeyecek bir sorunsaldır. 

İnsanın yeryüzünde duruşunda-

ki bu sorunsal, insanın gelece-

ğe açıklığıyla ilgili bir durduru-

lamazlığın özündeki endişedir. 

Zira o kendine kapandığı, yani 

kendisini kaplayan o cennetsi 

formla özdeşleştiği zaman tekrar 

beşeri bir duruma düşmektedir; 

beri yandan her açıklık tavrı, 

karmaşık ve belirsiz bir gelece-

ğe açıklık olarak (sözgelimi bir 

masumiyet yitimi olarak) ken-

disini riske etmekte ve güvenlik 

sınırlarını (haddini) aşma anla-

mına gelmektedir. Her edimin 

ve inşanın insanın ait olduğu fıt-

rattan bir uzaklaşma ve varlı-

ğın otantik formundan kopma-

sı anlamında nihilistik bir belir-

sizlik olması kadar, öte yandan 

bir insan olmanın nihai anlamı-

na doğru bir yürüyüş olmanın 

mecburiyetine mebni bir teçhi-

zatlanma  ve bir hakkın ortaya 

konulması anlamında da olum-

lu bir gerçekleşimdir.

Tarihin Sonu Düşünceleri

Tarihin sonu düşünceleri ise 

genel olarak ütopyacı eğilimle-

rin kendi düşünsel sınırlılıkla-

rını veya ideallerini bir tarihin 

sonu olarak vazetmeleri ve bu 

sınırlılıklar içerisinde kendileri-

ni edimselleştirilmiş bir bilimin 

dünyasına kapatmaları anlamı-

na gelmektedir. Ama bilinen o 

ki bu, kapalı bir toplum/uygarlık 

öngörüsünün sınırlılıklarına iliş-

kin iyimser bir okumaya oldu-

ğu kadar, Mesihçi/Mehdici bir 

kötümser okumaya ve bunun 

umut(suzluk) ya da beklentile-

rine ilişkin bir okuma da olabi-

lir. Bu anlamda İslâm’ın kıyamet 

düşüncesi, bu dünya içre olan 

ve kendisini bu dünyaya kapat-

mış ütopik bir tarihsel nihailik 

ve toplumsal bir sınırlılık öngö-

rüsünden ziyade, kozmolojik 

bir dönüşüme (açıklığa) dayan-

maktadır. Dolayısıyla İslâm, bir 

Tanrı Krallığı ya da yeryüzü cen-

neti, yani tarihe “yer”el bir son 

öngörmez. Çatışma ve imtihan, 
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dünya sürdükçe sürecektir ve 

insanlığın mücadele ve savaşımı 

hiçbir zaman ideal bir toplumsal 

sınırda dur-durula-mayacaktır. 

Ama İbrahimî gelenek içerisinde 

Mesihçi veya Mehdici alt akım-

lar ortaya çıktığı gibi, Hegel ve 

Marx gibi önemli seküler düşü-

nürler de, belki de dinsel gele-

neklerden de mülhem olarak 

finalist düşünceler geliştirmiş-

lerdir. Hegel’in, Tin’in kendisini 

Devlet’te gerçekleştirmesi ya da 

Marx’ın komünist toplum aşama-

sı, kendi tarih-toplum anlayışla-

rının sonu olarak öngörülmüş-

tür. Bu son elbet ortaya konu-

lan düşüncenin bir taçlandırıl-

ması olduğu kadar, bir sahicileş-

tirilmesi anlamına da gelmekte-

dir. Ütopik düşünürlerin tarihin 

sonuna dair dünya tasarımla-

rı kadar, kurtuluşçu bir insan-

tanrı arayışı içerisinde olan söz-

gelimi Nietzsche, Heidegger gibi 

düşünürler veya tarihi bir ırkın 

ya da sınıfın egemenliğiyle son-

landırmayı düşünen faşist veya 

sosyalist ütopyalar da, sonuç-

ta tarihi belli bir dünya anla-

yışınca kapatmayı tasarlayan, 

Hakikatin nihai anlamda temel-

lük edilebilir bir şey olduğu-

nu varsayarak onu ele geçir-

mek ve orada egemenleşmek-

yurtlanmak isteyen arayışlardır. 

En son Fukuyama’nın liberal 

tarihin sonu düşüncesi de böy-

lesi bir öngörüdür. Bu öngörü-

lerin dayanıksızlığı ise, bugüne 

değin vazedilen tüm öngörüle-

rin defalarca aşılmasıyla ortaya 

konulmuştur. 

Beri yandan Fukuyama’nın 

yaklaşımı, Marx ve Hegel’in 

öngörüleri gibi belli bir dünya 

tarihi felsefesinden hareketle 

ortaya konulmuş bir tarihsel-

toplumsal perspektif olmaktan 

ziyade, kapitalizm-liberalizm’in 

rakipsizliği ile ilgili bir durum 

tespitine dayanmaktadır. Elbet 

bu tespit, dünyanın tek yanlı bir 

yorumuna dayandırılmakta ve 

kapitalizm-liberalizm’in geldiği 

tıkanma noktalarını ise görmez-

likten gelmektedir. Bu tıkanma 

noktaları Heidegger, Baudrillard, 

Foucault, Wallerstein gibi düşü-

nürlerce ortaya konulmuştur 

ve giderek daha da belirgin-

leşmektedir. Batı’nın üstünlüğü 

ise, dünyaya sunulmuş dört başı 

mamur yeni bir dünya görüşü-

ne dayanmaktan ziyade, belli bir 

teknolojik sıçramanın sağladığı 

güce dayanmaktadır ve bu güç 

etkisini yitirdikçe, kapitalizm-

liberalizm’in prestiji de ortadan 

kalkacaktır. Çünkü bunların 

insanlığa vaat ettikleri başka bir 

şey de bulunmamaktadır. 

Kapitalizm-liberalizm’in ken-

disine yakıştırılan tarihin sonu-

na ilişkin itibarı ise daha çok 

kendisine bir rakip olduğu söy-

lenen reel sosyalizmin çöküşü 

ile ilgili bir söyleme dayanmak-

tadır. Oysa reel sosyalizm, aslın-

da kapitalizm-liberalizm’in bir 

rakibi olmaktan çok bir varyas-

yonudur. Çünkü her ikisi de 

temel aydınlanma, modernleş-

me, ulusçuluk, bilimcilik, tek-

nolojizm ve pozitivizm mantı-

ğına dayanan, üretimsel perfor-

mansı artırarak refahı yaygın-

laştırmaya çalışan sistemlerdir. 

Bu nedenle reel sosyalizm sade-

ce bir devlet kapitalizmi ola-

rak temayüz etmiş ve işçi sınıfı-

nı üretici bir ırk-ulus (proletar-

ya) olarak yapılandırmıştır. Reel 

sosyalizmin maruz kaldığı ide-

olojik itibarsızlığı ortaya koyan 

ise kapitalizm-liberalizm’in per-

formansından çok, insanlı-

ğa, dünyaya dair sahici ve ikna 

Fukuyama’nın yaklaşımı, 
Marx ve Hegel’in öngö-
rüleri gibi belli bir dünya 
tarihi felsefesinden hare-
ketle ortaya konulmuş bir 
tarihsel-toplumsal pers-
pektif olmaktan ziyade, 
kapitalizm-liberalizm’in 
rakipsizliği ile ilgili bir 
durum tespitine dayan-
maktadır. Elbet bu tes-
pit, dünyanın tek yanlı bir 
yorumuna dayandırılmakta 
ve kapitalizm-liberalizm’in 
geldiği tıkanma noktalarını 
ise görmezlikten gelmek-
tedir.

Francis Fukuyama
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edici bir anlamlar manzume-

si sunamamasına koşut olarak 

yükselen dinî anlayışlar, özel-

likle de İslâm’dır. (Kapitalizm-

liberalizmler ise, her açıdan 

olduğu gibi bu açıdan da takiye-

ci bir yaklaşımla din-ler-e karşı 

hep sahte bir karşı olmama 

pozisyonuyla durmuşlardır.) 

Dolayısıyla reel sosyalizmin 

çökmesi, kapitalist dünya 

karşısında yenilgiye uğradı-

ğı bir üretkenlik yarışından 

ziyade (çünkü Rusya hâlâ 

oldukça güçlü bir ülkedir 

ve Çin, toplumcu -sosyalist-  

devlet kapitalizmini başarılı 

bir biçimde sürdürmektedir) 

İran İslam Devrimi, Rusların 

Afgan mücahitleri karşısın-

daki yenilgisi, Arap dünya-

sındaki direniş geleneği-

nin Müslümanların inisiya-

tifine geçmesi, Polonya’da 

Hıristiyan işçilerin reel sosya-

lizme karşı ortaya koydukları 

direniş ve Güney Amerika’da 

sosyalizmin modernist para-

digmadan uzaklaşarak 

Hıristiyanlarla birlikte özgür-

lükçü teoloji perspektifini 

ortaya koyması gibi dinî hare-

ketlerin yükselmesine dayan-

maktadır.

Bu tip bir yükselişin 

kapitalizm-liberalizm’in iti-

barına karşıt potansiyeli de 

oldukça açıktır ve başta ABD 

olmak üzere batı dünyası, 

sırf bu tip bir yükselişi bloke 

etmek ya da en azından kontrol 

edebilmek için İslâm dünyasının 

kalbini, Irak ve Afganistan’ı işgal 

ederek, medeniyetler çatışma-

sı kavramını fiilen uygulamaya 

koymuşlardır. Beri yandan bu, 

batı açısından adeta bir mecbu-

riyetin ifasıdır. Çünkü batı dün-

yası insanlığa özgün bir dünya 

görüşü ve anlayışı (bir din, bir 

ahlâk anlayışı veya hayatın anla-

mına ilişkin bir inanış) sunama-

dığı için, dünya üzerindeki güce 

dayanan egemenliğini ancak öte-

kileştirmeler, bastırma, sömü-

rü, asimilasyon ve aşağılama-

lar üzerinden sürdürebilmekte-

dir. Bu ise kendisine behemehâl 

düşmanlar bulma ve hatta yarat-

ma psikozunu ilzam etmekte-

dir. Ancak batı’nın bu tür saldı-

rılarına bir meşruiyet gerekçesi 

oluşturan ve bir anlamda da bu 

işgalleri mümkün ve meşru kılan 

İslam dünyasındaki diktatörlük-

ler ve bilinç yoksunlukla-

rının varlığı da tartışılmaz 

bir gerçekliktir. Zaten İslam 

dünyasını madunlaştıran, 

kapitalizm-liberalizm’lerin 

fiziksel üstünlüğünden çok, 

kendisinin duçar olduğu bu 

bilinçsel çöküntü ve büyük 

ölçüde buna dayanan ve 

batılı işgalleri de meşrulaştı-

ran diktatörlük yönetimleri 

belâlarından kurtulamama-

sından başka bir şey değil-

dir.

Müslüman’ca Bir 
Özgürleşme ‹htiyacı

İşte son zamanlarda özel-

likle Arap dünyasında ortaya 

çıkan isyanları bu perspek-

tiften hareket ederek okur-

sak, aslında ortaya çıkan 

isyanların, Arap dünyası-

nın geç kalmış bir öfkesine 

ve Müslüman’ca bir özgür-

leşme ihtiyacına dayan-

dığını açıkça görebiliriz. 

Kapitalizm-liberalizm’lerin, 

diktatörlüklerden hoşnut-

suzlukları bir yana, İslâm 

dünyasında en iyi anlaşa-

bildiği yönetimlerin dikta-

törlükler olduğu, Arap diktatör-

lükleriyle olan ilişkilerine bakıl-

dıkça açıkça görülebilmektedir. 

O nedenle bu isyanları bir dev-

rim olarak telakki etmek kadar 

bir batı projesi olarak mütalaa 

etmek de eşit ölçüde yanlıştır. 

Reel sosyalizm, aslında 
kapitalizm-liberalizm’in bir 
rakibi olmaktan çok bir var-
yasyonudur. Çünkü her ikisi 
de temel aydınlanma, modern-
leşme, ulusçuluk, bilimcilik, 
teknolojizm ve pozitivizm 
mantığına dayanan, üretimsel 
performansı artırarak refa-
hı yaygınlaştırmaya çalışan 
sistemlerdir. Bu nedenle reel 
sosyalizm sadece bir devlet 
kapitalizmi olarak temayüz 
etmiş ve işçi sınıfını üretici bir 
ırk-ulus (proletarya) olarak 
yapılandırmıştır. Reel sosyaliz-
min maruz kaldığı ideolojik 
itibarsızlığı ortaya koyan ise 
kapitalizm-liberalizm’in per-
formansından çok, insanlığa, 
dünyaya dair sahici ve ikna 
edici bir anlamlar manzume-
si sunamamasına koşut olarak 
yükselen dinî anlayışlar, özel-
likle de İslâm’dır.
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Çünkü bu sahici bir toplumsal 

ihtiyaca mebnidir ve hiçbir kur-

gulama gücü, bu tip bir sahicili-

ğin yerini tutamaz ve birbiriyle 

ilgisiz alanlarda eşzamanlı top-

lumsal patlamaları yaratamaz.  

Özgürlük ihtiyacı ve bir insan 

olmanın onuruna mebni olan bu 

isyanları hazırlayan belki derin 

entelektüel ön hazırlıklar yok-

tur. Ama insan ile özgürlüğü, et 

ile deri kadar birbirine yakın ve 

birbirisi için olup, bunun farkı-

na varmak için çok da bu türlü 

uyarımlar ve hazırlıklar gerek-

meyebilir.  Özgürlük çünkü, 

tam da bizi insan kılan o yer-

dedir, bir fikir olarak mevcut 

olmasa bile. Çünkü bu fıtrî, yani 

ontolojik bir şeydir. İnsan özgür 

olduğu anda bir hayvan olmak-

tan çıkmaktadır çünkü. Elbet 

insanın hayvan durumu beşeri-

liktir. Çünkü o bir beşer oldu-

ğu halde bile asla bir hayvan 

değildir. Kısacası beşer, hayvan-

dan insana bir atlama tahtası 

değildir. Fikirler ise sadece bu 

özgürlük ihtiyacını ya da olgu-

sunu derinleştirir veya çeşitlen-

direbilirler, yolundan da saptı-

rabileceği gibi. Şeytani iğvalar 

da bu fikirlerin altında gizlidir 

çünkü. Mesela ebedileşmek ya 

da tükenmeyen mal fikirlerinin 

yarattıkları iğvalar gibi. 

Özgürleşmek ise ontolo-

jik olsa da verili bir şey değil-

dir. Emekle, sabırla, cehdle elde 

edilmektedir; tıpkı insan olmak 

gibi. Gerçi tahakkümün içselleş-

tirildiği veya inceltildiği atmos-

ferlerde özgürlüksüzlüğün farkı-

na da varılmayabilir; tıpkı insan-

lığın silindiği yerde beşerîliğin 

insanlığın yerini tutması gibi. 

Ama günümüz Arap diktatörleri 

işi aleni bir ceberrutluğa götür-

müşlerdir. Onlar adeta günü-

müz dünyasının Nemrutları ve 

Firavunlarıdır. Bunlar kendile-

rini bir ilah, toplumları ise kul 

ya da köleleri olarak gören bir 

zihniyete sahiptirler. Oysa ileti-

şimin bu kadar yaygınlaştığı ve 

sınırların şeffaflaştığı bir dünya-

da hiç kimse bu tür bir baskıcı-

lığı hiçbir topluma sürgit benim-

setemez. Nitekim Arap toplum-

ları da, belki sabırlarının son 

kertesinde, belki de özgürlüğe 

duydukları ihtiyacın taşkınlaş-

masıyla, kendiliğinden (spon-

tan) bir biçimde özgürlüklerini 

açığa koyma noktasına gelmiş-

ler, kendilerine konulan insan-

lık dışı sınırları çiğnemişlerdir. 

Özgürlük verili olmadığı 

gibi, toplumsal pratikler ve tec-

rübelerle pekiştirilen bir şeydir. 

Dolayısıyla Arap toplumlarının 

bir kere koyuldukları bu yolun 

bir geriye gidişi olamaz. Ama 

bu yol nihayetsiz bir yürüyüştür 

ve bu anlamda bir kâmilleşme, 

ancak toplumların ufkunda 

duran bir ideal olarak müm-

kündür. Yani özgürlük kazanı-

lıp da bir kenara konulabilecek 

bir şey değildir. O hep yeniden 

elde edilmesi ve elde tutulma-

sı için de sürekli bir cehd içeri-

sinde olunması gereken bir şey-

dir. Bu, yani özgürlük/özgür-

leşme mücadelesi/mücahede-

si, aslında bir anlamda da top-

lumları belli ütopyalar ve tari-

hin sonu düşüncelerine kapatan 

ve bu toplumsallıklar içerisin-

de “insan”ı silen ya da silmeye 

çalışan ütopizmlerin despotiz-

mine karşı, “insan”ın hep tarihe 

açık ve imtihan üzere kılınması; 

stabilleştirilmiş ve üretilmiş bir 

şey olmaktan çıkararak özgür-

leştirmeye çalışan bir anlayışın 

da ortaya konulmasıdır. Ve belki 

de sırf bu yüzden insan olmak, 

insanın temel ontolojik niteli-

ği olan özgürleşmeyle arasında 

kurulan bağ nedeniyle, her türlü 

despotizm ve despotizme içkin 

olan tarihin sonu düşünceleri 

kadar, bu tür bir içkinliğe haiz 

olan kapitalizm-liberalizm’lerle 

de bir savaşım perspektifinin 

ortaya konulmasıdır.
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Dilaver DEM‹RA⁄

Demokrasi Farkı

A rap ülkelerinde başla-

yan ve şimdilik yayıl-

ma emaresi göstermek-

le birlikte ancak iki ülkede siya-

sal iktidarın halk iradesi ile değişi-

mini sağlayan Arap isyanları son-

rası ortada dolaşan devrim sözcü-

ğü tıpkı kadife devrimler, pembe 

devrimler vb.’leri gibi devrim kav-

ramına bir ihanetten başka bir şey 

değil. Olan şeyin adı devrim filan 

değil, olan şeyin adı iktidar değişi-

mi. Bu değişikliklerin iyi mi oldu-

ğu yoksa kötümü olduğu çokça 

tartışıldı ama kesin olan tek bir 

şey var henüz hiçbir şey sona 

ermiş değil. Dahası bu yaşanan 

siyasal değişimler için demokra-

si özlemi gibi öğelere gönderme 

yapılması da bence erken öten 

horoz durumu. Evet, sokaktaki 

Arab’ın demokrasi istediği kesin 

de “o demokrasiye nasıl bir anlam 

yüklüyor, özgürlüklerin sınırı 

ne?” gibi sorular demokrasi kav-

ramına yüklenen anlamın ciddi 

değişimlere maruz kaldığını da 

ortaya koyuyor.

Cabiri Arap dünyasında 

sokakları inleten demokrasi talep-

leri ile ilgili çok önemli değerlen-

dirmelerde bulunuyor bana göre. 

Câbiri klasik demokrasi olarak 

talep edilen şeyin (ifade özgürlü-

ğü, gösteri özgürlüğü, örgütlenme 

özgürlüğü, hilesiz hurdasız adil 

bir seçim yarışı vb.) geçmişte aşa-

ğılandığını ifade ettikten sonra 

demokrasi kavramındaki muğlak-

lığı ya da herkes için demokrasi 

veyahut en geniş demokrasi tale-

binin çekinceli olarak karşılan-

dığını belirtiyor. Demokrasinin 

Arap dünyasında karşılık bulması 

için bir zihniyet değişimi olması 

gerektiğini ifade ediyor.

“Demokrasinin, gerçek bir 

demokratik uygulamaya müsait 

hâle gelmesi için, Arap insanı-

nın zihinsel yapısını değiştirme-

yi amaçlaması gerekmektedir… 

Gerçek şu ki, Arap dünyasında-

ki siyasi uygulama düzeyinde ege-

men olan “birlik” olunca “çokluk”, 

hatta bazı durumlarda “azlık” top-

lumsal düzlemde yaygın reali-

te olmaktadır. Düşünce özgürlü-

ğü, ifade özgürlüğü ve çok parti-

li parlamenter sistem bu çoklukla-

rın kendilerini olumlu bir şekilde 

gerçekleştirmeleri için uygun bir 

çerçevedir. …O halde yine kay-

dedelim ki demokrasiden bekle-

nen tarihi dönüşümün gösterge-

lerinden biri de demokrasinin, 

Arap dünyasında temel düşün-

ce ve ideolojik tercihe mensubi-

yetin -ister dini, ister ölü, ister 

bir kabilenin, isterse bir grubun 

reisi olsun- şahsi mensubiyetin 

yerini almaya, siyasi örgütlenme-
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nin de hizipçi ve aşiretçi örgüt-

lenmenin yerini almaya dayandığı 

bir dönüşüm gerçekleştirmesidir. 

Bütün bunlar, en geniş anlamıy-

la, otoritenin eskiden hükümran 

olup bugün imtiyazlarını ve ehli-

yetini yitirmiş olan grupların elin-

den alınıp, modern gelişmele-

rin nitelik ve nicelik bakımın-

dan yönetime ve sorumluluğa 

ehil hâle getirdiği daha geniş 

grupların eline verilmesi için 

gereklidir”1

Şu anda Cabiri’nin sözü-

nü ettiği dönüşüm gerçek-

leşebilmiş değil zira Mısırda 

olduğu gibi Hıristiyan azınlığa 

dönük baskılar, azınlık mese-

lesine dair zihinsel değişimin 

oluşmadığını ortaya koyu-

yor. Diğer yandan Mısır ve 

Tunus’ta örneklerini gördüğü-

müz değişimler de demokra-

tik dönüşümün tamamlanma-

sı için epeyce mesafe katedil-

mesi gerektiğini ortaya koyar 

nitelikte. Yani henüz demok-

rasi gemisi limana yanaşma-

dı, olsa olsa ufukta görün-

dü. Bu geminin limana yana-

şıp yanaşmayacağını belirleye-

cek olan ise isyancılar olacak. 

Ancak isyancıların da en az 

reddettikleri diktatörler kadar 

otoriter, kısıtlı özgürlük muhay-

yilesine sahip olduğunu da göre-

biliyoruz. Yani yaygara kopartan-

ların iddia ettiği gibi bir demok-

rasi devrimi gerçekleşmiş halde 

değil. Hatta bir devrimin oldu-

ğu bile tartışılır. Nitekim değerli 

dostum Abdülaziz Tantik yaşanan 

“devrim”leri post modern olarak 

tanımlamış. Gerçekten bence de 

yaşanan durumu açıklamak bakı-

mından önemli bu tanım:

“Şimdi bu genel değerlendir-

melerden sonra Ortadoğu’da mey-

dana gelen siyasi gelişmeleri bir 

devrim olarak nitelemenin ne ka-

dar gerçekten uzak olduğunu göz-

lemleyebiliriz. Çünkü devrim, 

mevcut durumun bir daha asla 

vuku bulamayacağı şartların olu-

şumudur. Ciddi anlamda söylem 

ve eylemin nitelik değiştirmesi-

dir. Bugün ise Ortadoğu’da sadece 

iktidar eliti değişmektedir ve söy-

lem ile eylem aynı kalmaya devam 

edecektir. Yani kötü yönetimle-

rin halk tarafından istenmedikleri 

yüksek sesle dile getirilmektedir. 

Olan biten bu… Zaten demokra-

si denen şeyin büyük bir şevkle is-

tenmesi de bunu ifade etmektedir. 

Yani söylem ve felsefe düzlemin-

de mevcut iktidarın sahip olduğu 

felsefi  düzlem aynı kalmaktadır. O 

zaman nerede devrim?

Evrim, var olanı yeni bir dö-

neme hazırlama aşamasıdır. Mev-

cut durum bazı yönleri resto-

re edilerek yeni kılıfı giydirile-

rek sunuma hazır hale getirilir. 

Ve bütün güçler bu yeni du-

rumu alkışlamaya davet edi-

lir. Yeni bir durum, put veya 

iktidar hazır hale getirilmiştir. 

İşin kötüsü ise İslâmcıların, 

bütün sahip oldukları söylemi 

bir tarafa bırakarak demokrasi 

miti etrafında bir uzlaşıya yö-

nelmeleridir. Bilmiyorlar ki, 

bu yönelimin kendisi süreçle 

demokrasiyi meşrulaştırarak 

kendi hedefl erinin varlığını 

yokluğa mahkûm eder. Son-

ra da yeni sızlanmalara veya 

eleştirilere yönelmekten me-

det umar hale gelirler.”2

Tantik’in 21. yy.’ın devrim 

tanımınındaki farka dikkat 

çeken bu değerlendirmesin-

de kanımca modern ayrımlar 

olarak kalan evrim ve devrim 

tanımlarına tam iştirak etme-

sem de, olan biteni tanımla-

ma konusundaki saptamaları-

na kısmen katılıyorum. Özellikle 

onun evrim dediği şeye ben 

reform demeyi tercih ederim.

Bence olan şeyin adı isyan, 

her isyan gibi pozitif boyuttan 

çok negatif boyut ön planda. 

Yani istenmeyen şey istenenen-

den öncel. İstenen şey demokrasi 

ve ABD Arap dünyasında kontrol-

lü bir demokratik geçişi destek-

ler konumda. Zaten “Genişletilmiş 

Ortadoğu Projesi” adı ile bilinen 

Cabiri Arap dünyasında sokak-
ları inleten demokrasi taleple-
ri ile ilgili çok önemli değer-
lendirmelerde bulunuyor bana 
göre. Câbiri klasik demokrasi 
olarak talep edilen şeyin (ifade 
özgürlüğü, gösteri özgürlüğü, 
örgütlenme özgürlüğü, hile-
siz hurdasız adil bir seçim yarı-
şı vb.) geçmişte aşağılandığını 
ifade ettikten sonra demokra-
si kavramındaki muğlaklığı ya 
da herkes için demokrasi veya-
hut en geniş demokrasi talebi-
nin çekinceli olarak karşılandı-
ğını belirtiyor. Demokrasinin 
Arap dünyasında karşılık bul-
ması için bir zihniyet değişimi 
olması gerektiğini ifade edi-
yor.
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projenin de amacı bu. Ancak 

bu her yerde bu ayaklanmala-

rı, isyanları desteklediği anlamı-

na gelmiyor. Libya, İran, Suriye 

gibi Amerikan karşıtı ülkelerde-

ki isyanlar çok arzuladığı isyan-

lar. Ürdün, Bahreyn gibi ülkeler-

de pek istekli değil, Irak’da özel-

likle de Irak Kürdistan’ında geliş-

tiği içinse risk. Yemen, Cezayir 

ise “evet” diyecekleri yerler. ABD 

Mısır da bu sürece destek olurken 

işin içinde ordu olduğu için des-

tekledi bu isyanları, daha doğru-

su halkın isyanına ket vurulma-

sı halinde bunun daha riskli bir 

devrime yol açması riski karşısın-

da bunu daha olası gördü. Fakat 

bizdeki ABD karşıtı solun baktı-

ğı gibi bu isyanları “ABD destek-

liyor, öyleyse bunlardan bir şey 

çıkmaz” mantığı ile değerlendir-

mek de genelleyici, toptancı ve 

orada yaşananlara tepeden bakan 

bir mantık olacaktır.

Dahası oradaki demokra-

si talebine de dudak bükmem 

aynı toptancı yaklaşım olacaktır. 

Bu talepleri asla küçümsemiyo-

rum. Yıllardır kendi iradesinin 

sandığa yansımadığını düşünen, 

kendi gönlünden geçen temsil-

cilerin yönetimde yer almasının 

engellendiğini hisseden insanla-

rın bu yönde bir talepte bulun-

ması en doğal hakları. En kötü 

demokrasinin bile diktadan daha 

iyi olacağını düşünecek denli tem-

sili demokrasi sevdalısı olmasam 

da, iyi işleyen bir temsili demok-

rasinin de demokrasi olduğunu 

ve sonuçta halkın kendi özlem-

lerini yansıttığını görmeyecek 

kadar da kör değilim. Bu bakım-

dan temsili demokrasinin ötesine 

geçmeyi arzu eden benim bu tale-

bi hor görmem, hayatında okul 

yüzü görmemiş ve eğitim nede-

ni ile toplumsal hayatta kademe 

yükseltememiş bir yoksul çocu-

ğuna, “canım okul da neymiş, 

senin için eğitim ağları daha iyi-

dir deyip” Illich perspektifi sun-

maya benzetirim. Illich perspekti-

fi aslında onun için hâlihazırdaki 

sınıf eleme sistemine dayalı eğitim 

anlayışından çok, daha demokra-

tik olmasına rağmen, okul özle-

mi duyan bir insana bunu demek, 

ister istemez tıksırana kadar doy-

muş birinin kızarmış bir eti canı 

çeken bir aça, “sen bu yağlı eti 

yeme çünkü fazla et bir sürü 

hastalık yapar” demeye benzer.  

Teorik olarak bu söylenen doğru 

da olsa o ete özlem duyan insan 

için bu doğru değildir. 

Bu bağlamda uzun yıllar dikta 

düzeninde yaşayan insanların da 

düzgün işleyen bir temsili demok-

rasi talebi küçük görülemez. Arap 

halklarının, temsili demokrasinin 

aslında yarım bir demokrasi oldu-

ğunu anlaması için onu yaşaması 

ve onun çokça şikâyet ettiği yol-

suzluk vb. birçok rezilliğe bat-

mış bir düzenin değişimi olma-

yacağını, sadece sofraya oturan-

ların değişeceğini bunu görerek 

fark etmesi gerekir. Dolayısıyla bu 

başkaldırıyı ve bu başkaldırının 

ardında o insanların kendi irade-

lerinin düzene yansıması arzu-

sunu küçük görmek de doğru 

olmaz. Ancak bunu çok abartmak 

da liberal demokrasinin kutsan-

ması manasına gelir. Oysa liberal 

demokrasinin kutsanacak bir yanı 

mevcut değil.

Tüketim Demokrasisi

Şu anda Mısırda ordu kont-

rollü demokrasi ekseninde ana-

yasal reformları tamamlayıp batı 

standartlarında bir demokrasi 

tesis etse bile, bu o halkın bittiği 

gün olarak tarihe geçecek. Çünkü 

isyan halinde iken gerçek anlam-

da özgür olan halk, isyan dalgası 

çekilip de kadife zincirlerin ken-

Uzun yıllar dikta düzeninde yaşayan insanların da düz-
gün işleyen bir temsili demokrasi talebi küçük görü-
lemez. Arap halklarının, temsili demokrasinin aslında 
yarım bir demokrasi olduğunu anlaması için onu yaşa-
ması ve onun çokça şikâyet ettiği yolsuzluk vb. bir-
çok rezilliğe batmış bir düzenin değişimi olmayacağı-
nı, sadece sofraya oturanların değişeceğini bunu göre-
rek fark etmesi gerekir. Dolayısıyla bu başkaldırıyı ve 
bu başkaldırının ardında o insanların kendi iradeleri-
nin düzene yansıması arzusunu küçük görmek de doğru 
olmaz. Ancak bunu çok abartmak da liberal demokrasi-
nin kutsanması manasına gelir. Oysa liberal demokrasi-
nin kutsanacak bir yanı mevcut değil.
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disini sardığı demokrasiye geçti-

ğinde artık totaliter kafesin içine 

kapatılmış olacak.

Nitekim Liberallerin çok sevdi-

ği Hannah Arendt özgürlük konu-

sunda liberal demokrasi ve birey-

sel serbestlik olgusundan farklı bir 

perspektif sunar. Arendt’te poli-

tika aslında tamamen özgürlük 

amacıyla yapılan, insan eylemi-

nin gerçek anlamda ortaya çıktı-

ğı, insan özgürlüğünün gerçekten 

ortaya konulabildiği bir çoğulluk 

alanını tarif ediyor. Onun nezdi-

ne özgürlük ancak siyasi, toplum-

sal eylemle hayata geçen bir şey-

dir. Özgürlük eylem içinde oluşur 

ve eylemin kendisinin sonuçları 

da bilinemezdir. Yani bizler insan-

lar olarak tek tek eyleme geçti-

ğimizde birtakım beklentilerimiz 

vardır, birtakım ideolojik ilkeler 

ve düşüncelerle hareket ederiz 

ve belli kasıtlarımız vardır; belli 

amaçlar için yaparız eylemimizi; 

ama yine de eylemimizin sonucu-

nun ya da sonuçlarının ne olaca-

ğını hiçbir zaman tam olarak kes-

tiremeyiz; eylemin kendisi özgür-

dür. Bu anlamda doğrudan eylem 

olarak özgürlüğü deneyimleyen 

ve siyasal gerçekleştirme boyu-

tunu fark eden bu gençler, belli 

dönemlerde önüne koyulan siyasi 

seçeneklerden birine karar verme 

biçimindeki demokrasi tahayyülü 

içinde mi daha özgür olacaklar-

dır yoksa siyaset yaparken yaşa-

dıkları müzakere, karar verme 

ve belirleyebilme yani muktedir 

olma duygusun hissettiğinde mi? 

İşte demokrasi tam da bu nedenle 

onların yaktığı isyankâr özgürlük 

meşalesini söndürmek için sıkı-

lan bir sudan başak bir şey değil. 

Elbette onlar demokrasinin onla-

rın tahayyül ettiği muktedir olma 

özgürlüğü olmadığını henüz bil-

miyorlar, tersine batı demokrasi-

lerinde iktidarı belirleyenin halk 

olduğu düşüncesi ile demokrasi 

gelince muktedir yani özgür ola-

cakları duygusuna kapılıyorlar.

Şu anda yakınlarındaki Körfez 

ülkelerinde ve kendi ülkelerin-

de refah içinde yaşayanları görüp 

isyan eden halkın temel talep-

lerinden biri de gelir adaleti ve 

refahın tabana doğru yayılması 

ki bu da batı tipi demokrasi-

nin bir dönem yaşadığı, şimdi-

lerde ise bir kenara bıraktığı bir 

şey. Meydanlarda isyan eden halk, 

gelir adaletsizliğinin kapitalizme 

içkin olduğunu ve demokratik 

“devrim” gerçekleştiğinde de yok-

sulluğun, adaletsizliğin süreceği-

ni şu anda tam olarak deneyimle-

mediği için bilmiyor. Onlar, gelir 

adaletsizliğinin oligarşik görün-

tüsüne bakarak demokrasi oldu-

ğunda bunun olmayacağını düşü-

nüyor, tepeden tırnağa yolsuzlu-

ğa batmış yöneticilerin yoksullu-

ğun nedeni olduğunu -ki tiranlık-

lar çoğunlukla aynı zamanda bir 

oligarşidir de- dolaysıyla demok-

ratik bir değişim yaşandığında bu 

yolsuzlukların denetleneceğini ve 

bu yöneticilerin denetleneceği-

ni düşünüyorlar. Oysa yolsuzluk 

kaptalizmin bir diğer yüzü. 

Hâsılı kelam en gelişmiş Arap 

ekonomileri olan Mısır ve Tunus 

kapitalistleşme yolunda eski dik-

tatör liderlerinin etkisi ile yeterin-

ce gelişemeyen bir ülkeyken, bu 

süreçten sonra daha fazla kapita-

listleşecek. Ve o zaman şu anki 

isyanı gerçekleştirenler, model 

olarak aldıkları Türkiye olmanın 

ne büyük bir insani ve doğal 

felaket olduğunu anlayacak-

lar. Kentlerde yer olmadığı için 

mezarlıklarda yatanların sayısı-

na yenileri eklenecek. Tabii bu 

arada yoksulluk ve sefalet tanı-

mı da değişecek. Eskiden yoksul-

luk ve sefalet temel insani gerek-

sinimlerini karşılamakta güçlük 

çeken, sosyolojik tanımı ile mut-

lak yoksulluk iken, yeni tanımı ile 

göreli yani tüketebilme kapasite-

sine bağlı olarak değişecek. Orta 

sınıfların sayısı artarak tüketen-

ler çoğalırken, yeterince tükete-

meyenler, küresel markalara sahip 

olamayanlar yoksul sayılacaklar. 

Hâsılı, demokrasi sonrası Mısır ve 

diğer Arap ülkeleri Katar, Suudi 

Arabistan gibi tüketim cennet-

leri olurken sefalet katlanacak. 

Ancak bu kez isyan edecekleri 

bir diktatörleri olmayacak, yaşa-

dıkları sorunların nedeni bir kişi 

değil, koca bir ekonomik-siyasi 

sistem olacak. Ve onlar bir par-

tiden diğerine koşarken, medya-

da Türk dizileri gibi diziler seyre-

den yoksullar genelde Müslüman 

kimlikli sağ partiler ya da ılım-

lı sosyal demokrat (yani kısmen 

liberal) sol arasında bir tahtera-

valli oyunu oynayacak. Kısacası 

Arap ülkeleri model ülke Türkiye 

gibi olacak. Mısırda ve Tunus’ta 

muhtemelen ilk seçimlerde ABD 

ile anlaşan faydacı Müslüman 

Kardeşler -AKP gibi Ilımlı İslâm 

modeli olmak kaydı ile- iktidara 

gelecek, ancak ipler uzun müddet 

yeddi emin olarak orduda kala-

cak. Öngörülerim doğru çıkar-

sa bir tür DP 27 Mayıs birlikteliği 

olacak herhalde.

Evet, gerçek bir halk isya-

nından pembe devrime dönüşen 

düzen değişikliği ile Arap dün-
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yasında demokrasi, bir evrim-

sel süreç içinde küresel sistemle 

uyuşmayanların iktidara gelmesi-

ni engelleyecek bir takım filtras-

yonlar sağlandıktan sonra, derece 

derece Türkiye’deki kadar liberal-

leşecek. Şu an için görülen durum 

bu. Halkın talepleri de büyük 

oranda bunlar.

Demokrasi Farkı

Demokrasi konusunda fark-

lı tanım ve talepler olsa da asıl 

sorulması gereken soru kanım-

ca şu: Neden dikta rejimi altın-

da inleyen ve onca kan dökü-

cülüklere rağmen isyanlarından 

vazgeçmeyen Arap halkları ayak-

ta da, büyük bir krizle inleyen ve 

yoksullaşan birçok Avrupa ülke-

sinde deyim yerindeyse yaprak 

kımıldamadığı gibi kriz nedeni ile 

mevcut yönetimler isyan etmek 

yerine kendisinden daha gariban 

konumdaki göçmenlere saldırılı-

yor. Yani bir zamanlar devrimler 

ile inleyen Avrupa bugün o dev-

rimci dinamizmini neden yeniden 

üretemiyor. Demokrasi farkı dedi-

ğim olgu da burada yatıyor. Evet, 

Avrupa demokrasi konusunda 

daha çok mesafe kattetiği için 

Avrupa da isyancı enerji büyük 

oranda söndü. Çünkü demokra-

si denilen kanıksanan ayin, tıpkı 

paganlarda olduğu gibi istikrara 

ya da mevcut statükonun muha-

fazasına dayanıyor. İnsanlar birey-

sel yaşamlarındaki narsistik ser-

bestlik içeren “özgürlüğü” eyleme 

tercih ettiğinden, dahası seçimler 

yolu ile iktidarı kendilerini belir-

lediği sanısı oluştuğundan, birta-

kım siyasal haklara sahip olduk-

larından mevcut düzeni değiş-

tirmeyi pek de düşünmüyorlar. 

Ama bundan daha fazlası var, 

demokrasi denetimi ortadan kal-

dırmış, baskıyı yok etmiş değil 

tersine bunları hissedilmeden 

yaşama olanağı veren ve baskı-

sız bir düzende yaşadığı hissine 

kapılınıyor. Orada seçimlere açık-

ça ve hile karıştırılarak müdaha-

le edilmiyor, seçimler çok önce-

den sonucu belli olan bir maça 

dönüştürüldüğünden insanla-

rın giderek oy vermemeye bile 

başladığı bir sıkıcı gösteriyi orta-

ya koyan bir düzen oluşturmuş 

durumda. Bir yandan teknolojik 

denetim, bir yandan medya yolu 

ile rızanın üretiminin garantilen-

mesi, bir yandan aşırı bireysel-

lik ile birbirinden koparak örgüt-

lü bir eylem imkânından yok-

sun kalınması, tüketim ile siste-

me daha çok bağlandığı için gün-

delik pratiğin ötesine geçemeyen 

insanlar, Arap dünyasında olduğu 

gibi isyan etme gereği duymuyor. 

Partiler düzeni ile insanlar deği-

şimi sağladığı düşüncesiyle sis-

temi ayaklanarak devirme gereği 

duymuyor. Bir anlamda seçimler, 

sağlanan gösteri özgürlüğü vb. ile 

insanların gazı alınarak devrimci 

enerjinin birikimi önlenmiş olu-

yor. Dahası muhaliflerin yani sis-

tem karşıtlarının kadük kalma-

sı için de türlü önlemler önce-

den alındığı gibi eyleme geçmeye 

kalktığınızda daha eyleme geçme-

den kendinizi hapishanede bul-

manız da olanaklı. Tüm bu engel-

lere rağmen şayet isyan ederseniz 

çok demokratik Avrupa ülkelerin-

de Anarşistlere gösterilen tavırda 

örneklerini gördüğümüz gibi dev-

letin çok ciddi şiddet içeren yüzü-

nü görmek olanaklı.

Kısacası diktatörlükler, bireyin 

iç dünyasına işleyemediğinden 

ve dışsal kaldıklarından, daha-

sı batı demokrasilerinde olduğu 

gibi güçlü bir denetim ağı ile tek-

nik tahakkümü inşaa edemedikle-

rinden her zaman alaşağı olmaya 

açık bir yana sahipler. Buna karşı-

lık demokrasilerde iktidar insan-

ların iç dünyasına nüfuz ettiğin-

den ve insanları uysallaştırdığın-

dan orada iktidarın alaşağı olma 

olasılığı diktalara göre çok çok 

daha düşük. Demokrasi farkının 

farklı olmasının nedeni de bu.

Yazıya son vermeden, daha 

önce ifade ettiğim gibi batı 

demokrasi ihracı anlayışı ile bir 

yeni emperyal düzen inşaa etme-

ye karar verdiğinden Obama ile 

İngiltere Başbakanı Arap isyanla-

rını şiddetle bastıran -ki aslında 

asıl adres ne Bahreyn ne de diğer 

Körfez ülkeleri ne de Yemen, adres 

açıkça Suriye ve İran- rejimleri 

uyarıyorlar, eğer isyanları şiddet 

kullanarak bastırırlarsa buna göz 

yummayacaklarını ve müdaha-

le edeceklerini söylüyorlar. Bunu 

demekle şimdiden Arap isyancıla-

rı şaibe altında bıraktılar. 

Görülen o ki yeni emperya-

lizm çağı diğer adıyla yeni dünya 

düzeninin demokratik cehenne-

mi herkesi yutmaya hazırlanıyor. 

Küresel Polis kendi tahakkümü-

nü korumak için işbaşında; titre-

yin ey gerçek asiler, küresel polis 

işbaşında.
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Muhammed ŞANKIT‹* 

S on yıllarda daha çok 

gündeme gelen ve tartı-

şılan hâlen de oluşmak-

ta olan Yeni Ortadoğu mesele-

si üzerinde durmak gerekmek-

tedir. Yeni Ortadoğu’dan kastı-

mız; Ortadoğu’da  Tunus ile baş-

layan Mısır’da devam eden ve bir-

çok Müslüman ülkede hız kazan-

mış olan  devrimlerden sonraki 

Arap dünyasının içinde buluna-

cağı durum. Yeni Ortadoğu’dan 

kastımız bu. Öncelikle bu Arap 

devrimlerine gelelim. Amerikalı 

Briefing Gray adlı yazarın devrim 

konusu ile ilgili önemli bir kitabı 

var. O kitaptan da yararlanarak, 

şimdi öncelikle; ‘Devrim nedir,” 

sorusu ile başlayabiliriz. Devrimin 

üç aşaması vardır. Bu üç aşama-

da gerçekleşir devrim; bunlardan 

ilkini; kültürel ve felsefi düzey 

olarak adlandırabiliriz. İnsanlar, 

öncelikle; yaşam kavgası verirler. 

Yaşamak için, onurlu bir yaşam 

için kavga ederler. Kültürel ve fel-

sefi düzeyin en önemli belirleyi-

cisi budur. Devrimler bahsedil-

diği gibi, ümitsizlikten ve tüken-

mişlikten değil tam tersi, bir ümit 

ile   başlarlar. Ama öyle bir an 

gelir ki, umudun tükendiği nokta 

olur. Tam bu noktada patlama 

yaşanır. İşte Tunus’ta Muhammed 

Ebuazizi’nin kendisini yaktı-

ğı zaman bu bardağı taşıran son 

damla olmuştu ve insanları hare-

kete geçiren o ümidin tükendiği 

an devrimi başlatmıştı.

Halkların Özgürleşmesi ve 
‹slâmi Hareketler

 Devrimin gerçekleşmesi için, 

öncelikle   elde başarıya götüre-

cek bir araç lazım. Fakat nedir bu 

araç? Arnold Toynbee’nin meşhur 

bir deyimiyle; ‘Devrimler araç-

sız gerçekleşmez! Ve araçlardan 

insanların bu ümitsizlikten kur-

tulup kendilerini ifade etmeleri 

için bir yöntem lazımdır.’ Arap 

Müslüman halkların uyguladık-

ları yöntem ise; barışçıl gösteri-

ler,  barış devrimi. Bu bağlamda 

yasemin devrimi olarak yapılan 

adlandırma bir gerçekliği yansı-

tıyor. Ama  Arap devrimleri sek-

senlerin  sonuna doğru  Doğu 

Avrupa’da yaşanan devrimle-

re hiç benzemiyor. Bütün bun-

lar halkın kendi kökünden, için-

den gelen hareketler, arkasında 

başka bir güç aramak doğru değil. 

Dört Gözlü Okçu Mahareti:  
Yeni Ortadoğu ve Türkiye
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Fakat şu vurguyu yapmak gereki-

yor. İnsanın aklına böyle bir şeyi 

getiren bir durum var. Batılıların 

pragma tik çıkarcı zihinleri söz 

konusu burada. Çünkü batılılar 

uzun yıllar o totaliter rejimle-

ri desteklediler, ama o destekle-

dikleri totaliter sitemlerin çöktü-

ğü gün, adeta son treni, son oto-

büsü kaçırmamak için halklardan 

yanaymış gibi tavır almaya başla-

dılar. Her halükarda bu bölge-

deki çıkarlarını korumak isti-

yorlar. Bu zamana kadar o 

totaliter sistemler aracılığı ile 

yapılıyordu ama o sistemle-

rin çöktüğünü görünce yeri-

ne gelenlerden faydalanmak 

için uzun yıllardır halklardan 

tarafmış gibi ikiyüzlü bir tavır 

takınabiliyor. Bu durum da 

bizim zihnimizde, acaba bu 

hareketlerin arkasında batılı-

lar mı var? sorusunu oluştu-

ruyor ama işin doğrusu öyle 

değil! Doğrusu bu hareket-

ler halkların kendi iradeleri-

nin oluşturduğu hareketlerdir.  

 

Özgürlüğün geri dön-

mesi sürecin tersine işleme-

si mümkün değil! Bu minval-

de Hegel’in bir sözü var ‘halk-

lar sürekli özgürleşmeli’ diye. 

Ben bu söze katılıyorum. Daha 

küçük çaplı istisnalar olabi-

lir ama genel anlamda özgür-

lükler kolay kolay kaybedil-

mez. Müslüman yönetimle-

rin eğer bugün özgürlükçü 

iseler, ileride baskıcı olacaklarını 

da düşünmüyorum. Özgürlüğün 

kolay kolay kaybedilebileceğini 

düşünmüyorum ama kaybedildi-

ğinde de baskıcılığın İslâmiliği, 

istibdadı olmaz istibdat istibdat-

tır. Devlet üzerine öteden beri 

siyasi ve felsefi tartışmalar yapıldı. 

Yakın dönemde Marks’ın devle-

tin gereksizliği ve devletin ortadan 

kalkabileceği üzerine söyledikleri. 

Ben ilerde böyle olacağını düşün-

müyorum! Devletlerin tamamen 

gereksiz kalacağını, devletin ilga 

edileceğini, devletsiz toplumların 

olacağını düşünmüyorum. Ama 

sınırsız bir topluma doğru bir sey-

rin olduğu kanısındayım; özel-

likle iletişim araçlarının sayesin-

de insanlar artık birçok ihtiyaç-

ları karşılayabiliyor. Eskiden dev-

let sayesinde ulaşabildikleri şey-

ler artık devlete ihtiyaç duyma-

dan ulaşıla bilindiği için devletin 

uygulayacağı gücü, etkisi, politi-

kası zayıflayacak. Ayrıca bu ileti-

şim araçlarının devlet kadar güç-

lenmesi de söz konusu, yani dev-

lete alternatif başka güçler devle-

tin otoritesini kısıtlayabilir diğer 

taraftan ise devlet halk lehine 

kendi gücünü yavaş yavaş terk 

edebilir. Bu durumlar gerçekleşse 

dahi devletlerin ortadan kalk-

ması devletsiz toplum çokta 

öngörülecek bir şey değil.

İslâmi hareketler genel ola-

rak Arap devrimlerinin tetik-

leyicisi, organizatörü değiller. 

Ama onun seyircisi de değil-

ler! Yani sahadaki oyunu dışa-

rıdan seyreden kimseler de 

değiller; bu devrimlerin içeri-

sinde İslâmi hareketlerin fiili 

aktör olma durumları var, 

onlar ile beraber laikler, sos-

yal demokratlar, sosyalistler 

de var. Bir de İslâmi hareketler 

oynadıkları rolü bir anlamda 

takiyye yaparcasına gizlemeye 

çalışıyorlar. Çünkü, Batı’nın 

durumu malum. Bu hareketle-

rin, devrimlerin İslâmi olma-

sı durumunda yapabilecekle-

ri şeyler kısa ve uzun vade-

de malum olduğu için, İslâmi 

hareketler özellikle geri plan-

da gibi görünmeye özen gös-

teriyorlar. İslâmi hareketten 

birinin ısrarla bu devrimler 

İslâmi devrimler değil bunlar 

halkın devrimi işte; Facebook 

ve sosyal paylaşım sitelerinde top-

lanan sıradan halkların gençle-

rin devrimi imajı aslında tama-

men öyle değildir. Bu devrim-

lerin İslâmi bir kimliği var fakat 

ısrarla ve özenle İslâmi hareket-

Batılılar uzun yıllar o totaliter 
rejimleri desteklediler, ama o 
destekledikleri totaliter sitem-
lerin çöktüğü gün, adeta son 
treni, son otobüsü kaçırma-
mak için halklardan yanaymış 
gibi tavır almaya başladılar. 
Her halükarda bu bölgedeki 
çıkarlarını korumak istiyorlar. 
Bu zamana kadar o totaliter 
sistemler aracılığı ile yapılıyor-
du ama o sistemlerin çöktüğü-
nü görünce yerine gelenlerden 
faydalanmak için uzun yıllar-
dır halklardan tarafmış gibi iki-
yüzlü bir tavır takınabiliyor. Bu 
durum da bizim zihnimizde, 
acaba bu hareketlerin arkasın-
da batılılar mı var? sorusunu 
oluşturuyor ama işin doğrusu 
öyle değil!
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ler cemaatlerini geri planda tut-

maya çalışıyorlar. Bu devrimlerin 

bir İslâmi kimliği var. İslâmi hare-

ketler ısrarla bu kimliklerini geri 

planda tutmaya çalışıyorlar.

Daha önce uzun yıllar, Arap 

dünyasında kanlı devrimler, ikti-

dar çabaları, darbeler gerçekleş-

mişti. Bunların hiçbiri, bugün-

kü barışçıl devrimlerin ulaştığı 

sonuca varamamıştı. Devrimlerin 

üçüncü aşamasında ise iletişim 

araçlarının çok önemli yeri  var-

dır. Nitekim, Arap devrimlerine 

Facebook, Twitter gibi sosyal pay-

laşım sitelerinin ve değişik iletişim 

araçlarının katkısı çok önemlidir. 

Bu noktada şu husus önemlidir. 

İnsanların bu gibi paylaşım ortam-

larında ifade etmek istedikleri şey 

yazıya  geçilirken; birtakım kont-

roller yapılarak, nasıl anlaşılacağı-

nı düşünerek, düzenlemeler yapı-

larak  ifade edilmemekte. Facebook 

ve Twitter, benzer çağdaş iletişim 

araçları; insanların içinde bulun-

dukları durumu, doğrudan ifade 

etmelerine,  görüntüler vasıtasıyla 

veya biçimsel anlamda herhangi 

bir kaygı gütmeden   üstünkörü 

yazılan yazılar duyguları doğru-

dan ifade etmelerine ve dünya 

ile neredeyse aracısız bir iletişim 

gerçekleştirmelerine neden olması 

bakımından gerçekleşen devrim-

lerde iletişim araçlarının da  rolü 

büyüktür.

Türkiye’nin Manevi Sermayesi

 Tabii Yeni Ortadoğu’dan bah-

sederken Türkiye ile Ortadoğu 

ülkelerinin ilişkilerinden bahse-

dilmesi gerekmektedir. Önce biraz 

Türkiye’den bahsedelim. Uzun yıl-

lar önce, Türkiye’nin askeri başarı-

larını, özellikle de okçuluk alanın-

daki başarıları anlatan bir maka-

le okumuştum. Yazıda atının üze-

rinde okunu attığında, birçok avı 

avlayabilen okçulardan bahsedi-

yordu. Bu bağlamda makalede  ; 

‘Türk’ün dört gözü vardır, ikisi 

önde ikisi arkada’ diye bu meş-

hur deyim ile Türkiye’nin aske-

ri alandaki başarıları takdir edil-

mekteydi. Bu deyişi çok anlamlı 

buluyorum. Günümüz için şöyle 

anlaşılabilir. Şimdi, günümüzde 

de Türkiye’nin  iki doğuya bakan 

ve   iki batıya bakan sanki dört 

gözü var. Makaledeki dört gözlü 

Türk tiplemesi, bugün Türkiye 

için gerçekleşiyor ve kültürler 

dünya arasında iletişimi kuran 

bir köprü olması hasebiyle aslın-

da Türkiye’nin hem batıya bakan 

hem de doğuya bakan dört  tane 

gözü olduğunu mecazi anlamda 

bu deyişten yararlanarak söyle-

yebiliriz. Yeni Ortadoğu’dan kas-

tımız ise Siyonist İsrailli Şimon 

Peres’in ‘Ortadoğu’ adlı kitabın-

da bahsettiği  şey değil. Çünkü o, 

genel olarak   İsrail’in  egemenliği 

altındaki bir Ortadoğu’dan bahset-

mektedir. Bizim Ortadoğu dediği-

mizde kastettiğimiz şey, halkların 

kendi kaderlerini tayin hakkına 

sahip olduğu bir Ortadoğu’dur. 

Bu bakımdan yeni Ortadoğu dün-

yası önemsenmelidir; bu yeni 

Ortadoğu’nun önemli bir özelli-

ği ise, Ortadoğu halkları arasın-

da arada Batı’nın olmadığı, doğru-

dan aracısız iletişimin olduğu iliş-

kilerin kurulmuş olması gelmek-

tedir. Artık Batı, araya girmeden, 

iki Müslüman devlet iki Arap dev-

leti birbirleri ile doğrudan iletişim 

kurmalıdır. Tabii diğer taraftan 

Şimon Peres’in arzuladığı hedefle-

rin aksine İsrail devleti,  gün geç-

tikçe   iyiden iyiye  yalnızlaşmak-

tadır. Bunun dışında Batı etkisi, 

özellikle Müslüman ülkelerdeki 

karar alma mekanizmaları üzerin-

de tahakküm oluşturan Batı etki-

si günden güne azalmakta hatta 

gerilemektedir.

Ortadoğu’nun bu yeni duru-

mu üzerinden ’Türk-Arap ilişkile-

ri’ konusuna tekrar dönecek olur-

sak, şunu söyleyebiliriz: Türkiye, 

Ortadoğu halkları nezdinde 

önemli ve ciddi bir duygusal/

manevi sermayeye sahip durum-

da. Bu manevi sermaye de, temel-
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de iki önemli noktadan kaynak-

lanmaktadır. Bunlardan ilki uzun 

yıllar Müslüman’ların tek bir ‘çatı’ 

altında yaşamış olmaları, ve o 

‘çatı’ altında önemli işler üstlenmiş 

olmalarından kaynaklanır. İkincisi 

ise, son dönemde Türkiye’de ger-

çekleşen, hem İslâmi anlamda 

hem de Ortadoğu’ya bakış anla-

mında değişimlerin  olumlu etki-

ler oluşturmuş olmasıdır. Bu iki 

nedenden dolayı, Arap halkları 

nezdinde Türkiye’nin duygusal/

manevi bir sermayesi var. Bence 

Türkiye, bu fırsatı değerlendir-

meli   ve bu manevi sermayeyi 

harekete geçirmelidir. Çünkü bu 

manevi sermaye diplomatik ilişki-

leri aşan bir belirleyiciliğe ve kay-

naştırıcılığa sahiptir. Gerçekten, 

hayatın içerisinden, duyguların-

dan ve kökünden gelen bir serma-

yedir. Harekete geçirilmesi gere-

kir. 

Büyük Hayal Kırıklıkları

İşte tam bu noktada devrim-

ler konuşulurken gündeme gelen 

konulardan biri olarak demok-

rasi meselesi öne çıkmaktadır. 

Şunu hemen belirtmek gerekir: 

Müslüman’ın gönlünde yatan şey 

tabii ki demokrasi değil, İslâmi 

bir yönetim sistemidir. Ama şunu 

kabul etmeliyiz ki, Müslüman 

toplumlarda demokratik bir sis-

teme geçmek İslâmi bir sisteme 

geçiş yolunun yarısını kat etmek 

demektir. Çünkü demokratik site-

me geçildiğinde, anayasal anlam-

da İslâmi bir sisteme geçmiş ola-

caktır. Hukuki ve ahlaki anlamda 

demokrasi İslâm demek değildir. 

Şu noktayı dikkate alırsak eğer, 

her demokratik ülke, her demok-

ratik yönetim İslâmi değildir ama 

her İslâmi yönetim demokra-

tiktir. Bu bağlamda demokratik 

olmak, İslâmi yönetimin aslın-

da olmazsa olmazlarından oldu-

ğu için demokratik yönetime ulaş-

mış olmak, yolun yarısını geçmiş 

olmak demektir. Tabii iş bura-

da bitmiyor elbette, ahlaki anlam-

da diğer bütün kanunlar anlamın-

da demokrasi yolun sonu değil 

yarısıdır.  Ama her İslâmi yöne-

tim eninde sonunda demokratik 

olmalıdır. Demokratik olmayan 

İslâmi yönetim düşünülemez. Şu 

an bütün Arap halkları İslâmi bir 

yönetim istiyorlar. Tabii ki Arap 

ülkeleri arasında İslâmi bir yöne-

tim istemeyen yok. Fakat totaliter 

rejimler, baskı rejimleri bu istek-

lerin önünde ciddi engel oluşturu-

yorlar. Şu anda gerçekleşen dev-

rimler için İslâmi devrimler diye-

meyiz ama büyük hedefin önünde 

durmakta olan o totaliter rejimle-

ri yok etme aşamalarındadır. Bu 

engeller yok edildiğinde halkın 

istediği olacak. Yani demokratik 

sistem içerisinde halkların olma-

sı demek halkın istediği hedeflere 

ulaşılması demektir bir anlamda.

  Eğer demokrasiye doğrudan 

kavramsal olarak bakarsanız prob-

lem çıkar. Demokrasi Batı’dan 

gelmiş, üzerinde birçok tartışma 

olan bir kavram ama içerik olarak; 

insanların kendilerini yönetmeleri 

yani baskıyla güç kullanma ile 

değil de insanların kendi iradesi 

ile yönetilmeleri üzerinden gidil-

diğinde bunun, İslâm’ın reddettiği 

bir durum olmadığı görülecektir. 

Raşit halifeler devrine baktığımız-

da durum böyledir. Hz. Ömer, 

Ebubekir, Osman ve Ali. Hepsi 

farklı kabilelerden birbirlerinin 

akrabası veya yakını olmayan 

insanlar olmasına rağmen sırasıy-

la halife olmuşlardır. Bu bir vera-

set değildir, bir saltanat sistemi 

de değildir. Ayrıca zorla, baskıyla 

gelmiş bir sistem de değildir. Yani 

demokrasi kavramını değil de 

şura kelimesini koyarsak belki bir 

itiraz olmayacak. Burada önemli 

olan mevhum halkın kendi iradesi 

ile yönetim şeklini belirlemesi, 

yönetmesi. Başımızda belli tahak-

kümcü güçlerin, totaliter bir şekil-

de bulunmaması amaç budur. 
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Demokrasi bir değer sis-

temi değil, toplumun inandığı 

değerlerin uygulama sistemidir. 

Müslüman bir toplum demokra-

siyi uyguladığında kendi değer-

lerini yansıtabilir. Gayrimüslim 

bir toplum yansıttığında kendi 

değerlerini yansıtabilir. Mesela; 

İsviçre parlamentosu toplanıp 

içkinin yasak olmadığı ile alakalı 

bir karar alabilirler. Müslüman 

bir toplum ise tam tersi bir yasa 

çıkarabilir. Yani demokrasi bir 

değer sistemi değil bir icra-

uygulama sistemidir. Sonuçta, o 

halkın içinde bulunduğu değerler 

her neyse onlar halkın taleple-

ri vasıtasıyla uygulamaya konur. 

Azınlıkların değerlerinin temsil 

edilmesi anlamında laik olma-

yan demokratik sistem olabilir. 

Laiklik sonuçta bir değerdir, ahla-

ki bir tavırdır. Dünyaya karşı bir 

duruştur. Sonuçta demokrasiyi 

uygulayan halkın görüşleri önem-

lidir. Laik insanların laik demok-

rasisi olur, Müslüman insanların 

ise Müslüman demokrasisi olabi-

lir, bu bağlamda bunların ayrı iki 

durum olduğunda göz önünde 

bulundurmalıyız.

Arap halkları, artık Batı’nın 

demokrasi yalanlarından iyice 

bıkmış durumda. Batı, demok-

rasiye çağrı davasını yürüttüğü 

halde,  Ortadoğu’daki ülkelere, 

totaliter yönetimleri getirmek-

te ve bunları desteklemektedir. 

Ne zaman bir halkın, gerçekten 

seçmeyi tercih ettiği bir yöneti-

ci iş başına gelse, hemen bunun 

başına çeşitli entrikalar gelmek-

tedir. Doksanlı yılların başında 

Cezayir’de olan şey, Filistin’de 

Hamas’ın seçimleri kazanması-

nın ardından yapılanlar bunun 

iki örneği olarak zikredilebilir. 

Bu  bakımdan Arap halkları bu 

ikiyüzlü çıkarcı politikalardan 

artık usanmıştır. Türkiye’nin 

Ortadoğu devrimleri üzerine yap-

tığı değerlendirme de genel olarak 

çok sağlıklı görünüyor. Dışişleri 

Bakanı; Ahmet Davutoğlu’nun 

yaptığı açıklama ve değerlendir-

meler bunu gösterir. Ortadoğu’da 

yaşanan devrimlerin,  tarihten bu 

yana gelen birtakım sıkıntıların 

doğal patlaması olduğu ve yöne-

ticilerin artık halkların sesine 

kulak vermeleri gerektiğini söy-

lemesi bu değerlendirmeleri yap-

mamızın nedeni. Bu açıklamalar, 

Türkiye’nin Ortadoğu’da ger-

çekleşen devrimler üzerine yap-

tığı değerlendirmeleri  anlamakta 

önemli noktalar. 

Libya ve Suriye’de gerçekleşen 

ayaklanmaları  ayrı tutarsak eğer, 

Türkiye’nin diğer Arap devrimleri-

ne karşı takındığı tavır, Batılılardan 

çok daha tutarlı ve olumlu olmuş-

tur. Nitekim  başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan, hemen hemen 

bütün batılı liderlerden  daha 

önce Hüsnü Mübarek’in  göre-

vi bırakması yönünde tarihi bir 

çağrı yapmıştır. Aynı şekilde 

Tunus’ta da  Türkiye’nin tavrı, 

daha erken ve tutarlı olmuştur. 

Fakat Libya ve Suriye konusun-

da Türkiye’nin  takındığı tavır 

Arapların nezdinde problem-

li görülmüştür.  Libya ve Suriye 

konusunda Türkiye’nin tav-

rının problemli olduğunu söy-

lememizin temel nedeni şu; 

Amerikalıların meşhur bir deyimi 

var; ‘Beklentilerin büyük olduğu 

yerde, hayal kırıklıkları da büyük 

olur.’ Araplar, Türkiye’den artık 

daha önemli adımlar bekliyorlar. 

Tunus ve Mısır’da gerçekleşen 

tüm bu devrimlerden sonra; Arap 

halkların nezdinde Türkiye’den 

beklenilen tavır büyük önem teş-

kil etmektedir. Türkiye’de bek-

lentiler büyük  olduğu için ve 

Türkiye’de bu beklentiyi karşı-

lamayınca büyük hayal kırıklığı 

İslâmi hareketler genel olarak Arap devrimleri-
nin tetikleyicisi, organizatörü değiller. Ama onun 
seyircisi de değiller! Yani sahadaki oyunu dışarıdan 
seyreden kimseler de değiller; bu devrimlerin içeri-
sinde İslâmi hareketlerin fiili aktör olma durumları 
var, onlar ile beraber laikler, sosyal demokratlar, 
sosyalistler de var. Bir de İslâmi hareketler oynadık-
ları rolü bir anlamda takiyye yaparcasına gizlemeye 
çalışıyorlar. Çünkü, Batı’nın durumu malum. Bu 
hareketlerin, devrimlerin İslâmi olması durumunda 
yapabilecekleri şeyler kısa ve uzun vadede malum 
olduğu için, İslâmi hareketler özellikle geri planda 
gibi görünmeye özen gösteriyorlar.
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oluşmuştur. Problem dediğimiz 

şey, bundan kaynaklanıyor. Arap 

halklarının değerlendirmelerinin 

hepsi objektif temelli değerlen-

dirmeler  olmayabilir. Türkiye’nin 

Libya ile birçok ekonomik iliş-

kisi bulunmaktadır. Suriye’de 

oldukça uzun bir sınırı var. Arap 

halkları Türkiye’nin tutumunu 

değerlendirirken, bütün bu değiş-

kenleri -stratejik çıkarları- hesaba 

katmayabilir, çok boyutlu düşü-

nemeyebilirler. Bazı  Araplar, her 

şeyi siyah beyaz görebilir; ya biz-

densin ya onlardansın gibi tanım-

lamalar yapabilir. Oysa durumun, 

sandıklarından   daha karmaşık 

ve anlaşılmaz olması da müm-

kündür. Ama tüm bunlara rağ-

men, Arap halklarının, bugün-

kü Suriye ve Libya politikasında 

Türkiye’nin uyguladığı problemli 

bakışı  eleştirmelerini de dikkate 

almak önemlidir. Fakat resmin 

bütününe bakarsak, kazananlar 

ve kaybedenler diye karşılıklı 

bir değerlendirmeye tabi tutar-

sak; Türkiye’nin bu son dönemde 

gerçekleşen   bütün bu koşullar 

içerisinde, Araplar nezdinde kaza-

nımının daha büyük olduğunu, 

politikalarının daha olumlu oldu-

ğunu söyleyebiliriz. Türkiye’nin 

Araplar nezdinde elde ettiği kaza-

nım hakkında konuşacak olursak 

şu üç tespiti yapmamız mümkün.

İlk elde Araplar, Türkiye’nin 

baskıcı totaliter yönetimlerden 

değil, halklardan taraf olduğunu 

düşünüyorlar. Türkiye’nin böyle 

bir kazanımı var. İkincisi, ileri-

de bir demokrasi modeli  ola-

rak görüyorlar. Üçüncüsü de 

Türkiye’nin gerek Libya’da, gerek 

başka yerde kendi vatandaşları-

nı dünyanın her yerinde koruya-

bilen, bu anlamda halkının dev-

leti olan bir model teşkil ettiği-

ni düşünüyorlar. Bütün bunlar 

Araplar nezdinde Türkiye için iyi 

bir kazanım sayılır. Bu söyledik-

lerimizin en somut olarak görül-

düğü önermelerden biri de şudur; 

devrimden sonra Cumhurbaşkanı 

Abdullah Gül, Mısır’a gitti-

ği zaman, devrimi gerçekleşti-

ren gençler onu büyük bir şevk-

le karşılamışlardı. Fakat  Tahrir 

Meydanı’na Bill Clinton gittiğin-

de protesto etmişlerdi. Bu iki sem-

bolik örnek Türkiye ile Batı’nın 

Araplar nezdinde farkını somut 

şekilde gösteriyor.

Siyasi Birlik Yoksunluğu

Türkiye’nin kayıplarına gelin-

ce; bir kere öncelikle Türkiye 

bu politikayı sürdürdüğü süre-

ce gelecekte Libya’yı bir dost ola-

rak kaybetmektedir. Çünkü ileriki 

dönemler için   Libya ile Türkiye 

tarihi ve   ekonomik olarak bir-

çok alanda sağlıklı ilişkiler kur-

ması   gerekir. Ama  Türkiye’nin 

kayıp hanesine yazabileceği-

miz ilk şey Libya konusudur. 

Libya’nın önemi gayet açık ama 

birkaç noktadan vurgulamak 

gerekirse bir kere Libya Akdeniz’e 

en uzun sınırı olan Müslüman 

Arap ülkesidir. 1800 km. civa-

rında bir Akdeniz sınırına sahip 

olan,   ikincisi dünyada üretilen 

en iyi kalitedeki petrol kaynakla-

rına sahip ülkelerden biridir. Bu 

ve benzeri birçok nedenden dola-

yı, aradaki tarihi/kültürel bağ-

lardan dolayı  Türkiye, Libya’yı 

terk etmemelidir. Fakat görüyo-

ruz ki, Türkiye’nin siyasilerinin 

ve bürokratlarının son dönemde 

Libya için yaptığı açıklamalar  çok 

iyi değil. Türkiye, Libya’ya NATO 

müdahalesi karşısında çok net bir 

tavır koyamadı. Libya halkının 

lehine olacak şeylerde Türkiye’nin 

yavaş davranması Arap halkları-

nın algısında olumsuz kanaatle-

re yol açtı.

Bugün Libya’nın çevresinde 

Libya’yı koruyan bir Müslüman 

gücü olsaydı eğer NATO’nun 

müdahalesine gerek kalmazdı. 

Bu tür birliklerimiz yok maale-

sef. Batılılar böyle bir durum-

da fırsatı kaçırmıyorlar. Oysa 

Müslümanların vahdet mesajı, 

birlik mesajı açıkça belirtiliyor. 

Ama bu bağlamda kısa vadede 

NATO’nun müdahalesi gerekli bir 

durumdu. Çünkü ortada bir yan-

gın vardı ve o yangının sönme-

si lazım oradaki insanların zulüm 

görmemesi için. Bu minvalde 

NATO’nun müdahalesine ılımlı 

bakıyoruz yoksa Müslümanların 

batıya fırsat vermemeleri ve ken-

dileri bir teşkilatlanma kurması 

dini bir vazifedir. Maalesef eksik 

bırakılan bir durum. Bu anlam-

da birçok çalışma var, en dikkate 

değer olan ise Malik Bin Nebi’nin 

çalışması. Malik Bin Nebi, İslâm 

dünyasının beş ile altı siyasi kül-

türel tarihi bölgeden oluştuğunu 

söylüyor. Anadolu Müslümanları 

bölgesi, Arap Müslümanlarının 

bölgesi, İran Müslümanlarının, 

Afrika Müslümanları bu bağ-

lamda Müslümanların her biri 

kendi bölgelerinde, kendi etraf-

larında İslâmi birliği sağlayacak 

olsa, başta bütün Müslümanların 

hepsi için bu güzel bir durum 

olabilir. Beş-altı ayrı bölgede 

ayrı tarihi, siyasi kimliğe sahip 

Müslümanların kendi araların-

da sağlayacakları bir birlik ileri-
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de daha büyük Müslüman birli-

ği için çok ciddi bir hazırlık aşa-

ması olabilir. Bu anlamda Malik 

Bin Nebi’nin fikirleri önemsenme-

li. Ayrıca, Avrupa Birliği modelini 

de Müslümanlar düşünmelidirler. 

Aşama, aşama geliştirilen bir bir-

lik için direk sınırları kaldırmak 

da gerekli değil. Ekonominin için-

de, siyasetin içinde gittikçe geli-

şen belki en sonunda sınırların-

da kaldırılacağı bir metot izlen-

melidir.  Fransa ve Türkiye ara-

sında birtakım problemler oldu-

ğunu biliyoruz ve bu Türkiye’nin 

NATO içerisinde veya dışarısında 

Fransa’ya karşı politikalar geliş-

tirdiğini anlıyoruz. Fransa’nın 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne gir-

mesine engel olmaya çalıştığını da 

biliyoruz. Dolayısıyla, bu çerçe-

vede Türkiye’nin Fransa’ya karşı 

tavır almasının altında bu sebep-

lerin yattığının farkındayız. Ama 

doğru olan bu problemlerin çözü-

müne zarar vermek değil ortaya 

çıkan bu   boşluğu doldurmaktır. 

Mısır ve Türkiye gibi iki büyük 

Müslüman ülke söz konusu olan 

boşluğu kendileri doldurabile-

cek olsalardı, Fransa’ya karşı belki 

verilecek en sağlıklı cevap  bu 

olurdu. Eğer onlar ile Türkiye ara-

sında bir problem varsa, bu prob-

lemi kendisi bu şekilde Libya hal-

kının lehine Fransız’ların aleyhine 

çözecek çözümlemeler de vardı. 

Mevcut çözüm  her halükârda 

Libya halkının zararınadır.

Yine aynı şekilde Suriye’deki 

devrime karşı nasıl bir tavır alaca-

ğı söz  konusu olduğunda Türkiye 

için oldukça sancılı bir sürecin 

yaşandığı gözlemlenmektedir. 

Türkiye ile Suriye arasında uzun 

bir sınır var. Geniş bir komşuluk 

ve  Libya’da olduğu gibi Suriye ile 

de tarihi bağlar ve ilişkiler   var. 

Türkiye’nin alacağı tavır  bura-

da çok önemli. Şimdi geçici  kısa 

vadede halkı destekleyerek uğra-

yacağı bazı kayıplar, uzun vade-

de çok büyük kazançlara dönü-

şebilir. Evet kısa vadede Beşşar 

Esad ile birtakım diplomatik kriz-

ler yaşanabilir ama   eğer Türkiye 

doğru tavrı alıp halkı destekler 

ise ilerde Beşşar Esad ile birtakım 

geçici kısa süreli krizler,    prob-

lemler yaşayabilir. Uzun vadede 

halkı kazınmış olur. Bunu yapa-

bilmek için Suriye halkı, eninde 

sonunda galip olacağı için; uzun 

vadede Türkiye kazançlı çıka-

caktır. Bu,  şu anda Türkiye’nin 

en büyük sınavlarından birisidir. 

Türkiye’nin işi kolay değil.  Başta 

paylaştığım gibi dört gözlü rolü 

oynaması gerekiyor. Hem Batı ile 

ilişkileri var hem de doğusunda 

İslâm dünyasında yaşanan olay-

lara karşı net ve doğru bir tavır 

alması gerekiyor. Her iki alan-

da da doğru tavrı gerçekleştirmek 

için dört gözlü okçunun mahare-

tine sahip olmak gerekir.

  

* Moritanyalı düşünür Muhammed Şankıti, 

İslâm dünyası ve Ortadoğu’daki ayak-

lanmaları kitaplarını yayımlayan Mâna 

Yayınları’nın düzenlediği bir etkinlikte  

değerlendirdi. Ortadoğu’daki isyanla-

rın kendi dinamikleri içerisinde gerçek-

leştiğini belirterek, Batı dünyasının bu 

olaylarda önemli bir etkisinin olmadı-

ğını kaydeden yazarın meselelere bakı-

şının temel yönlerini içeren konuşması 

bu açıdan önemli.  Muhammed Şankıti, 

1968 yılında Kuzey Afrika ülkelerin-

den Moritanya’da dünyaya geldi. 1981 

yılında Kur’ân-ı Kerim ezberini tamam-

layarak icâzet aldı. Küçük yaştan iti-

baren Moritanya’nın tanınmış alim-

lerinden fıkıh, fıkıh usulü ve nahiv 

gibi dersler aldı. 1989 yılında Şeriat 

Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlık 

alanı olarak Fıkıh ve Fıkıh Usulü’nü 

seçmişti. 1994’te başka bir fakülte-

den Arapça-Fransızca-İngilizce tercü-

me diploması sahibi oldu. Amerika’nın 

Alabama eyaletindeki Güney Kolombiya 

Üniversitesi’nde iş idaresi üzerine mas-

ter yaptı. Teksas Tech Üniversitesi’nde 

doktora programını tamamlayan 

Şankıti, “Haçlı Savaşları’nın Sünni-Şii 

İlişkileri Üzerindeki Etkisi” konulu dok-

tora tezini hazırlamaktadır. Katar’ın baş-

kenti Doha’da Katar Eğitim ve Öğretim 

Kurumu’na bağlı İslâmi Araştırmalar 

Fakültesi’nde araştırma koordinatörü 

olarak çalışmakta olan yazar, uzman-

lık alanı fıkıh ve siyaset olmasına rağ-

men aynı zamanda iyi bir şairdir ve 

İslâm edebiyatıyla da yakından ilgili-

dir. 1997-1998 yıllarında Yemen’in baş-

kenti Sana’daki İman Üniversitesi’nde 

tefsir ve nahiv dersleri verdi. Aynı 

dönemde Yemen Stratejik Araştırmalar 

Merkezi’nde araştırma görevlisi olarak 

çalıştı. Yazarın bugüne kadar yayın-

lamış eserlerinden bazıları şunlar-

dır:  Sudan’daki İslâmî Hareket, Sahabe 

Arasındaki Siyasi Anlaşmazlıklar, 

Siyasi Fetvalar, Siyaset Fıkhı.
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K. Gajendra SINGH

B ütün dünya, özellikle de gözden düşen liderler, 

Fas’tan Bahreyn’e kadar, Batı uşağı diktatörle-

ri ve feodal kralları tarafından yıllarca baskı gör-

müş Arap halkların başkaldırılarını, beklenti ve endi-

şe ile izliyor. İlk kez, Tunus’ta kıvılcımlanan ateş, adeta 

bir girdap gibi Cezayir’i (Muhafazakâr Müslümanlar, 

1992’deki seçimlerden beri baskı altındaydı) de içine ala-

rak, Bahreyn ve Fas’a kadar ulaştı. Arap halklarının bu 

çıkışları, Amerika’nın aleni veya gizli koruduğu, hazırlık-

sız yakalanan liderleri tarafından şiddetli karşı ataklarla 

bastırılmaya çalışıldı.

Modern zamanın Firavun’u, eski hava gücü komuta-

nı ve Mısır’ın otuz yıllık başbakanı Hüsnü Mübarek, baş-

kanlık sarayını terk ederek, Sünni-Arap dünyasının oto-

ritesini darmadağın eden, can alıcı hamleyi gerçekleştir-

miş oldu. Meydan el-Tahrir (özgürlük meydanı), yığın-

larca insanın direnişine sahne oldu. Geride 300 ölü bıra-

kan halkın, polis ve kiralık gangsterlerle gerçekleştirdiği 

kanlı mücadeleler karşısında, askerler büyük çoğunluk-

la tarafsız kaldı. Bu arada, düşük, orta ve yüksek rütbe-

li askeri liderler arasında bazı anlaşmazlıklar rapor edil-

mişti. Özellikle yüksek rütbeli askerler, Hüsnü Mübarek 

(30 ila 60 milyon Amerikan doları serveti olduğu söylen-

mekte) ile birlikte yapılan yağmalardan sorumlu tutulu-

yorlardı. Türkiye, Pakistan ve İran’daki gibi, Mısır’da da, 

askeri elit tabaka, sanayi ve ticaret alanında söz sahibiy-

di ve her sene Amerika’dan 1,5 milyon doların üzerinde 

askeri yardım almaktaydı. Çünkü Pentagon, askerle ara-

sındaki yakın ilişkiyi güçlendirmek istiyordu.

Arap dünyasını çalkalayan bu kitle hareketle-

ri, Tunus’ta yaşanan bir intihar sonucu kıvılcımlan-

dı. Cezayir, Bahreyn, Libya, Yemen ve Ürdün ile birlik-

Arap Devrimleri:
Amerika Hegemonyasının

Çöküşü

“Gidişatta meydana gelen herhangi bir genel 

değişim, bütün yaratılmışların ve dünyanın 

başkalaşması anlamına gelmektedir.”

 İbn-i Haldun

“Tarih, büyük önderlerin iradelerini yok dene-

cek kadar az kullanabildiği,  durdurulamaz 

bir nedensellik (determinizm/gerekircilik) ile 

yönetilmektedir.”

Leo Tolstoy

“Şahitlik ettiğimiz şey, soğuk savaşın sona 

ermesi veya savaş sonrası, tarihi bir döne-

min son bulması değil; tarihin sona ermesidir 

aslında. Ki bu, insanoğlunun geçirdiği ideolo-

jik evrimin son hali, Batılı liberal demokrasi-

nin evrenselleşmesi, yani insan iktidarının gel-

diği son noktadır.”

Francis Fukuyama

“Irak’taki savaş, sahte iddialar doğrultusun-

da kalkışılmış, tarihi ve ahlaki bir faciadır. 

Amerika’nın dünya çapındaki meşruiyetini bal-

talamaktadır. Savaşta sivillerin katledilmesi 

ve istismarı, Amerika yönetiminin etik kimliği-

ni lekelemektedir. Manişeist (Manichean) dür-

tülerle ve kibirle harekete geçirilmiş bir ham-

ledir ve bölgedeki istikrarsızlığı şiddetlendir-

mektedir.”

Zbigniew Brzezinski (Amerika başkanı Jimmy 

Carter’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı)
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te, başka ülkelerde de eylemler ve 

protestolar devam etti. Bingazi ve 

Tripoli’de 200’den fazla gösterici-

nin, silahlı güçler ve Kaddafi yan-

lısı gruplar tarafından katledildi-

ği rapor edildi. Durum neredey-

se bir iç savaşa dönüştü. Kaddafi, 

1969’daki askeri darbeden beri 

Libya’nın başındaydı. Adalet baka-

nı ve bazı kilit büyük elçiler, 

karışıklıklar patlak verdikten 

sonra ülkeyi hemen terk etti-

ler. Kaddafi de yakında gemi-

yi terk edecek gibi görünse de, 

BBC ve CNN’deki söylentilere 

göre, Kaddafi’nin oğlu, Pazar 

gecesi için uzatmalı bir savaş 

ilanı yaptı. 

Yemen’in çeşitli bölge ve 

şehirlerinde, rejim yanlısı ve 

karşıtı grupların çekişmeleri, 

ayaklanma, saldırı ve gösteri-

leri, kırk yılı aşkın bir süredir, 

birçok kişinin ölümüne neden 

olmaktaydı. Ayrıca Bahreyn’in 

başkenti Menama’da (Şia bir 

çoğunluk, küçük bir şeyhliği 

temsil eden Sünni bir aile tara-

fından kırk yıldır yönetilmek-

teydi) da birçok ölüm rapor 

edildi. Bu karışıklığın netice-

si, bölge için şüphesiz kritik 

bir önem taşımaktadır. Çünkü 

Bahreyn, Şia azınlıklara nega-

tif ayrımcılığın uygulandı-

ğı, petrol kaynaklarının baş-

lıca sahibi, Suudi Arabistan’a 

sınır komşuluğu yapmakta-

dır. Suudi Arabistan’ın Kuzey 

Irak’a olan komşuluğu ise durumu 

ayrıca kritikleştirmektedir. Çünkü 

2003 yılını müteakip, Amerika 

Bağdat’ı işgal ettikten sonra, 

Irak’ta Şia bir rejim kurulmuş-

tu ve aslında Washington’un ger-

çekte başarmak istediğinin aksi-

ne, Tahran’ın o bölgedeki etkisi 

oldukça güçlenmişti.

2011 yılı, Arap dünyasında 

adeta “devrim yılı” olarak anı-

lacak. Sekiz yıldır Amerika’nın 

yağma ve yıkımına maruz bıra-

kılan Irak’ta, Bağdat’tan sonra, 

Kerkük, Süleymaniye, Kut, Basra, 

Ramadi ve başka onlarca yerde 

protestolar başladı. Iraklılar, 25 

Şubat tarihini “öfke günü” ilan 

ettiler.

Tahran’da, protestolar 

Mısırlılara destek amaçlı başla-

mıştı (1979’dan beri İran ve Mısır 

kanlı bıçaklı düşmanlardı). Fakat 

çok geçmeden, mevcut İran yöne-

timine muhalif gruplar, bunu 

rejim karşıtı bir gösteriye dönüş-

türdüler. Amerika’nın gözetimin-

deki Batı medyası ise, gösteriler-

le ilgili abartılı ve yanlı haber-

ler yayınladı. 1979’da, Amerika 

uşağı Şah, Tahran’ı terk etmek 

zorunda kalmıştı ve böylece 

Ayetullah Humeyni Şia devrimi-

ni gerçekleştirmişti. Batı medya-

sı, o zamandan itibaren, İran’a 

karşı tavrını hiç değiştirmedi. 

Çünkü İran’daki bu değişim 

sonrasında Amerika’nın dün-

yayı yönetme politikası epey 

zarar gördü. Amerikalı dip-

lomatlarla diğer Amerikan 

vatandaşları, bir seneden fazla 

ülkede hapis kaldı. O gün-

den beri de, Amerika İran’daki 

muhafazakâr rejimi değiştir-

mek için elinden geleni yap-

maktadır.

Ahmedinejad’ın yeniden 

seçilişi, Batı’nın tüm propa-

ganda ve uydurmalarına rağ-

men, aslında meşru ve kanu-

ni yollarla gerçekleşmiş-

tir. İnternet sitelerinde ve 

twitter’da dolaşan söylenti-

lerin çoğu ise, Washington, 

Londra ve Amerika’da ikamet 

eden rejim karşıtı İranlılar 

tarafından ortaya atılmıştır. 

Kabul etmek gerekir ki, ülke-

de nüfusun neredeyse %40’lık 

bir kesimi -ki bunlar şehir 

kökenli, tahsil görmüş, genç 

jenerasyondan oluşmaktadır- 

rahatsız edici Molla rejimi-

ne muhaliftir. Ancak, yine de 

rejim meşruluğunu korumak-

tadır. Doğrusu artık, muhafazakâr 

kesimin iç politikasını değiştirme, 

karşı görüşün isteklerini de göz 

önünde bulundurup, orta çağ-

dan kalma birtakım yaptırımlar-

dan vazgeçme zamanı gelmiştir. 

Ama şu da bir gerçektir ki, İran’da 

kadınlar, diğer birçok Sünni ülke-

de olduklarından daha fazla 

Washington ve Brüksel’deki 
liderlerin ve işbirlikçi medya-
larının, bölgede demokrasiyi 
sağlamak adına yaptıkları tan-
tana, ne yazık ki insanı hasta 
edecek derecede mide bulan-
dırıcı. Sırf bölgenin stratejik 
konumu ve enerji kaynakların-
dan faydalanabilmek için, şu an 
tahtları sallantıda olan bütün 
o diktatörler, Amerika’nın des-
teğiyle güçlerini korumaktay-
dılar. Hepsi, doları destekle-
mek, petrol fiyatlarını belirle-
mek ve İsrail ile uzlaşma husus-
larında, Amerika’nın direktif-
lerine göre hareket ediyordu. 
Oysa halk, Amerika’nın politi-
kalarını, özellikle de İsrail için 
gösterilen desteği asla onayla-
mıyordu.



56 Umran HAZİRAN 2011

özgürlüğe sahiptirler; özellikle de, 

kadınların araba kullanmaları ve 

ofislerde çalışmalarının yasaklan-

dığı Suudi Arabistan ile kıyas-

landığında. Ayrıca, İran’ın uran-

yum kaynaklarını zenginleştirip 

elektrik ve hatta nükleer bomba 

üretimi ile ilgili politikasını çoğu 

İranlı, buna Amerika’da yaşayan-

lar dâhil, desteklemektedir.

Washington, içinde Şia bir 

azınlığın (%12) bulunduğu, 

Tahran’ın müttefiki Esad yöne-

timini de karıştırmaya çalışacak-

tır. Batı’nın, Lübnan’da, Hizbullah 

partisini yıkmak için çevirdi-

ği dolapların başarılı olması 

uzak bir ihtimal gibi görünüyor. 

Her halükârda, bölgedeki Batı 

hâkimiyeti ve tesiri gerileyecek-

tir; özellikle de İran’da Şah yöne-

timinin sona ermesinden sonra, 

yetkiyi ele alan,  gaddar, Amerika 

uşağı İsrail’in. Tel Aviv’in Amman 

ve Kahire ile yapmış olduğu barış 

anlaşmalarını göz önünde bulun-

durursak, bölgedeki bu tarihi 

değişimin, İsrail ve yandaşları için 

bir gerileme ve başarısızlık sayıla-

cağı muhakkaktır.

‘Orta Doğu’da Demokrasi’ ‹çin 
Batı’nın Timsah Gözyaşları

 

“Ne zaman, New York 

Times’da, Hoover Institute ya 

da Cato Institute’ten kıdemli bir 

âlimin, muhalif yazısını okusam, 

içimden ‘lütfen şunu psikozlu sağ-

kanadın satın aldığı bir fahişeyle 

değiştirin’ diye bağıracağım gelir.” 

Larry Beinhart (Amerikalı Yazar)

 

Washington ve Brüksel’deki 

liderlerin ve işbirlikçi medyaları-

nın, bölgede demokrasiyi sağla-

mak adına yaptıkları tantana, ne 

yazık ki insanı hasta edecek dere-

cede mide bulandırıcı. Sırf böl-

genin stratejik konumu ve enerji 

kaynaklarından faydalanabilmek 

için, şu an tahtları sallantıda olan 

bütün o diktatörler, Amerika’nın 

desteğiyle güçlerini korumak-

taydılar. Hepsi, doları destek-

lemek, petrol fiyatlarını belirle-

mek ve İsrail ile uzlaşma hususla-

rında, Amerika’nın direktiflerine 

göre hareket ediyordu. Oysa halk, 

Amerika’nın politikalarını, özel-

likle de İsrail için gösterilen des-

teği asla onaylamıyordu. Şimdi, 

Mısır’da, Arab Sokağı’nda, göz 

göre göre, Amerika yandaşı bu 

diktatörlerin savurduğu kurşun-

lara hedef olmaktalar. 

Washington ve Brüksel 

ise, hiçbir şey olmamış gibi, 

Kaddafi’nin kendi halkına karşı 

uyguladığı, insanlık dışı, şiddeti 

ayıplayan demeçler vererek, yar-

dım için hazır olduklarını bildir-

mekte. Hatta İngiltere başbaka-

nı, yardım için (!) bölgeyi ziya-

ret ederek, durum değerlendir-

mesi bile yaptı.

Kariyerine, 1960’ların başın-

da, Mısır’da, yayın ataşesi asis-

tanı olarak başlayıp Cezayir, 

Amman ve Ankara’da da görev 

yapan yazar, Batı medyasının 

çöküşünü 2003’te fark etmişti. 

Şimdi ise bu medya, Tony Blair, 

Dick Cheney, George Bush ve 

Irak’ın korkunç ve şok edici ıslah 

edilme ve kuşatılmasının arkasın-

daki diğer isimlerin apaçık yalan-

larının yayınlandığı bir oyuncağa 

dönüştü. ICF’nin internet sitesin-

deki verilere göre, Irak’ta 1.4 mil-

yon kişi öldürüldü ve ülke par-

çalandı.

Adeta avcı köpekleri gibi, BBC 

televizyonu, Irak işgalinden önce 

yapılan bir anket sonucunu, “%2 

savaş karşıtı ve %98 savaş yanlısı 

oy” şeklinde açıklamıştı. Tarafsız 

bir medya kuruluşu olan, Bonn 

merkezli, medya araştırma orga-

nizasyonu, Medya Tenor’e göre 

ise, bahsi geçen kanal, belli başlı 

televizyon kanallarının en kötü-

süydü. 4 Haziran 2003’te, “Biased 

Broadcasting Corporation”(taraflı 

yayın kuruluşu) konulu “the 

Guardian” programında, Cardiff 

Üniversitesi’nde gazetecilik pro-

fesörü, Justin Lewis, yukarıda-

ki sonuçları onaylamıştı. CNN, 

Şimdi, Berlin duvarının yıkılışından 20 yıl sonra, diğer 
duvarın “Yeni Roma” olarak tanımladığımız, mali 
yüzsüzlük merkezinin (ABD)  yıkılışına şahitlik edi-
yoruz. Amerika liderliğindeki Batı hegemonyasının 
düşüşü ve beklenen yıkılışı, Eylül 2008’de Lehman 
Brothers (ABD yatırım bankası), Merrill Lynch (ABD 
yatırım bankası) ve diğer saygıdeğer Amerika ve Batı 
kökenli finansal kuruluşların çöküşüyle başlamıştır. 
Böylece güç dengesinin değiştiği bir dönem, yani 
‘asa’nın Batı’nın elinden, Doğu’nun eline geçtiği bir 
dönem başlamıştır.
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ABC gibi diğer medya kuruluşla-

rının da bunlardan geri kalır tarafı 

yoktu. Zaten, Amerika’da, medya 

kuruluşlarının %90’ı, yarım düzi-

ne hane tarafından idare edilmek-

teydi. Yabancı sermayeler ayrıca, 

sadece sıradan olaylar ve şöhre-

te odaklı yayın yapan, sözüm ona 

Hindistan milli kanallarını da ele 

geçirmiş durumdaydı. 

Asla demokrasi beklentisi içine 

girilmemelidir. Çünkü özgür par-

tiler, seçim sistemi ve demokra-

si, bölgeye daha bir süre gelme-

yecektir. Diktatörlerin destekçi-

leri ve bu durumun mümessille-

ri, bölgedeki gücün sahibi olmaya 

devam edeceklerdir.

Büyük Britanya ve Fransa, 

19. yüzyılda, Kuzey Afrika’daki 

Osmanlı topraklarını sömürgele-

ri haline getirdiler. Birinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra, Orta Doğu’da, 

Londra ve Paris tarafından keyfi 

sınırlar çizildi. Yahudi İsrail, 

1948’de, Arap dünyasının tam 

kalbine, kanayan bir yara gibi yer-

leştirildi. Irak ise 1991’den beri 

ikiye bölünmüş vaziyette bulunu-

yor. Bu sınırların yeniden düzen-

lenip belirlenmesi, sorunların 

çözüme kavuşup yatıştırılması, 

daha uzun süre kan dökülmesine 

sebep olacaktır.

Profesör Paul Kennedy, 

bir sene önce Afganistan’daki 

Amerika politikasını anlattığı 

yazısında, Afganistan ve Pakistan 

gerginliğinin çok karışık ve san-

cılı bir hal aldığını kabul etmiştir. 

Bunun, geçmişteki strateji uzman-

larının ve büyük liderlerin kur-

nazlığının bir göstergesi oldu-

ğunu ifade etmiştir. Augustus, 

Büyük William Pitt, Bismarck 

veya George Marshall’ın, harita 

üzerine eğilmiş, Bika vadisinden, 

Hayber geçidine kadar bu top-

raklar üzerinde kafa yordukları-

nı hayal etmek çok zor değil. Ve 

muhtemelen hiçbiri de gördüğü 

şeyden çok memnun kalmamış-

tır: “Şu boş arazilere ve korkunç 

coğrafyaya bakın! Şunların, saçma 

sapan bir sebep yüzünden çık-

mış -aslında güzel provoke edil-

miş- bir savaş sonrası, kayıplarını 

sessizce kabul edişlerine bakın!”

Bütün bunlara şimdi, Kuzey 

Afrika’da ve Orta Doğu’da, büyük 

bir alanı -Atlantik’ten Golf’a 

kadar, farklı gelişim süreci, kül-

tür, tarih ve rejimlere sahip bölge-

lerde- kaplayan, başkaldırıları da 

eklemek gerekir. Bunlar, patlayıcı 

bir kokteyl etkisi taşımaktadır. Ve 

bölgede bölünmelere, kanlı çatış-

malara ve değişimlere neden ola-

cak uzun bir süreci de beraberin-

de getirmektedir.

“Sosyalizmden Sosyalizme 
Giden En Dolambaçlı Yol: Liberal 

Kapitalizm”

Berlin duvarının yıkılışından 

bu yana, sadece sistematik sosya-

lizm değil, aynı zamanda sosyaliz-

min her türlü pratik edilmiş şekli, 

Batılı liderler, medya ve düşü-

nürler tarafından, adeta tarihin 

çöp tenekesine itildi. Washington, 

Doğu Avrupa’daki ve işbirlikçi 

medyasıyla birlikte Hindistan da 

dâhil olmak üzere diğer yandaş-

larından aldığı destekle, komü-

nizm, sosyalizm ve milliyetçilik 

yerine, terörizm denilen bir ucu-

beyi yarattı.

Amerika başta olmak üzere 

Batı, Nehru, Tito ve Nasır’ın mil-

liyetçilik ve sosyalizmiyle savaş-

mak için, sağ kanadın ideolojisini 

(İslâm), özellikle Güney Batı Asya 

ve Arap dünyasına ait radikal 

İslâmcılığı teşvik etmeye başladı. 

Bunu, diğer Müslümanların geri 

planda kalıp, sürekli Riyad’a karşı 

minnettar hissetmelerini isteyen, 

petrol zengini Suudi Arabistan’ın 

finansal desteğiyle yaptı. Suudi 

Arabistan Müslümanların Kur’ân, 

Kutsal mekânlar, cihad gibi faa-

liyetler ve para konusunda hep 

kendisine bağımlı olmalarını iste-

mekteydi. Batı, Kuzey Afrika, ve 

Güney Batı Asya’da (Amerika/

İngiltere/İsrail-Suudi Arabistan 

hanedanlıklarının, Vahhabilik 

ideolojisinin, Pakistan ordusu/

ISI’nın bulunduğu bölge) kaynak-

ları kullanmak ve kontrol etmek 

için sürekli baskı ve güç göster-

mekteydi. Şu an ise, aynı bölgeye, 

yepyeni bir dönemi beraberinde 

getirecek değişimleri yaratan bir 

gerginlik ve stres hâkim.

Tarihe dönüp, insanların ilk 

haneleri, mezraları, köyleri ve 

daha sonra kasaba, şehir, mede-

niyet, kraliyet ve imparatorlukla-

rı inşa ettikleri dönemden günü-

müze, çeşitli savaşlar ve müca-

deleler sonrasında cumhuriyetler 

ve demokrasiler kurdukları döne-

me kadar geçen zamana şöyle bir 

bakalım! Bu süreçte, Berlin duva-

rının yıkılışından sonraki dönem, 

belki de en cani ve gaddarca uygu-

lamaların gerçekleştiği zamandır. 

Bu dönemde, eşitlik ve kardeşlik 

adına yapılan bütün insani çaba-

lar, globalleşme ve liberal kapita-

lizm adı altında, Amerika’nın emri 

altındaki banker ve sermayedarlar 

tarafından zalimce yok edilmeye 

çalışılmıştır.

Peki, acaba, Arap dünyasın-

da gerçekleşen bu ayaklanmalar, 

daha adil ve eşitlikçi bir döne-

min habercisi midir? Avrupa ve 

Amerika’da hızla batışa geçen, 

liberal kapitalizmin sonunu hız-

landıracak mıdır?
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Amerika ve Batı, Mısır’daki 

Arap halkının öfke ve ayaklan-

malarını kontrol etmeye ve böl-

geye sızmaya çalışırken, aslında 

Hüsnü Mübarek rejiminin alaşa-

ğı edileceğinin farkındaydı. Bu 

arada, bazı ticaret birlikleri ve işçi 

sendikaları bir araya gelerek, libe-

ral kapitalizmin ve globalizmin 

ele geçirdiği bu bölgenin, İslâm 

ve radikal İslâmcı gruplar tara-

fından işgal edilmeyeceğine dair 

umut vaat ettikleri kayda geçmiş-

ti. Çünkü bölgedeki bu İslâmcı 

gruplar, Batı’nın (son yüzyıldır 

Londra’nın Orta Doğu ve Güney 

Batı Asya’da ve Washington’un, 

II. Dünya Savaşı’ndan beri yap-

tığı gibi) kendi yarattığı ve des-

tekleyip, çıkarları doğrultusunda 

kullandığı işbirlikçi oluşumlardı. 

Fakat yine de bölgede, kardeşlik, 

hukuki bir düzen ve eşitliğe açı-

lacak yol uzun ve zorlu olacağa 

benziyor.

Arap dünyasında bundan 

sonra neler olabileceğini anla-

mak için, önce Doğu Avrupa’daki 

ihtilâllerin nasıl çözüldüğünü 

gözden geçirelim.

80’lerin Sonu, 90’ların Başı: 
Doğu Avrupa’daki ‹htilâller, Bir 

Muadil!

Doğu Avrupa’da, komünizmi 

çökerten 1989 ihtilâlini hatırla-

yın! Ayaklanmalar ilk Polonya’da 

başladı, daha sonra Macaristan, 

Doğu Almanya, Bulgaristan, 

Çekoslovakya ve en nihayetin-

de de Romanya’ya kadar yayıl-

dı. Ayaklanmaların sonucunda, 

yalnızca Romanya’da, komünizm 

şiddet uygulanarak alaşağı edildi. 

Nikolay Çavuşesku ve eşi, düzme-

ce bir mahkeme sonucu, soğuk-

kanlılıkla katledildi.

Doğu Avrupalılar, daha 

öncesinde de, Macaristan, 

Çekoslovakya, Polonya ve diğer 

başka ülkelerde, totaliter rejimle-

ri alaşağı etme girişiminde bulun-

muşlar ama hunharca bastırılmış-

lardı.

1980’lerin sonunda, Sovyet 

Rusya, Ortodoks Slav milliyetçi-

liğinin yeniden dirilmesiyle -ki 

bu durum Türkî cumhuriyetler 

ve diğer Sovyet Rusya devletle-

rini birer yük haline getirmiş-

ti- çözülmenin eşiğine gelmişti. 

Batı, komünist ülkelerde, özgür-

lük ve değişim isteyen grupları 

destekliyor ve demokrasi ve insan 

hakları söylemlerini yaygınlaştır-

maya çalışıyordu. Bunu yapar-

ken de Mahatma Gandhi, Martin 

Luther King ve diğer örneklerden 

devşirdiği sivil direniş metotları-

nı kullanıyordu. Her halükarda, 

Nazi Almanya’sını büyük kayıp-

lar uğruna yenerek, Sovyet tankla-

rı ile birlikte gelen ve zorunlu tek 

parti yönetimini başlatan komü-

nizme karşı bir direniş yükselme-

ye başlamıştı.

1989’da Sovyetler Birliği, 

Berjnev Doktrini’ni, Varşova Paktı 

müttefiklerinin iç işlerine müda-

hale ettiği gerekçesiyle yürürlük-

ten kaldırdı.

Tiananmen Meydanı’ndaki 

protestolar, Çin’de komünist reji-

mi değiştirmeyi ve sarsmayı başa-

ramadıysa da, bu cesaret ve muha-

lefet örnekleri, Doğu Avrupa ve 

Sovyet Rusya’nın başka bölgele-

rindeki isyanları tetiklemiş oldu. 

(Kahire’deki olaylara dayanarak, 

Çin’de de bir ‘Yasemin Devrimi’ 

yaratma çabaları fos çıkmıştı.)

Aslında Sovyet Rusya’nın dağı-

lışının ilk tohumları, komünizm 

ve kapitalizmden pek de anlama-

yan, gerçekte bir ziraat mühen-

disi olan, Mihail Gorbaçov’un 

perestroyka (yeniden yapılanma) 

ve glasnost politikaları tarafın-

dan atılmıştı. Batı medyası, dalka-

vukluk etmek adına, Gorbaçov’u 

muhteşem bir demokrat olarak 

tanımlamaktaydı. Gorbaçov’dan 

sonra ise, sürekli sarhoş olarak 

hatırlanan Boris Yeltsin gelmişti. 

Bu iki başkan, devletin ideolojisi-

ni ve sistematik sosyalizm düşün-

cesini yerle bir ederek, Sovyetler 

Birliği’ni çöküşe sürüklediler. 

1991’in sonunda SSCB, dağılma 

ve çökmenin eşiğine çoktan geti-

rilmişti.

Baltık Devletleri dışında -ki bir 

süre sonra bağımsızlığını ilan etti-

ortaya çıkan Rusya Federasyonu 

ve 14 yeni milletten çok azı yerel 

muhalefet gösterdi ve bağımsızlık 

talep etti.

Arnavutluk ve Yugoslavya, 

1990 ve 1992 arasında, komünist 

ideolojiyi reddetti. Amerika ve 

Avrupa, Yugoslavya’daki iç karı-

şıklığı desteklemeye çalıştılar. I. 

Dünya Savaşı’ndan beri, Amerika 

liderliğindeki NATO birlikle-

ri, Yugoslavya’yı illegal bir şekil-

de bombalayarak, ülkenin bölün-

mesinde büyük etken olmuşlar-

dı. 1992’de beş tane halef ülke 

doğmuştu: Slovenya, Hırvatistan, 

Makedonya Cumhuriyeti ve 

Bosna-Hersek. Fakat Rusya yan-

daşı Ortodoks Slav Yugoslavya, 

Washington’daki, gururlu ve zafer 

tutkunu ‘Yeni Roma’ (Amerika 

için o dönem kullanılan tabir 

çev.) için çok fazlaydı. Sonraları, 

kıyı Karadağ, Sırbistan’dan tama-

men ayrılarak, Moskova’nın müt-

tefikini, Balkanlar’da yalnız bırak-

tı. 

Kapitalist medya, Rusya ve 

diğer komünist ülkelerdeki, eko-

nomik değişime ve demokratik-
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leşmeye övgüler yağdırıp, destek-

leyici tavır takınırken, bir yan-

dan da Batı, Sovyet Rusya’nın 

bu çöküşünü acımasızca sömür-

dü. Bütün bu demokratikleşme 

ve ekonomik reform söylemle-

ri, Rusya’da, SSCB’nin II. Dünya 

Savaşı’nda maruz bırakıldığın-

dan daha fazla ekonomik kayba 

ve tahribe neden oldu. Rusya 

GSYİH’i (gayrı safi yurt içi hası-

la) yarı yarıya azaldı ve sermaye 

yatırımları %80 oranında düştü. 

Halk yoksulluk ve sefalete itildi, 

ölüm oranları arttı ve nüfus azal-

maya başladı. Ağustos 1998’de ise 

ülkenin mali sistemi çöktü. 

Yaklaşık bir trilyon Amerikan 

doları ve hatta daha fazla serma-

ye, demokrasiyi yayma, küresel-

leşme, serbest Pazar ve kapitalizm 

zırvaları adı altında, Sovyet Rusya, 

Doğu Avrupa Sosyalist ülkeleri 

ve Balkanlar’dan, Batı’ya transfer 

edildi. Moskova’da, Batı’nın çiz-

meyi aşmış bu istismarı, Vladimir 

Putin tarafından dengelenmişti. 

Putin, kendi halkı için, Batı’daki 

liderlerin aksine oldukça popü-

lerdi. Çoğu Doğu Avrupa ülkele-

rinde, Washington ve Brüksel’le 

işbirliği içinde, bazı gruplar oluş-

turuldu ve bölgede, mafya grup-

ları ile birlikte güç kazandılar. 

(3 yıl öncesinde, Romanya’da bir 

seçimde, Batı’nın uşağı Nikolay 

Çavuşesku tarihin en önemli lide-

ri seçilmişti.) Ve sonunda seçimler 

yapıldı. Ama bu seçimlerin, Irak’ta 

ve 2000 yılında Amerika’da yapı-

lan seçimlerden bir farkı yoktu. 

Finansçılar, bankerler, askeri ser-

maye, enerji ve diğer kurumsal 

işletmeler tarafından yönetilen bir 

ülkede, halk ne kadar söz sahibi 

olabilir ki? 

Sonuç

Şimdi, Berlin duvarının yıkı-

lışından 20 yıl sonra, diğer duva-

rın “Yeni Roma” olarak tanımla-

dığımız, mali yüzsüzlük merkezi-

nin (ABD çev.)  yıkılışına şahitlik 

ediyoruz. Amerika liderliğinde-

ki Batı hegemonyasının düşüşü ve 

beklenen yıkılışı, Eylül, 2008’de 

Lehman Brothers (ABD yatırım 

bankası çev.), Merrill Lynch (ABD 

yatırım bankası çev.) ve diğer saygı 

değer Amerika ve Batı köken-

li finansal kuruluşların çöküşüy-

le başlamıştır. Böylece güç den-

gesinin değiştiği bir dönem, 

yani ‘asa’nın Batı’nın elinden, 

Doğu’nun eline geçtiği bir dönem 

başlamıştır. Washington’un borcu 

neredeyse 10 trilyon dolar olarak 

belirlenmişken, GSYİH’i 14 tril-

yon dolar kadardır. Kredi sağla-

yanlar, Amerikan dolarını, yedek 

para birimi olarak bir kenara atıp 

başka bir hesap birimiyle değiştir-

meyi bile planladılar. Amerika’nın 

önderliğindeki Batı, Irak’taki 

bataklığa iyice battı ve tarihte bir-

çok imparatorluğun mezarı olan 

Afganistan’da, asla kazanamaya-

cağı bir savaşın tuzağına düştü. 

Oysa bundan beş/on sene önce 

Amerika, 1971’de Hindistan’da 

yaptığı gibi, çok rahat Kuzey 

Afrika ve Orta Doğu’ya, kendi 

vatandaşlarını tahliye etmek için 

nakliye uçağı gönderme tehditle-

ri savurabiliyordu.

Orta Doğu ve Kuzey 

Afrika’daki hâkimiyetinin zede-

lenmesi ve Suudi Arabistan’daki 

olası ciddi bir çalkantı sonu-

cu, kim bilir Amerikan doları-

nın başına daha neler gelecek? 

Karşılıklı güç mücadelesi ve haki-

miyet savaşları, en başında, Doğu 

ve Orta Asya’dan gelen, iki teker-

lekli Hint-Avrupa savaş arabala-

rı ile at üstündeki Türk, Moğol, 

Tatar ve diğer kabilelerin göç edi-

şiyle başladı. Ne yazık ki, Büyük 

İskender ve onun Makedon kabi-

lelerinin, Orta Doğu, Orta Asya ve 

Kuzey Hindistan’a yaptığı yolcu-

luktan, Budist yazmalarında çok 

az bahsedilmektedir. Oysa Batı, 

hâlâ medyası aracılığıyla yaptığı 

gibi sürekli başarılarının ve yalan 

yanlış haberlerinin abartılı propa-

gandasını yapmaya devam etmek-

tedir.

Dünya, şimdi, örnek bir deği-

şime hazırlanıyor. Batı ise, NATO 

güçlerini, Orta Asya ve Hazar böl-

gesine sokmaya çalışıyor. Amerika 

Büyük Britanya ve Fransa, 19. yüzyılda, Kuzey 
Afrika’daki Osmanlı topraklarını sömürgeleri hali-
ne getirdiler. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Orta 
Doğu’da, Londra ve Paris tarafından keyfi sınırlar 
çizildi. Yahudi İsrail, 1948’de, Arap dünyasının tam 
kalbine, kanayan bir yara gibi yerleştirildi. Irak ise 
1991’den beri ikiye bölünmüş vaziyette bulunuyor. 
Bu sınırların yeniden düzenlenip belirlenmesi, sorun-
ların çözüme kavuşup yatıştırılması, daha uzun süre 
kan dökülmesine sebep olacaktır.
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ve İsrail’in oyuncağı Gürcistan’ın 

Güney Osetya’yı ele geçirme plan-

ları, Moskova’nın ağır kayıplara 

neden olan çabasıyla başarısız-

lığa uğradı. Azerbaycan, strate-

jik konumu ve enerji kaynak-

ları ile Gürcistan neticesinden 

sonra ikinci bir alternatif olarak 

Batı’nın listesinde bulunmakta. 

Amerika, Ukrayna’ya da bir kuk-

lasını -Viktor Yuşçenko- yerleştir-

mişti ki geçen yıl, seçimlerde ele-

nerek başarısızlığa uğradı. Şimdi 

ise Amerika, ne ektiyse onu biçi-

yor. Kırgızistan’da Moskova ile 

karşı karşıya gelmiş durumda ve 

önce Afganistan ve şimdi Orta 

Doğu’da uğratıldığı bozgunu sey-

rediyor. 

Tarihin Sonu

Berlin duvarının yıkılışı, 

Avrasya’da komünist rejimlerin 

ve ekonominin çöküşü, “Tarihin 

Sonu” ve Amerika tipi liberalizm 

ve kapitalist düzenin bir zaferi 

olarak nitelendirilmişti. (1978’den 

bu yana, Çin, üretimde kapita-

list sistemin metotlarını kullanan, 

otoriter bir komünist devlet ola-

rak biliniyor.)

1992’de, “Tarihin Sonu ve Son 

İnsan” kitabını yazan Profesör 

Francis Fukuyama, soğuk savaşın 

bitmesi ve 1989’da Berlin duva-

rının yıkılışından sonra, insanın 

tarihi gelişiminin son noktaya gel-

diğini ve ideoloji savaşlarının yeri-

ni liberal demokrasiye bırakarak 

sonuca ulaştığını iddia etmişti. 

Fukuyama, siyasal ve ekonomik 

liberalizmin, ilerlenecek en son 

nokta ve en son evrensel başarı 

olduğunu öngörmüştü:

“Şahitlik ettiğimiz, soğuk 

savaşın sona ermesi ya da tarihsel 

süreçte, savaş sonrası bir dönemin 

son bulması değil; tarihin sona 

ermesidir aslında. Ki bu, insanoğ-

lunun geçirdiği ideolojik evrimin 

son hali, Batılı liberal demokra-

sinin evrenselleşmesi, yani insan 

iktidarının geldiği son noktadır.” 

Çok geçmeden Fukuyama, 

sınırlarını aşan kapitalizm ve 

onun Enron’da ve bunun gibi 

başka yerlerde, ifrat derecesindeki 

sonuçlarından sonra, tezini yeni-

den gözden geçirmiştir.

2006’da, ‘Irak’ta özgürlük 

operasyonu’na karşı çıktığı, New 

York Times’taki bir yazısında 

Fukuyama, neo-muhafazakârlığı, 

Leninizm ile tanımlamıştır. 

Bunu şöyle ifade etmiştir: “Neo-

muhafazakârlar, ancak güç ve 

iradenin doğru pratik edilmesi 

sonucu tarihin devam edeceği-

ne inanmaktalar. Leninizm’in 

Bolşevik versiyonu bir trajedidir 

ve Amerika tarafından uygulanın-

ca da adeta bir komedyaya dönüş-

müştür. Neo-muhafazakârlık, 

hem siyasal bir sembol hem de 

bir düşünce yapısı olarak, artık 

benim onayladığım bir sistem 

olmaktan çıkmıştır.”

Amerikalı düşünürler ve onla-

rın anlık felsefelerinin geldiği son 

nokta Samuel Huntington ve kita-

bı “Medeniyetler Çatışması”dır. 

Aslında bütün olan biten, Orta 

Doğu’daki üç farklı Din’in izleyi-

cileri tarafından Tanrıların, güç ve 

hâkimiyet için kullanılmasından 

başka bir şey değildir.

Liberal kapitalizmin, 

Amerika’nın haddi aşan 

tamahkârlığı ve hilekârlığı nede-

niyle çöküşü sonrasında ortaya 

çıkan bazı belirtiler, 20 yıl önce 

Sovyet Rusya’nın çöküşünden 

sonra ortaya çıkanlarla benzerlik 

göstermektedir. 

Ne gariptir ki, Amerika’da özel 

sektörü, geçici bir süre ayakta 

tutan kamuya ait para (yaklaşık 

2 trilyon dolar ile 600 milyon 

arası), bir uyarıcı gibi kullanıl-

dı. (Bu para yalnızca bilgisayar 

ekranlarında varlığını koruyordu 

ve yok pahasına borç olarak veril-

di. Dünya menkul kıymetler bor-

sasını, adeta bir gazinoya dönüş-

türerek çalkaladı. Aynı zamanda 

da ürün stoklayıp fiyat yükselt-

mek için kullanıldı.) Şimdi ise, 

ulusal hissedarlar, Amerika’daki 

itina ile kamusallaştırılmış ban-

kaları işletmek zorundalar. İşte 

“Amerika’nın neo-liberalizm zafe-

ri, sosyalizm yenilgisi ve tarihin 
sonu”; kısaca hepsinin miadını 

doldurduğu an.

‘Tarihin Sonu’nun Bitişi mi 
Başlıyor?

Amerikalı iktisatçı Hyman 

Minsky şöyle demiştir: “Keynes’in 

ortak çalışmalarının vardığı sonuç 

gösteriyor ki, kapitalizm yapısı 

gereği tutarsızdır ve en nihayetin-

de çökmeye mahkûmdur. Sağlam 

ve dengeli bir yapı oluşturmak-

tan uzak olduğu gibi tam tersine, 

kapitalizm, kaçınılmaz bir şekil-

de uçurumun kenarında sallan-

maktadır.” 

Sonucu ne olursa olsun, Kuzey 

Afrika ve Batı Asya’daki çalkan-

tı, Washington’un yakın çevresin-

de meydana gelen tarihi bir koşul 

değiştirme durumudur.

Tarihte, yüzyıllar süren Roma-

Bizans ve Pers imparatorlukları 

arasındaki çekişme ve savaşlar, 

neticede büyük bir bitkinliğe ve 

yorgunluğa yol açtı. Ve sonrasın-

da çok geçmeden, topraklarını 

Arap çöllerinden gelen Bedeviler 

istila etti.

Çeviren: Betül Önal 
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Arap İsyanları’nın
Yıktığı Efsaneler

Seyfi ŞAH‹N

Z eynel Abidin Bin Ali, 

Hüsnü Mübarek ve onlar-

la birlikte Libya, Yemen, 

Bahreyn, Suriye ve Ürdün’deki 

türdeşleri Kuzey Afrika ve Orta 

Doğu’daki kargaşa ortamının 

tek kurbanları değiller. Tarihi 

17 Aralık sabahı Muhammed 

Bouazizi’nin kendini kur-

ban etmesi ile yaktığı ateş, 

bölge ve ötesi ile ilgili pek 

çok efsaneyi de yutmuş oldu. 

Maskelenerek gerçeklikmiş 

gibi gösterilen yarı gerçeklik-

ler ve yalanlar artık kabak 

gibi ortada. Toz duman dağı-

lıp hava açtığında bu duru-

mun, devrimler ile doğan 

yeni hükümetlerin ve devrim 

dalgasından sağ kurtulmayı 

başarmış eski rejimlerin oldu-

ğu kadar dünyanın geri kala-

nının da bölge ile ilişkileri-

ne gelince yerel ve dış politi-

kaları üzerinde büyük etkisi 

olacaktır.

Efsane 1: Arap Milliyetçiliği Öldü

Yüzyıla yakın bir süre-

dir Araplar yapay ulus devlet-

lere bölünmüşlerdi. Yapaylar, 

çünkü günümüz Arap devletleri-

nin ayrı ayrı var olmaları için çok 

az tarihi, kültürel ve dilsel farklı-

lık, dayanak noktası bulunmakta. 

Bu sonucun tek sebebi, bölgedeki 

yerel kabile-aşiret reislerinin ken-

dilerine petrol anlaşmaları karşılı-

ğı güvenlik ve uluslar arası alanda 

tanınma hakkı sağlayan Batılı güç-

lerle askeri paktlara katılmaları-

dır. Bu yapay sınırları ortadan kal-

dırmak arayışında olan 20.yy’ın 

ortalarındaki laik-milliyetçi Arap 

hareketi 1967 Arap-İsrail sava-

şındaki yenilgi ile ezilmiş duru-

ma gelmişti. Ama Batı’nın hayal 

kırıklığı ve onun yerel işbirlikçi-

lerinin yüzyılın sonlarına doğru 

İslâmcı çizgiye doğru dönmele-

ri Arap milliyetçiliğinin öldüğü 

manasına gelmişti.

Devam etmekte olan karga-

şa ortamı ise bu sonucu yalan-

lıyor. Bölgenin bir ucundan 

öteki ucuna Araplar birbirle-

rine, diktatörlere karşı ayak-

lanmak için ilham veriyorlar.  

Bunu yapabilecek durumday-

dılar çünkü yıllar boyu dini 

ve mezhebi ayrıştırma teşeb-

büslerine karşılık özlerinde 

Araplık her daim güçlü bir 

şekilde yer almıştır.  Mısır’da 

Hıristiyanlar Müslümanları 

namaz esnasında korurlar-

ken, Bahreyn’in Şiileri ve 

Umman’ın İbadileri de Tunus 

ve Mısır’daki Sünnilerin zafer-

lerinden etkilenerek kendi 

ülkelerinde de protestolara 

başladılar. Bin Ali ve Mübarek 

indirilince tüm bölgede insan-

lar sokaklarda sevinç gösterile-

rinde bulundular. Sokaklara çık-

tılar çünkü kendilerini öncelikle 

Sünni, Şii, Hıristiyan, Kıpti olarak 

değil Arap olarak hissettiler.

Elbette kimse birleşmiş bir 

Arap ulusu talebinde değil.  Daha 

Kapitalizm ve serbest piyasa 
ekonomileri mutlaka demok-
rasileri severler, diye bir şey 
yoktur. İşin aslı böyle bir ola-
sılıktan da fazlasıyla korkarlar.  
Post Carbon Enstitüsü’nden 
Chris Martenson ise:  ‘Batı şayet 
Kuzey Afrika ve Ortadoğu’dan 
alması gereken uyarı ve ders-
lere kulak asmazsa kolaylıkla 
bazı kehanetlerde bulunulabi-
lir. Mali krizler güçsüz bölge-
lerden merkeze doğru yayılır-
lar’ diye yazmıştır.
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ziyade bölünmüş ülkelerinde 

kendi kendilerini yönetme hak-

larını talep ediyorlar. Bu bilinen 

tabir ile Arap Milliyetçiliği değil, 

en azından henüz. Ama bölge-

deki domino etkisi gösteriyor ki 

Arap siyasal zümresi ölmüştür. 

Milliyetçilik dinsel, mezhepsel 

ve ülkesel farklılıkların ötesinde 

bulunuyor. Ve işin doğrusu “top-

lum izzet-i nefsin”den beslenerek 

bölge çapında güçleniyor ve yayı-

lıyor.

Efsane 2: ABD ile Müttefik Olmak 
Rejimin Güvenliğini Garanti 

Altına Alır

Bin Ali ve Mübarek ABD’nin 

sıkı müttefikleriydiler. Lakin Bin 

Ali’nin devrilişi çok ani gerçekleş-

ti. Mübarek’e protestoları savuş-

turması ve işbaşında kalması için 

günlerce destek veren ABD yine 

de çaresiz durumda kaldı. Yakın 

bir zamanda Başkan Obama, 

Mübarek’i “istikrar” adına bir güç 

olarak nitelemişti. İstikrar bura-

da diplomasi deyimiyle, “faydalı 

statüko” manasına geliyordu. Hal 

böyle iken Obama protestoları 

bastırabilmek için güçlerini hare-

kete geçiremedi. Mübarek niha-

yetinde gitmek zorunda kaldı. Bu 

esnada Libya lideri Kaddafi ise 

savaşmaya devam ediyor. Tunus 

ve Mısır eylemlerinin başarısı gös-

terdi ki ABD ile “dost” olmak 

ve yakınlarında ABD birliklerini 

konuşlandırmak rejimin güven-

liğini sağlamamaktadır.  Aradaki 

ilişki Bahreyn ve Yemen’de oldu-

ğu gibi diplomatik bir desteği 

doğurabilir. Veya demokratik 

gösterilerin medyada yayınlan-

masının kısıtlanması ve takibin-

de yasaklanması da olabilir. Ama 

ABD’nin “demokrasi” adına girişi-

len bir ayaklanmayı asker gönde-

rerek bastırmasını beklemek çok 

fazla olur.  Bahreyn’de bile böl-

gede konuşlanmış ABD 5. Filosu 

yerine Suudi ve BAE birlikleri 

kirli işler ile uğraşmak durumun-

da kaldı. Dünyanın en güçlü ülke-

si, dünya tarihinin en güçlü ordu-

suna sahip ve bunu “dost”larını 

korumak için kullanamıyor.  Bu 

durum “kaba kuvvet”in sınırları-

nı göstermekle kalmayıp bu kar-

gaşadan sağ çıkabilecek -özellik-

le de Körfez ülkeleri- rejimlerinin 

zihinlerinde yer tutacaktır. İronik 

olarak ise bu durum, ayakta kala-

bilen rejimlerin ayakta kalabilme-

leri için dışa bağımlılıktan kur-

tulmalarını anlamaları sebebiyle 

büyük çaplı silah alımlarına yol 

açabilir.

Daha da önemlisi bölgede ve 

tüm dünyada yeni bir nükleer 

silah elde etme yarışı başlayabi-

lir. Sekiz yıl önce Kaddafi Batı 

ile ilişkilerini iyileştirmek adına 

nükleer programını durdurmuş-

tu. Şayet durdurmamış olsaydı 

Obama ona karşı saldırıda bulu-

nurken iki kere düşünmek zorun-

da olacaktı. Libya’ya karşı girişilen 

askeri müdahale ABD’nin dostla-

rı için olduğu kadar düşmanları 

için de nükleer seçeneğin beklen-

medik durumlara karşı tek garan-

ti olduğu inancını desteklemiştir.

Efsane 3: Medeniyetler Çatışması 
Sürüyor

Arap ayaklanmalarının oluş-

turduğu dip dalgası Samuel 

Huntington’ın ünlü tezinde öne 

sürdüğü Soğuk Savaş sonrası 

dönemde dinin insanların birin-

cil kimliğini oluşturduğuna ve bu 

kimliklerin birbirleriyle savaşa-

cak medeniyetleri oluşturduğuna 

dair prensiplerinin ikisini de boşa 

çıkarmış oldu. Bu teoriye göre 

Müslümanların, Batı medeniyeti-

nin mihenk taşları olarak görülen 

insan hakları ve demokrasi ile bir 

alakası olamazdı.

Ama ne olsa beğenirsin: 

Müslümanlar çatışıyorlar ancak 

Güya radikal ve demokrasiden nasibini almamış 
Arapların on binlercesi hayatlarını ortaya koyarak 
demokrasi mücadelesine katıldı. Ama ilginç bir şekil-
de demokrasinin şampiyonları bu kavgada onları des-
teklemek için o kadar da arzulu değiller. ABD’nin çifte 
standardı daha açık olamazdı. Mübarek’e arka çık-
masına ve Bahreyn ve Yemen’deki “dost” rejimlerin 
barışçı göstericilere karşı sürdürdüğü gaddarca baskı 
politikalarına gözünü kapayan Washington yönetimi, 
“insanları korumamız lazım” diyerek Libya’ya -böl-
gede Amerikan petrol şirketlerinin erişemediği geniş 
petrol kaynaklarına sahip bir ülke!- karşı bir askeri 
operasyon başlattı.
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Batı ile değil kendi hüküm-

darları ile çatışıyorlar. Hem de 

demokrasi ve temel insan hakla-

rı talepleri için. Ve bu mücadele-

yi  Hıristiyanlar ile omuz omuza 

veriyorlar.

Efsane 4: Serbest Piyasa 
Demokrasiye Önem Verir

Yıllardır kapitalizm, serbest 

piyasa ekonomisi ve demokra-

si birbirlerinin anlamlarını pekiş-

tiren eş anlamlı kelimeler ola-

rak kullanıldı. Francis Fukuyama 

1992’de yayınlanan “Tarihin 

Sonu ve Son İnsan” adlı eserin-

de “liberal demokrasi”nin komü-

nizme baskın çıkarak insanoğlu-

nun ideolojik evriminin zirvesine 

yerleştiğini savunur. Ortaya koy-

duğu “liberal demokrasi” kavra-

mı ekonomik liberalizm ve siyasal 

demokrasi kavramları ile evlidir. 

Yakın geçmişte Thomas Friedman 

da “Dünya Düzdür: Yirmi Birinci 

Yüzyılın Kısa Tarihi” adlı eserin-

de küreselleşmenin, siyasal eşit-

liğin, ekonomik eşitlikten peyda 

olduğunu, dünya çapında bir 

oyun alanı yarattığını öne sür-

müştür. 

Bu sözüm ona “serbest” piyasa 

ekonomisinin Arap ayaklanmala-

rına karşı gösterdiği tepki bu efsa-

nenin aldatıcılığını ortaya çıkar-

mıştır. Otokrasinin son kaleleri-

nin an meselesi olan yıkılışları-

nı sevinç içinde zıplayarak kutla-

mak yerine kafasını kuma gömü-

verdi serbest piyasa.  Bu demok-

ratik dalga tüketici ve yatırımcı 

duyarlılığını alt üst etti. Borsalar 

düşüşte,  eşya fiyatları yükseliş-

te ve finans çevreleri ayaklanma-

ların iki yıl önceki küresel ekono-

mik krizin yaralarını sarma süre-

cini baltalamasından korkuyorlar.

Kapitalizm ve serbest piyasa 

ekonomileri mutlaka demokrasi-

leri severler diye bir şey yoktur. 

İşin aslı böyle bir olasılıktan da 

fazlasıyla korkarlar. Post Carbon 

Enstitüsü’nden Chris Martenson 

ise: “Batı şayet Kuzey Afrika ve 

Ortadoğu’dan alması gereken 

uyarı ve derslere kulak asmazsa 

kolaylıkla bazı kehanetlerde bulu-

nulabilir. Mali krizler güçsüz böl-

gelerden merkeze doğru yayılır-

lar” diye yazmıştır.

Efsane 5: Demokrasiler 
Demokrasileri Önemser

Güya radikal ve demokrasi-

den nasibini almamış Arapların 

on binlercesi hayatlarını ortaya 

koyarak demokrasi mücadelesi-

ne katıldı. Ama ilginç bir şekil-

de demokrasinin şampiyonları 

bu kavgada onları desteklemek 

için o kadar da arzulu değiller. 

ABD’nin çifte standardı daha açık 

olamazdı. Mübarek’e arka çıkma-

sına ve Bahreyn ve Yemen’deki 

“dost” rejimlerin barışçı gösteri-

cilere karşı sürdürdüğü gaddarca 

baskı politikalarına gözünü kapa-

yan Washington yönetimi “insan-

ları korumamız lazım” diyerek 

Libya’ya -bölgede Amerikan pet-

rol şirketlerinin erişemediği geniş 

petrol kaynaklarına sahip bir 

ülke!- karşı bir askeri operasyon 

başlattı.

Peki, ABD’yi diğerlerin-

den ayrı tutmak niye? Fransa 

Dışişleri Bakanı Michelle Alliot-

Marie ayaklanma meydana geldi-

ğinde Tunus’ta tatil yapmaktay-

dı ve daha sonra Bin Ali’ye isya-

nı yayıldığı gibi bastırmak için 

destek önerisinde de bulundu. 

Hem Fransa hem de İngiltere söz 

konusu demokratik dönüşüme 

karşı ikiyüzlülük olunca ABD ile 

eşit derecede ortaklar. Dostane 

ilişkilerin var olduğu ülkeler-

deki protestoları göz ardı edip 

Libya’daki müdahaleye katıldılar. 

Demokrasiyi benimsemiş ülkeler-

den pek çoğu da Kuzey Afrika ve 

Orta Doğu’daki despotlarla sıkı 

ilişkiler içindeydi. Bugün özgür-

lük hareketlerinin lehinde cesaret 

verici en ufak bir kelime bile söy-

leyemiyorlar.

Ama bu durum daha büyük 

bir soruyu gündeme getiriyor. 

Şayet bu tavır demokrasilere has 

bir tavır ise o zaman Arap demok-

rasi hareketlerinin geleceği ne ola-

cak? Başarıya ulaşıp demokratik 

yönetimler kurduklarında olayla-

ra nasıl tepkiler verecekler? Bugün 

protesto gösterileri ile karşı karşı-

ya kalan bazı rejimler ve devri-

len iki diktatörlük de bir zaman-

lar otokrasilere karşı çıkan popü-

ler ayaklanmalar ile doğmuşlar-

dı. Hüsnü Mübarek geniş halk 

kitleleri tarafından da destekle-

nen 1952’de Kral Faruk’u devi-

ren askeri darbeyi gerçekleştiren 

Hür Subaylar Hareketi’nin 3. dev-

let başkanıydı. Bin Ali ise 1987’de 

büyük bir değişime öncülük ede-

rek Habib Burgiba’nın 30 yıl-

lık yönetimini alaşağı etmişti. 

Ne ilginçtir ki Burgiba da zama-

nında Fransız destekli monarşi-

yi yıkan özgürlük lideri olarak 

çok popülerdi. Sadece zaman 

bize Bouazizi’nin kendini yakarak 

temelini attığı rejimlerin daha iyi-

sini başarıp başaramayacaklarını 

gösterecektir.

Çeviri: Ömer Behram Özdemir 
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VAK‹T VE SEYAHAT B‹L‹NC‹

Vakit su gibi akıp gidiyor. 

Allah’ın her birimiz için takdir 

buyurduğu ömür hazinesi her 

gün bir bir azalıyor. Yolun sonu-

na ne kadar yakın olduğumuz 

belli değil; kaç yıl, kaç ay, kaç 

hafta, kaç gün, kaç saat, dakika, 

saniye... Hesap Günü için azık 

hazırlama fırsatı, her geçen gün 

biraz daha kaçıp gidiyor. 

“Keşke şu hayatım için önce-

den bir şeyler yapıp göndermiş 

olsaydım.” (Fecr 89/24) diye piş-

manlık duyacak insanlar arasın-

da olmamak için, henüz vakit 

varken, Ahiret azığı hazırlamanın 

tam zamanıdır.

Şu kısacık ömrümüzü neler 

uğruna tükettiğimizin, zamanı-

mızı nasıl hoyratça harcadığımı-

zın, imkân ve enerjimizi neler 

için seferber ettiğimizin, günde-

mimizi kimlerin ve nelerin işgal 

etmesine izin verdiğimizin hesa-

bının tek tek görüleceği bir Gün 

mutlaka gelecek. O yakîn olarak 

iman ettiğimiz “Din Günü” (Fatiha 

1/4), o “Hesap Günü” (Mümin 

40/27), o “Toplanma Günü” 

(Teğâbün 64/9), o “Kâr-Zarar 

Günü” (Teğâbün 64/9), o “Bağrışıp-

Çağrışma Günü” (Mümin 40/32), o 

“Pişmanlık Günü” (Meryem 19/39) 

kesin gelecek.

“Sonra o gün (dünyada size 

verilmiş olan) her nimetten sor-

guya çekileceksiniz!” (Tekâsür 

102/8)

Kendisinden hesaba çekile-

ceğimiz nimetlerin başında da 

zaman nimeti gelir kuşkusuz. 

Şu kadrü kıymetini bilemediği-

miz, nasıl geçtiğini fark edemedi-

ğimiz, tükettiğimiz, ‘öldürdüğü-

müz’ zaman...

Pervasızca tükettiğimiz vakit-

lerin başında da “tatil” adını ver-

diğimiz zaman dilimleri geli-

yor. Atalet yani işsizlik/tembel-

lik kelimesinden türeyen “âtıl, 

işsiz olma/kalma, oyalanma, tem-

bellik etme” anlamındaki bir tatil 

kavramına Müslüman’ın haya-

tında yer olmadığı açıktır. Zira 

Müslüman’ın “boş işlerle”; anlam-

sız, gayesiz faaliyetlerle meşgul 

olması, Rabbimiz tarafından men 

edilmiştir:

“Onlar boş/yararsız şeyler-

den yüz çevirirler.” (Müminûn 23/3)

Yüce Rabbimiz, Müslüman’ın, 

bir işi bitirdiğinde yeni bir işe 

sarılmasını ve yorulmasını ister:

“Bir işi bitirip-boşaldığın 

vakit, hemen yeni bir işe sarıl/

koyul.” (İnşirah 94/7)

Yine aynı şekilde, yaygın ola-

rak yaz aylarında yapılan seya-

hatlerin de içi boş ve amaçsız 

‘turistik’ gezip-tozmalar biçimin-

de gerçekleşmesi, Müslüman 

bilinci ile bağdaşmaz. Öyleyse, 

vakti ve seyahati Müslümanca 

değerlendirmek için meselenin 

“derûnuna” dalmak durumunda-

yız.

“Ümmetimin Seyahati Oruçtur/
Cihaddır”

Kur’ân’da seyahat kavramı, 

aynı kökten türeyen “sâihûn” 

(Tevbe 9/112)  ve “sâihât” (Tahrim 



65Umran HAZİRAN 2011

■ Ötelere Seyahat

66/5) olarak karşımıza çıkar ki, bu 

kelime daha çok mecazi anlamıy-

la “oruç tutan erkekler/kadınlar” 

şeklinde anlaşılmıştır. Ancak, 

her iki kelimeyi asli anlamına 

uygun çeviren mealler de var-

dır: Mesela“sâihûn”a; H. Basri 

Çantay ‘seyahat edenler’ derken, 

Ali Bulaç ‘(İslam uğrunda) seya-

hat edenler’, Celal Yıldırım ise 

‘(ilim elde etmek, din, ahlâk ve 

fazileti yaymak için) seyahat 

edenler’ der. Muhammed Esed 

aynı kelimeyi ‘(Allah’ın hoş-

nutluğunu) aramaya dur-

maksızın devam eden-

ler’ şeklinde anlamlandırır-

ken, Abdülbaki Gölpınarlı 

‘oruç tutanlar (savaş veya 

bilgi elde etmek için yurttan 

yurda gezenler)’ diye çevi-

rir. “Sâihât” kelimesi için-

se M. Esed ‘(O’nun rızasını 

aramak için) yola koyulan 

kadınlar’ der.

Esed, Tevbe/112. âyetin 

dipnotunda şu açıklamayı 

yapar: “Müfessirlerin çoğu 

sâihûn (lafzen, “gezginler/

seyyahlar”) tabirine sâimûn 

yani, “oruç tutanlar” anla-

mını vermişlerdir; bu görü-

şü ileri sürerken, oruç tutan 

kimsenin de, tıpkı gezginler 

gibi kendisini geçici olarak 

dünya nimetlerinden, dünyevî 

tadımlardan geri tuttuğu düşün-

cesinden hareket etmişlerdir 

(Râzî’nin, Süfyân b. ‘Uyeyne’den 

aktardığına göre). Bu müfessirle-

rin siyâha (“gezginlik/seyyahlık”) 

terimiyle siyâm (“oruç”) arasın-

da kurdukları bu mecazî özdeş-

liği sâihûn teriminin, yukarıda-

ki anlam örgüsü içinde, muhte-

lif sahâbîler ve onların bazı erken 

ardılları tarafından da böylece 

tefsir edilmiş olmasına dayandır-

dıklarını belirtmeliyiz (bkz. Taberî). 

Diğer bazı otoriteler ise (ör. 

Râzî’nin kaydettiği kadarıyla Ebû 

Müslim), terimin orijinal anlamı-

nı (lügat anlamını) tercih ederek 

onu az çok “muhâcirûn” (“zulüm 

ve kötülüğün egemen olduğu 

diyarı terk edenler”) teriminin 

eşanlamlısı olarak tefsir etmiş-

lerdir. Bize kalırsa, sâihûn ifade-

si için kullanılabilecek en iyi kar-

şılık “[Allah’ın hoşnutluğunu ara-

maya] durmaksızın devam eden-

ler” şeklinde olanıdır; ki böylece 

siyâha teriminin hem lügat hem 

de mecazî çağrışımları oldukça 

geniş bir anlam alanı içinde bir-

leştirilmiş de oluyor.’1

Elmalılı Hamdi Yazır ise, 

“sâihûn” terimini açıklarken, 

Peygamber Efendimiz (s.)’in, 

“Ümmetimin seyahati oruç-

tur.” hadis-i şerifine yer vere-

rek; Abdullah b. Mesud’dan, İbn 

Abbas’dan, Hz. Aişe’den, Ebu 

Hureyre ve daha başkalarından 

rivayet yoluyla gelen tefsirin bu 

olduğunu söyler. Ona göre, oru-

cun iki bakımdan seyahate ben-

zerliği vardır: Birisi; sûrenin 

başında da işaret olunduğu üzere, 

seyahat eden kimse, işin icabı ola-

rak gerek yiyip içmek, gerek din-

lenmek ve daha başka nefsinin 

istekleri hususunda tutumlu dav-

ranmak ve bazı sıkıntılara katlan-

mak zorunda kalır. Oruç tut-

mak da insanı nefsanî arzu-

lardan uzak tutmak açısın-

dan çok önemli bir yolcu-

luğa benzer. Birisi de seya-

hat; insanın görmediği, bil-

mediği birtakım şeylerle kar-

şılaşmasına vesile olan bir dış 

dünya yolculuğudur. Bunun 

gibi, oruç da insanın kendi 
iç dünyasında gizli kalmış 
birtakım özelliklerin tanın-
masına, mülk ve melekût 
âleminin birtakım sırlarına 
vakıf olmasına vesile olur. 
Seyahat bir bedenî riyazet 

olduğu gibi, oruç da bir ruhî 
riyazet ve seyahattir. Ayrıca 

Atâ’dan, seyahat edenlerin 

mücahidler olduğuna dair 

bir rivayet nakledilmiştir. 

Ebu Umame’nin rivayetine 

göre de; bir adam Hz. Peygamber 

(s.)’den seyahate çıkmak için izin 

istemiş, Peygamber Efendimiz de 

ona: “Benim ümmetimin seya-

hati Allah yolunda cihad etmek-

tir.” buyurmuştu. Bununla bera-

ber bu âyetteki maksadın genel 

olarak yeryüzünde seyahat eden-

ler demek olduğunu söyleyen-

ler de olmuştur. Bunlardan bir 

kısmı, “Mekke’den Medine’ye 

hicret edenlerdir.” demişlerdir. 

Kur’ân’ın cennete götüren 
ameller cümlesinden sıra-
ladığı seyahat’in; öncelikle 
bir tür içe yolculuk demek 
olan oruç anlamına geldiği-
ni, ayrıca cihad, (kötülükler-
den) hicret ve Allah yolun-
da gezi manalarını da içer-
diğini; yine Kur’ân’ın öngör-
düğü seyir faaliyetinin de 
bakılıp-görülen nesneler üze-
rinde düşünüp-taşınma, ibret 
ve ders alma amacına yönelik 
olduğunu tespit etmiş bulu-
nuyoruz.
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Bir kısmı da “İlim tahsili için 

yolculuk yapanlardır.” demişler-

dir. Bazıları ise “Allah’ın yarattı-

ğı âyetleri ve yeryüzündeki garip-

likleri görüp tanımak ve onla-

ra ibretle bakmak için seya-

hat edenlerdir.” demişlerdir ki, 

“De ki, yeryüzünde gezip, dola-

şın ve olup bitenlere dikkatle 

bakın!” (Ankebut 29/20; Rum 30/42) 

âyetlerindeki emir gereğince sırf 

Allah’ın kudretini eserlerinde 

görüp tanımak için seyahat eden-

ler demek olur.2 

Ayrıca; Türkçede ‘yürüme, 

gitme, gezme, yolculuk, seyahat, 

sefer’ gibi anlamlara gelen “seyir” 

kelimesi, Kur’ân’da (“sâre” fii-

linden) “sîrû” ve “yesîrû” form-

ları ile geçer. Bir bölümü emir 

sîgasıyla “…sîrû fi’l-arzi: yer-

yüzünde gezip-dolaşın” şeklin-

de (3/137; 6/11; 16/36; 27/69; 29/20; 

30/42; 34/18); bir bölümü de 

“e-felem-yesîrû fi’l-arzi: yeryü-

zünde gezip-dolaşmıyorlar mı?” 

şeklinde (12/109; 22/46; 30/9; 35/44; 

40/21,82; 47/10) soru ve teşvik cüm-

lesi olarak gelen bu seyir/seyahat 

âyetleri, genellikle seyr ü temaşa 

edilen tabiat manzaraları, tarihi 

mekanlar ve kalıntılar üzerinde 

düşünüp taşınmayı ve onlardan 

ibret/ders almayı tavsiye buyu-

rur. Şu âyet-i celile bu mesajları 

adeta özetler:

“...yeryüzünde gezip de ken-

dilerinden öncekilerin sonu-

nun nasıl olduğunu görmüyor-

lar mı? Takva sahipleri için ahi-

ret yurdu daha hayırlıdır. Hala 

aklınızı kullanmıyor musunuz?” 

(Yusuf 12/109)

Söz konusu ayetlerde 

“gezin-dolaşın” ya da “gezip-

dolaşmıyorlar mı?” dendik-

ten hemen sonra “fe’nzurû”/“fe-

yenzurûne: ibret nazarıyla bakın/

baksınlar” ifadelerinin gelmesi 

oldukça anlamlıdır. Bu ibareler-

de emir kipiyle gelen “na-za-ra” 

fiili; sadece ‘bakmak’, ‘göz atmak’ 

değil, aynı zamanda ‘bir bütün 

olarak görmek, bir işi iyiden 

iyiye düşünüp taşınmak, teem-

mül etmek ve anlamak’ demektir. 

Özetle: Kur’ân’ın cenne-

te götüren ameller cümlesinden 

sıraladığı seyahat’in; öncelikle 

bir tür içe yolculuk demek olan 

oruç anlamına geldiğini, ayrı-

ca cihad, (kötülüklerden) hicret 

ve Allah yolunda gezi manaları-

nı da içerdiğini; yine Kur’ân’ın 

öngördüğü seyir faaliyetinin de 

bakılıp-görülen nesneler üzerin-

de düşünüp-taşınma, ibret ve 

ders alma amacına yönelik oldu-

ğunu tespit etmiş bulunuyoruz.

Öyleyse, seyahatimizi ötele-

re, derinlere, iç âlemimize yolcu-

luk olarak gerçekleştirmeli değil 

miyiz?

‹BADETLER‹N YOĞUNLAŞTIĞI 
ALTIN VAK‹TLER: ÜÇ AYLAR

İşte fırsat! Vaktin ve seyahatin 

değerini en iyi şekilde idrak ede-

ceğimiz bir zaman dilimindeyiz: 

Üç Aylar: Recep, Şaban ve 

içinde ‘bin aydan daha hayır-

lı’ Kadir Gecesi’nin bulunduğu 

Ramazan ayı!

Ötelere yolculuk yani 

derûnumuza/iç âlemimize seya-

hat yapmak için bulunmaz bir 

fırsat!..

Hz. Peygamber (s.), diğer 

aylardan daha çok Recep ayına, 

Recep’ten daha çok Şaban ayına, 

ondan daha çok da Ramazan 

ayına önem verir, daha bir özen 

gösterir, ibadet ve âhiret havası-

na girerdi. 

“Allah’ım, Recep ve Şaban 

ayını bize mübarek kıl ve bizi 

Ramazan ayına eriştir”3 diye 

dua ederdi.

1. Recep Ayı:
Haram/Hürmetli Ay

Receb ayı, hürmet edilme-

si gereken dört kıymetli aydan 

biridir: “Allah’ın, gökleri ve 

yeri yarattığı günden beri, ayla-

rın sayısı on ikidir. Bunlardan 

dördü, haram (hürmetli) olan 

aylardır.” (Tevbe 9/36) 

Kur’ân’ın hürmete layık 

buyurduğu “Haram aylar” ise; 

Receb, Zilkade, Zilhicce ve 

Muharrem’dir. Haram ayla-

rın diğer üçü peş peşe gelirken, 

Receb ayı tek başına hürmetli ay 

olarak kalır.

Receb ayında oruç tutmanın, 

dua, tevbe ve istiğfarı çoğaltma-

nın, hayır-hasenatta bulunmanın 

faziletine dair hadis kitaplarında 

çeşitli rivayetler yer alır.

Reğâib Gecesi

Receb ayının ilk cuma gece-

sine Reğâib gecesi denir. Elbette 

her Cuma gecesi kıymetlidir, 

ancak iki kıymetli gece bir araya 

gelince, daha bir kıymet kaza-

nır. Reğâib; ihsanlar, ikramlar 

demektir. Allahü Teâlâ bu gece-

de, müminlere, rağîbetler (ihsan-

lar, ikramlar) yapar. Dolayısıyla 

bu geceye özel bir hürmet göste-

rip, bu ihsanlardan yararlanmak 

gerekir. Reğâib gecesini ibadet-

le, dua ve niyazla, nafile namaz-

la, Kur’ân-ı Kerim tilaveti ve 

tefekkürü ile, tevbe ve istiğfar ile 

geçirmek tavsiye edilmiştir. 

Mirac Gecesi

“Kulunu bir gece Mescid-i 

Haram’dan çevresini müba-
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rek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya 

bir kısım ayetlerimizi göstere-

lim diye götüren o Allah’ın şanı 

yücedir. Şüphesiz O, işitendir, 

görendir.” (İsrâ 17/1)

Risaletin 11. yılı Recep ayının 

27. gecesi, II. Akabe görüşme-

sinden sonra, (Hicret’ten 17 ay 

önce) Peygamberimiz (s.)’in İsrâ 

ve Mirac mûcizesi gerçekleşmiş-

tir. İsrâ, gece yolculuğu/yürü-

yüşü; Mirac ise, yükseğe çık-

mak demektir. İsrâ mucizesi İsrâ 

17/1. ve Necm 53/1-18. âyetlerle 

sâbit iken, Mirac (yükselme) 

olayı Kur’ân’da anılmaz, ama çok 

sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde 

anlatılır: ‘Rasûlüllah (s.) bir gece 

Kâbe’nin ‘Hatîm’ denilen kıs-

mında iken Kudüs’teki Mescid-i 

Aksâ’ya Burak üzerinde getiri-

lip burada namaz kıldı, oradan 

semâya yükseltilip Âdem, Yahyâ, 

İsâ, Yûsuf, İdrîs, Harûn, Mûsâ, 

İbrâhim peygamberlerle görüş-

tü, sonra da Sidretü’l-Müntehâ’ya 

ulaştı. Buradan ötesi sözle anla-

tılması mümkün olmayan bir 

âlemdi. Yanında bulunan Cebrâil 

(a.s) da buradan öteye geçeme-

di; “benim için burası sınırdır, 

parmak ucu kadar daha ilerler-

sem, yanarım...” dedi. Mirac’da 

Cenab-ı Hakk, kulu ve rasûlü 

Muhammed (s.)’e nice âlemler 

gösterdi. Kuluna vahyedeceği-

ni vâsıtasız vahyetti. Beş vakit 

namaz da işte burada emredil-

di. Birçok hadise göre bu yol-

culuk sırasında O’na (s.) cen-

net ve cehennem de gösterildi. 

Daha sonra Hz. Peygamber (s.) 

Mescid-i Haram’a geldi.’4

İşte beş vakit namazla özdeş-

leşen bu geceyi; huşû dolu 

namazlarla geçirmek ve nama-

zı bir ömür boyu ikâme etmek 

yani dosdoğru kılmak için bir 

vesile olarak değerlendirmek ve 

“Namaz müminin Miracıdır”5 
hadis-i nebevisi uyarınca her 

namazı bir “Mirac” yani Rab 

Teâlâ ile sohbet kılmak gerekir.

2. Şaban Ayı: “Benim Ay’ım”

Şaban ayının ‘kendisi-

ne ait’ olduğunu belirten Hz. 

Peygamber (s.), bu ayda ibade-

te özel bir önem vermiş, Recep 

ayından daha fazla oruç tutmaya, 

sadaka vermeye gayret etmiş ve 

şöyle buyurmuştur:

“Recep ayı Allah’ın ayı, 

Şaban benim ayım, Ramazan da 

ümmetimin ayıdır.”6 

Bu hadis-i şerif hakkında yapı-

lan yorumlardan biri şöyledir: 

Receb ayında yüce Rabbimizin 

güzel isim ve sıfatlarını öğre-

nip düşünerek Tevhid’in haki-

katini kavramak, Şaban ayında 

Allah Rasûlü (s.)’i sîreti ve sün-

neti ile birlikte tanıyarak ona bol 

bol salât u selam etmek, Ramazan 

ayında ise Kur’ân-ı Kerim’i daha 

çok okuyup tefekkür ederek, 

anlayarak yaşamak işaret buyrul-

muştur. 

Peygamberimiz (s.)’in, özel-

likle bu ayda oruç ibadetini artır-

dığını biliyoruz. Hz. Aişe anne-

miz, Rasûlüllah (s.) hakkın-

da, “Şaban ayındaki kadar çok 

oruçlu olduğu bir ay görme-

dim.”7 der.

Berât Gecesi

Şaban’ın 15. gecesi Berât 

Gecesi’dir. “Berât” kelimesi-

nin aslı Arapça “berâet” olup 

‘kurtulmak, iyileşmek’ demek-

tir. Borçtan, suçtan, cezadan, 

hastalıktan kurtulmak, iyileş-

mek, uzaklaşmak, temizlenmek 

anlamlarına gelir. Ayrıca, “yazı, 

belge” anlamı da kazanmıştır. 

Dinî anlamıyla berâet, günah-

lardan, kötülüklerden arınmak, 

temize çıkmak, ilâhî af ve rahme-

te nail olmak, erişmektir. Tevbe 

(Berâe)/1. ayette geçtiği üzere 

‘Şirke/müşriklere ültimatom, 

son ihtar, kesin uyarı’ anlamı-

na da gelir. 

Bazı müfessirler, “Apaçık kita-

ba yemin olsun ki, biz Kur’ân’ı 

mübarek bir gecede indirdik.” 

(Duhân 44/2-5) âyetindeki “müba-

rek gece”nin Berât, çoğu müfessir 

ise Kadir Gecesi olduğu görüşün-

dedir. İlk müfessirlerden İkrime 

ve bir grup alim, Kur’ân Levh-i 

Mahfuz’dan topluca dünya sema-

sına bu gece indirildi; Kadir 

Gecesi de Cebrail vasıtasıy-

la Peygamberimiz’e parça parça 

indirilmeye başladı, der.8

Peygamberimiz (s.): “Şaban 

ayının yarısı gelince; gecesi-

ni namazla, gündüzünü oruçla 

geçirin.”9 buyurarak, hem Şaban 

ayında hem de Berât gecesinde 

yapılması gereken ibadetleri işa-

ret etmiştir.

Ayrıca şöyle buyurmuştur: 

“Yüce Allah, Şaban’ın on beşin-

ci gecesinde, Kelb kabilesinin 

koyunlarının tüyleri sayısından 

daha çok insanı cehennemden 

kurtarır. Ancak, kendisine şirk 

koşanların, Müslümanlara karşı 

kin ve düşmanlık besleyenlerin, 

akrabalarıyla bağını koparan-

ların, kibirlilerin, ana-babasına 

isyankâr olanların ve içki içme-

ye devam edenlerin yüzüne bak-

maz.”10 

“Kim Şâban’ın 15. gecesini 

ibadetle ihyâ ederse, kalplerin 

öldüğü günde o kişinin kalbi 

ölmez.”11



Mesut Arabistan’ın
Gergin “YEMEN”i

68 Umran HAZİRAN 2011

Ahmet KAVAS

Elbette, bir geceyi ibadetle 

geçirip sonra eski hayata geri 

dönmenin hiçbir anlamı yoktur. 

Ancak bu gece tevbe, istiğfar ve af 

dilemek için bulunmaz bir fırsat-

tır: Bu geceler ve günler her türlü 

günah, hata ve isyandan vazge-

çip yepyeni bir başlangıç yapmak 

isteyenler için bir dönüm noktası 

olabilir.

Bu yüzden Rasûlüllah (s.) bu 

kutlu zamanlarda şu duaları tav-

siye buyurur: 

“Allahım, sen çok affedici-

sin, affetmeyi seversin; beni de 

affet.”12

Kısaca; Berât gecesi, her tür 

şirkten, haramdan, günahtan 

kurtuluş için bulunmaz bir fır-

sattır.

Ramazan’a Doğru…

Kutlu Peygamberimiz (s.) bir 

Şaban ayının son gününde asha-

bına şöyle hitap eder: 

- “Ey insanlar! Yüce ve 

mübarek bir ayın gölgesi üzeri-

nize bastı. Onda bir gece vardır 

ki bin aydan daha hayırlıdır…” 

Ramazan’a saatler kala, o 

mübarek ay’ı müjdeleyen Pey-

gamberimiz (s.), bin aydan yani 

uzunca bir insan ömründen 

hayırlı Kadir gecesine dikkat 

çeker; hangi gecesi olduğu kesin 

belirtilmeyip her gecesi Kadir 

olması muhtemel bu ay’ın her 

gün ve gecesini Allah’ın razı ola-

cağı amellerle geçirmeyi, hiçbir 

ânını gafletle geçirmemeyi hatır-

latır. Hadisin devamında, farz 

olan oruç ve namazların dışında 

hayır işlemeyi ve salih ameller 

yapmayı tavsiye ederek; “O ayda 

bir hayır işleyen kimse diğer 

aylarda bir farz işlemiş gibi 

olur. O ayda bir farz işleyen ise 

diğer aylarda yetmiş farz işleyen 

gibidir.”13 buyurur.

Evet, bir farza yetmiş farz, 

hatta daha fazlası! Ve “bir gece”ye 

“bin ay”dan daha hayırlısı!

Ramazan Ayı

Ramazan ayının fazileti elbet-

te Allah için tutulan oruçtan 

gelir. Peygamberimiz (s.) şöyle 

buyurur:

“Ramazan geldiğinde Cennet 

kapıları açılır, Cehennem kapı-

ları kapanır, şeytanlar da bağ-

lanır.”14

Ancak bu ayı asıl mübarek kı-

lan ise, onda (Kadir Gecesi’nde) 

Kur’ân’ın nazil olmaya başlama-

sıdır. 

“Ramazan ayı ki o ayda 

Kur’ân insanlara yol gösterici, 

doğru yola iletici, eğri ile doğru-

yu birbirinden ayırt edici olarak 

indirildi.” (Bakara 2/185) 

Bu ay’a bu sebeple “Kur’ân 

Ay’ı” dendi. Kur’ân, her 

Ramazan’da kalbimize yeniden 

insin diye!..

Ve Kadir Gecesi… 

“Biz onu (Kur’ân’ı) Kadir ge-

cesinde indirdik. Kadir gecesi-

nin ne olduğunu sen nereden bi-

leceksin? Kadir gecesi bin aydan 

hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Ceb-

rail) o gecede Rablerinin izniy-

le her türlü iş için iner. O gece, 

tanyerinin ağarmasına kadar bir 

esenliktir.” (Kadir 97/1-5)

Şehid Seyyid Kutup, bu sure-

de sözü edilen gecenin Duhân su-

resinde anılan gece olduğunu be-

lirtir: 

“Biz onu mübarek bir gecede 

indirdik...” (Duhân 44/3) 

Ve der ki: “Kadir” sözcüğü 

planlama ve idare etme anlamı-

na gelebilir. Değer ve makam an-

lamına da olabilir. Her iki anlam 

da kâinat çapındaki bu büyük 

olayla, Kur’ân, vahiy ve peygam-

berlik olayı ile uyuşur. Şu varlık 

Müslüman zihinlerin giderek sekülerleştiği, bu 
bağlamda Müslüman’ın zaman algısının da hızla 
aşındığı ve materyalist değer ölçülerine göre 
değişip yeniden şekillenmeye başladığı bir dünya-
da yaşıyoruz. Vaktin çocuğu (ibnü’l-vakt) olarak 
yaşadığı her ânı/vakti kulluk idraki ve sorumlulu-
ğu içinde geçirmeleri gereken biz Müslümanlar, 
tam da bu espriyi özetleyen “Vakit nakittir” 
atasözünün de içini boşaltıp “vakt”in değerini/
bedelini “nakit”le eşitleyiverdik. Ahmet Haşim’in 
“Müslüman Saati”nde öz(et)lediği vakti/saati 
Müslümanca yaşama duyarlığını da çoktan yitir-
dik. Tıpkı iç âleme ötelere “seyahat”i, dışa dönük 
ama ‘içi boş’ turistik geziye ya da seyr ü temâşâya 
dönüştürdüğümüz gibi…
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■ Ötelere Seyahat

âleminde olan olayların arasın-

da bundan daha büyüğü ve daha 

önemlisi yoktur. Keza kulların 

hayatlarında yüce Allah’ın planla-

masını ve iradesini bundan daha 

iyi gösteren bir başka olay daha 

yoktur. Bu gece bin aydan daha 

hayırlıdır. Kur’ân’da bu gibi yer-

lerde geçen sayı, olayın değerini 

sayılarla sınırlama amacı taşımaz. 

Bu sadece çokluğu ifade etmek 

içindir. Bu gece insanların haya-

tında binlerce aydan daha hayır-

lıdır. Nice binlerce ay ve sene ge-

çip gitmiştir de, insanların hayat-

larında bu mübarek ve mutlu ge-

cenin yaptığı etkinin ve sağladığı 

değişimlerin bir nebzesini bile bı-

rakamamıştır.15

VAKT‹N ÇOCUĞU OLMAK…

Seyyid Kutub’un da dik-

kat çektiği gibi, Kadir gecesin-

de seküler zihinleri allak-bullak 

eden, maddi değer ölçülerini 

altüst eden bir nispetle karşı kar-

şıya kalırız. Allah’ın lûtf u keremi 

ile “bir”in “bin”e hatta “bin”lere, 

“milyon”lara katlandığına ina-

nan bir kıymet bilinci, bir zaman 

idraki, bir değer ölçüsü... Bunu 

ancak “mümin” ve “müslim” bir 

zihin kavrayabilir. 

Ancak, Müslüman zihinlerin 

giderek sekülerleştiği, bu bağ-

lamda Müslüman’ın zaman algı-
sının da hızla aşındığı ve mater-

yalist değer ölçülerine göre deği-

şip yeniden şekillenmeye başladı-

ğı bir dünyada yaşıyoruz. Vaktin 
çocuğu (ibnü’l-vakt) olarak yaşa-

dığı her ânı/vakti kulluk idra-

ki ve sorumluluğu içinde geçir-

meleri gereken biz Müslümanlar, 

tam da bu espriyi özetleyen 

“Vakit nakittir” atasözünün de 

içini boşaltıp “vakt”in değeri-

ni/bedelini “nakit”le eşitleyiver-

dik. Ahmet Haşim’in “Müslüman 

Saati”nde öz(et)lediği vakti/saati 

Müslümanca yaşama duyarlığını 

da çoktan yitirdik. Tıpkı iç âleme 

ötelere “seyahat”i, dışa dönük 

ama ‘içi boş’ turistik geziye ya da 

seyr ü temâşâya dönüştürdüğü-

müz gibi…

Zam/ân’ı idrak için önce 

Kur’ân’a bakalım: İnsan zaman-

la değerli, anlamlı, anılır bir var-

lık oldu:

“İnsan anılmaya değer bir 

varlık bile değildi; derken üze-

rinden sınırsız zaman dilimi-

nin (dehr) sınırlı bir bölümü 

(hîn) geçti (de anılmaya değer 

bir varlık oldu), öyle değil mi?” 

(İnsan 76/1) 

Âdem babamız ve Havva 

validemizin (aleyhimüsselam) 

çocukları olarak yeryüzünde 

karar kılıp nasiplenmekte oldu-

ğumuz zaman dilimi (hîn) de 

oldukça sınırlı bir “ân”!.. (Bakara 

2/36; A’râf/24)

 Sınırlı zaman diliminin çok 

çok daha sınırlı, belki zerre hük-

mündeki kısmında ömür sür-

mekte olan bizler, miniminnacık 

yaşam süremizi sınırsızmış gibi 

hoyratça tüketme peşinde değil 

miyiz?

İşte İslâm Dini, başta namaz 

olmak üzere “vakitli” (Nisa 4/103) 

ibadetler nizamı ile insan haya-

tının her ânını anlamlı ve değer-

li kılıyor. Namaz beş vakit kılı-

nır, oruç Ramazan ayında tutu-

lur, hacc mevsiminde yapılır, 

kurban gününde kesilir... Hasılı 

Müslüman’ın her vakti program-

lanmıştır. 

İbn Atâullah, Allah “ibadetleri 

belli vakitlerle sınırladı ki, ‘sonra 

yaparım’ düşüncesi seni onları 

yerine getirmekten alıkoymasın. 

Her birine geniş vakit bıraktı ki, 

tercih payın kalsın.”16 der. Ona 

göre, “Kulluk görevlerini ileride 

bulunacak boş bir zamana ertele-

mek nefsin ahmaklığındandır.”17 

El-hak doğru! İhmâl/savsak-

lama ve imhâl/erteleme insanî 

zaafların en yamanı, en tamiri 

imkânsızı!

Şimdi, Rabbimizin verdi-

ği ömür bitmeden öğüt alma 

zamanı!.. İbn Kayyım’ın dediği 

gibi; “Vakit su gibi geçip gidiyor. 

Kimin vakti Allah için ve Allah 

ile ise, o bu vaktini ömür ola-

rak kabul edebilir. Böyle olma-

yan ise gerçekte o vakti yaşamış 

sayılmaz.” Hasan-ı Basri’nin ifa-

desiyle; “Dünya hayatı üç gün-

dür. Dün, yarın ve bugün. Dünkü 

gün elinden içindekilerle birlikte 

geçmiştir. Yarın ise, belki de eri-

şemezsin. Sen, elindeki sermayen 

olan bugünü iyi değerlendirme-

ye bak.”18 

Bugün “Üç Aylar”!..
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Mustafa TEK‹N

K ur’ân-ı Kerim’i insan 

hayatının belirli bir 

boyutuna inhisar ettir-

me çabası, her şeyden önce 

Allah, insan ve evren arasın-

daki ilişkilerin kapsamıyla bir 

tekabüliyet sorunu yaşaya-

caktır. Öte yandan bu inhi-

sar ettirme çabasının, insanı, 

kısırlaştıracak denli bir boyut-

suzlukla karşı karşıya getirdi-

ğini zaten modern zamanlar-

da tecrübe etmiş durumdayız. 

Batı’daki Rönesans, reform-

lar ve Aydınlanma düşünceleri 

ile kilise arasındaki gerilimin, 

son kertede Tanrı’ya hayat-

tan el çektirmesi ile sonuçlan-

ması, insan için hayatın bir-

çok alanında vakum üretmiş-

ti. Başlangıçta bu vakumun 

hümanist bir temelde insani 

imkan ve enstrümanlarla dol-

durularak Tanrı yerine ikame 

olması beklenmişti. Erken 

modernleşme teorileri de, insa-

nın bilgisiyle keşfettiği alanlar 

genişledikçe, Tanrı’nın alanı-

nın daralacağını öngörmektey-

di. Daha sonraki süreçte dünya 

ölçeğinde meydana gelen olay-

lar, doğrusu Tanrı’ya tekrar 

çağrı yapan imalar taşımaktay-

dı. Polonya’daki işçi hareket-

lerinden Latin Amerika’daki 

kurtuluş söylemlerine; Cezayir 

bağımsızlık savaşından sömür-

ge direnişlerine kadar birçok 

olay, Tanrı’yı insanın temellük 

ettiği sosyal olayların içinde 

görünür kıldı. Gilles Kepel’in 

“Tanrı’nın İntikamı-Din 

Dünyayı Yeniden Fethediyor” 

(Kepel, 1992) şeklinde kav-

ramsallaştırdığı bu durum, 

aslında Tanrı ile hayat arasın-

daki kopmaz bağın altını yeni-

den çizmektedir. 

Aydınlanma’nın rasyonel 

bireyi, içinde gizem, sır, mis-

tik ve mitikliğin olmadığı bir 

kozalite içerisinde tanımlan-

mıştı ve doğrusu oldukça da 

heyecan vericiydi. Fakat geldi-

ğimiz noktada, batılı sosyolog-

ların ortak kanaati de odur ki, 

bu birey iflas etmiştir. Nitekim 

yeni dini hareketler adı altın-

da dünyada boy gösteren olay-

lar, bunun üzerine olduk-

ça bereketli malzeme taşırlar. 

Fallar, burçlar, gizemler, mit-

ler, eskiden hurafe denilerek 

ötelenmeye çalışılan geleneksel 

dini anlayışlara rahmet okuta-

cak mebzuliyette insan haya-

tında yer almaya başlamışlar-

dır. İnsanlar, Tanrı’nın kilise ya 

da camii köşelerinden, insanın 

acziyeti ve inlemelerine bigâne 

kalmasında memnun değildir 

ve O’nu tekrar hayatına geri 

KUR’ÂN-I KERİM’İN 

HAYAT TASAVVURU
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■ Kur’ân-ı Kerim’in Hayat Tasavvuru

çağırmaktadır aslında. Sorun; 

falların, burçların, çağdaş hura-

felerin, gizemlerin, mitlerin 

sahte tanrıları insan hayatını 

dinamitlemeden önce, gerçek 

Tanrı ile hayat içerisinde inte-

raktif bir ilişkiye girebilmekte-

dir. (Çünkü Tanrı da tabiata, 

dünyaya ve tarihe müdahildir.)

Hayatın Limit(sizliğ)i

İnsanın kompleks bir yapı-

dan oluştuğunu söylemek, aynı 

zamanda onun çok boyutlu 

olduğunu ve bu boyutlar ara-

sında girift bir ilişkiler ağının 

bulunduğunu da ifade etmek 

demektir. Hem insanın sahip 

olduğu kapasite ve aidiyetler, 

hem de insanı çevreleyen obje-

ler ve onlarla ilişkiler, insan 

hayatının bu giriftliğinin çok 

boyutlu niteliğini anlatmak 

açısından iki temel noktadır. 

İnsanın cinsiyeti, yaşı, bedensel 

durumu, doğduğu yer, yaşa-

dığı mekanı vb.’nin yanı sıra 

kabilesi, milleti, sosyal sınıfı da 

“insan” kavramını çeşitlendir-

mektedir. Öte yandan toplum, 

ekonomi, kültür, çevre, fizik 

gibi insanı çevreleyen unsur-

lar da insan boyutlarının çeşit-

lenmesine katkıda bulunur-

lar. İnsanı bu farklılıkları ve 

boyutları içerisinde doğru ola-

rak okuyabilmek ve taşıyabil-

mek, aynı zamanda gündelik 

olayların sağlıklı analizi açısın-

dan da elzemdir. 

Tam da bu noktada Batı 

ve İslâm düşüncesinde insan 

tanımlarına dair bir küçük 

kıyas verelim. Batı düşün-

cesi içerisinde geliştirilen 

“Homo-economicus”, “Homo-

Religious” vb. insan tanımla-

rı, aslında insanın farklı boyut-

larının her birini diğerinden 

bağımsızlaştırarak ele alan 

tanımlardır. Yine meselâ insa-

nın “âlet yapan”, “düşünen”, 

“politik” bir hayvan şeklin-

de nitelenmesi, temelde aynı 

zaafiyeti taşıdığı gibi, daha 

da ötede insanı salt biyolo-

jik bir mekanizmaya indirge-

yerek “hayvan”la eşitlemek-

tedir. Halbuki insan iradesi, 

akli ve değer üretimi ile hay-

vandan asli biçimde farklılaş-

maktadır. Biz ise insanı eko-

nomik, sosyal, siyasal, kültü-

rel vb. boyutları olan bütünsel 

bir varlık olarak görmekteyiz 

ki, O, Âdem’in çocukları ola-

rak “Eşref-i Mahlûkât” olmaya 

da “Esfel-i Safilin” olmaya da 

uygun potansiyeller taşır. Batı 

düşüncesindeki insan tanımla-

rında, insanın farklı boyutla-

rı birbirinden bağımsızlaştırıla-

rak belirli alanlara inhisar etti-

rilirken, İslâm düşüncesi insa-

nın farklı boyutları arasında-

ki giriftliğe ve ilişkilere dikkat 

çekmektedir. Aslında burada 

“pagan” ve “tevhid” anlayışının 

izlerini sezmek mümkündür. 

Biz ara başlıkta geçen “haya-

tın limit(sizliğ)i” kavramsal-

laştırması ile insan hayatının 

çok boyutlu kapsamlılığına ve 

bu boyutlar arasında karşılık-

lı etkilere dayanan girift iliş-

kilerin olduğuna dikkat çek-

mek istiyoruz. Böyle bir dik-

kat çekişin temel sebebi de, 

insana külli hakikat konusun-

da bir yön gösterme ve pers-

pektif belirleme iddiasında 

olan dinin ve onun somutlaş-

mış biçimi olan kutsal kitabın 

ve özelde Kur’ân-ı Kerim’in, 

insan hayatına tüm boyutlarıy-

la değmesinin bir zorunluluk 

olduğunu belirtmektir. Şayet 

bir Tanrısal vahiyden bahse-

diyorsak, bunun her şeyden 

önce bir Tanrı-insan hiyerarşi-

sine dayanması ve insana tüm 

boyutlarıyla değmesi gerek-

Biz  insanı ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel vb. 
boyutları olan bütünsel bir varlık olarak gör-
mekteyiz ki, O, Âdem’in çocukları olarak “Eşref-i 
Mahlûkât” olmaya da “Esfel-i Safilin” olmaya da 
uygun potansiyeller taşır. Batı düşüncesindeki 
insan tanımlarında, insanın farklı boyutları birbi-
rinden bağımsızlaştırılarak belirli alanlara inhisar 
ettirilirken, İslâm düşüncesi insanın farklı boyutla-
rı arasındaki giriftliğe ve ilişkilere dikkat çekmek-
tedir. Aslında burada “pagan” ve “tevhid” anla-
yışının izlerini sezmek mümkündür.
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mektedir. Bu açıdan Kur’ân-ı 

Kerim’in aynı zamanda bir 

hayat kitabı olduğunu; haya-

ta dair bir felsefe, perspektif ve 

ufuk geliştirdiğini görebilmek 

önemlidir. Dolayısıyla dinin, 

tamamen bireysel ve vicdani 

bir unsur olarak algılanması, 

insan hayatını birçok boyut-

larıyla atlamaktadır ve temel-

de Kur’ân-ı Kerim’e de bir “din 

kitabı” olarak bakar. Halbuki 

Kur’ân-ı Kerim, bir din kitabı 

değildir sadece bir hayat kita-

bıdır.

Kur’ân-ı Kerim’in Hayatı 
Kavrayışı 

Kur’ân-ı Kerim’in yirmi üç 

sene gibi bir zaman süreci içe-

risinde inzal olduğu sıklık-

la söylenen bir gerçeği yansıt-

maktadır. Bu cümlenin kana-

atimizce en anlamlı vurgusu, 

Kur’ân-ı Kerim’in mesajları ile 

toplumsal anlayış ve değişim-

ler arasındaki paralelliklerdir. 

Dolayısıyla Kur’ân ile hayat 

arasında diyalojik bir ilişki söz 

konusudur. Kur’ân-ı Kerim, 

indiği dönemde mevcut yaşam 

tarzına bir eleştiriyi dile getirir-

ken, değindiği her şeyin insan 

hayatına değdiğini görebil-

mek mümkündür. Nitekim biz 

bunu Hz. Peygamber (s.a.v.)’in 

hayatında izleyebiliyoruz. Aliye 

İzzetbegoviç’in, “Kur’ân’ın 

bütün tefsirleri, onun Hâdis’e 

yani hayata başvurulmadan 

anlaşılmaz olduğunu göster-

mektedir” (İzzetbegoviç, 1994; 

239) sözü bu bağlamda önem-

lidir. 

Yukarıda zikrettiğimiz 

önermelerin birkaç noktaya 

gönderme yaptığını söyleyebi-

liriz. Öncelikle Kur’ân, haya-

tın dekoderidir. O, kıyame-

te kadar geçerli olan evren-

sel prensipleri ihtiva ederken, 

bu prensiplerin tarihsel süreç-

te ve hayatın formları içeri-

sinde bir açılımı söz konusu-

dur. Dolayısıyla o, sadece bir 

dönemin hayatını değil, haya-

tın tüm dönemlerine yol gös-

terecek bir potansiyele sahip-

tir. İnsan hayatını tüm boyutla-

rıyla kuşatıcıdır ve hiçbir boyu-

tunu dışarıda bırakmaz. Hayat 

da, Kur’ân-ı Kerim’in hem 

tarih üstü hem de tüm tarih-

sel dönemler boyunca bir açı-

lım zeminidir. 

Bu bağlamda Kur’ân-ı 

Kerim’in zamana dayanıklı 

olduğunu söylemek mümkün-

dür. Dolayısıyla Kur’ân-ı Kerim 

zaman içinde tüketilemez. Bu 

bağlamda tarihsici kimi düşün-

celerin özelde Kur’ân-ı Kerim’i 

zaman açısından sorunsallaştı-

rıcı yaklaşımları, zımnen onun 

hayata dair yetersizliğini iddia 

etmiş olmaktadır. Diğer yan-

dan insanlığın bilgi birikiminin 

Kur’ân’ı aşacağına/aştığına olan 

vurgular da gerçeği yansıtma-

maktadır. Gerçekte Davies’in 

de belirttiği gibi, “bilginin biri-

kimi, hiçbir zaman kavramların 

anlamını tüketemez.” (Davies, 

1996; 85) Bu açıdan da Kur’ân 

hayatı kavramaktadır. 

Kur’ân-ı Kerim, insana 

hayata bakışta bir pespektif ve 

ufuk kazandırmak niyetinde-

dir. O, hiçbir zaman insanı 

detaylarda boğmaz. Tam ter-

sine hayatın anlamını; hayata, 

insana, topluma, evrene nasıl 

bakılması gerektiğini anla-

Kur’ân-ı Kerim, insana hayata bakışta bir pes-
pektif ve ufuk kazandırmak niyetindedir. O, hiç-
bir zaman insanı detaylarda boğmaz. Tam tersine 
hayatın anlamını; hayata, insana, topluma, evre-
ne nasıl bakılması gerektiğini anlatır. Tanrı-insan, 
insan-insan, insan-çevre gibi temel unsurlar arasın-
daki ilişkileri ve hiyerarşileri kurar. Şunu çok iyi bil-
mekteyiz ki; objeler dünyasının kendinden menkul 
bize sundukları bir anlam yoktur. Eşyadan hareket, 
son kertede bir materyalizm ve hedonizm üret-
mektedir. Kur’ân-ı Kerim, ancak Allah’ın ezeli ve 
ebedi varlık olduğunu; insanı ve evreni yarattığı-
nı, kulluğun insana temel bir görev olarak yüklen-
diğini; ölümden sonra bir hayatın varlığını belirt-
mektedir.
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tır. Tanrı-insan, insan-insan, 

insan-çevre gibi temel unsur-

lar arasındaki ilişkileri ve hiye-

rarşileri kurar. Şunu çok iyi 

bilmekteyiz ki; objeler dünya-

sının kendinden menkul bize 

sundukları bir anlam yoktur. 

Eşyadan hareket, son kerte-

de bir materyalizm ve hedo-

nizm üretmektedir. Kur’ân-ı 

Kerim, ancak Allah’ın ezeli ve 

ebedi varlık olduğunu; insa-

nı ve evreni yarattığını, kul-

luğun insana temel bir görev 

olarak yüklendiğini; ölüm-

den sonra bir hayatın varlığı-

nı belirtmektedir. Bu çerçevede 

dünya; âhireti kazanmanın bir 

imkanı ve geçici bir konaklama 

yeridir. (2/Bakara, 36) Hayat; 

ancak tümüyle Allah (c.c.)’ye 

vakfedildiği oranda asli anlamı-

na uygun yaşanır. Bunun dışın-

dakiler “aldatma”, “iğva” ve 

“geçicilik”ten ibarettirler. Öte 

yandan Kur’ân-ı Kerim, insa-

nın üzerinde yaratıldığı “fıtrat” 

bağlamında onu okumakta, fıt-

ratıyla paralel bir hayat tasav-

vuru sunmaktadır. 

Kur’ân-ı Kerim’in Hayat 
Tasavvuru

“Hayat” kavramı üzerin-

de yapılan tartışmalardan en 

önemlisi, onun sınırlarına dair 

olandır. İnsan doğduktan iti-

baren bir hayata gözlerini açar 

ve somut olarak bir tek haya-

tı yaşamaktadır: Dünya haya-

tı. Şayet dünya, yegane hayat 

olarak algılanırsa, dünyaya ve 

hayata bakış ona göre olacaktır. 

Bu algılayışın somut neticesi, 

hazza dayalı, insanın tamamen 

doruk noktasına kadar arzula-

rının tatminini amaçlayan bir 

hayat yaşamasıdır. Kadim gele-

nekler ve dinler, genel ola-

rak ölümden sonra bir hayatın 

olduğuna vurgu yaparak haya-

tın süresini oldukça uzatırlar. 

Çünkü bu ebedi bir hayattır. 

Âhiretin varlığı direkt olarak 

birinci elden, dünya hayatını 

bir “imtihan” statüsüne kavuş-

turur. Böylece dünya hayatı 

uhrevi hayatın bir imkanı ola-

rak ortaya çıkmaktadır. Her 

iki hayat arasında bir sürekli-

lik bulunmakla birlikte, dünya 

hayatının anlamı, içeriğine 

yönelik bir perspektif, Kur’ân-ı 

Kerim’in insana kazandırma-

ya çalıştığı bir çerçeve ola-

rak görülebilir. Kur’ân, dünya 

hayatının geçiciliğinin öncelik-

le altını çizerken, âhireti kalı-

cı bir yurt, varılacak yegâne 

mekan olarak öne çıkarmak-

tadır. (2/Bakara, 36-40) Fakat 

Kur’ân-ı Kerim’in hayat tasav-

vurunu anlamak dünya haya-

tında önem taşımaktadır. Biz 

burada Kur’ân-ı Kerim’in hayat 

tasavvuruna dair birkaç ana 

başlığa değinmekle yetineceğiz.   

1- Allah Merkezlilik:  

Kur’ân-ı Kerim, Allah’ın 

merkeze alındığı bir ontoloji, 

epistemoloji ve hayat tasavvu-

ru kurar. Allah, yarattığı insan 

ve diğer varlıklardan mahi-

yet itibarıyla farklı olan ve bu 

sebeple varlık hiyerarşisinin en 

üstünde bulunan mutlak zat-

tır. İslâm düşüncesinde varlı-

ğın bir hiyerarşisi vardır ve bu 

hiyerarşi içerisinde Allah-insan 

ilişkisi inşa edilir. Allah, mut-

lak güç sahibi olarak en üstte 

bulunur. İnsan, kendi konu-

munu bilmek durumundadır. 

Bu açıdan onun dünyada yega-

ne bulunuşunun sebebi Allah’a 

kulluk etmektir. 

İnsanın, Tanrı, insan ve tüm 

eşya ile ilişkileri Tanrı dola-

yımlıdır. Kainatta varolan her 

şey Allah tarafından yaratılmış-

tır. Gerek insan-insan, gerek-

se insan-eşya arasındaki ilişki-

ler Allah dolayımından geçe-

rek kurulur. Böylece var-

lık düzenindeki çeşitlilik ve 

çokluk, tevhid temelinde bir 

anlam ve bütünlük kazanmak-

tadır. Yunus Emre’nin, “Elif 

okuduk ötürü/Bazar eyledik 

götürü/yaratılanı hoş gördük/

Yaratandan ötürü” ifadelerinin 

de belirttiği üzere, iki insan 

arasındaki ilişki Allah dolayı-

mından geçmektedir ki, bir 

insan ya da eşyaya bakışta önce 

Allah’ı hatırlamak önemli bir 

zemindir. 

Kur’ân-ı Kerim’de Allah, 

evren ve insana nasıl bakıla-

cağına dair verilen perspektif, 

tabii ki Allah, evren ve insana 

dair bilgiler içermektedir. Bu 

bilgiler, tüm varlık âleminin 

durumu, varlık düzenindeki 

yeri ve Allah ile irtibatı açısın-

dan ciddi bir yol haritasıdır-

lar. Dolayısıyla bu bilgi zemi-

ninde hareket edildiğinde var-

lık ile “sahih” bir ilişki kuru-

labilecektir. Burada bir özne 

olarak insanın perspektifi ve 
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hareket tarzı gerçekten önemli-

dir. Dolayısıyla Kur’ân’ın hayat 

tasavvurunda Allah’a kulluk ve 

varlığın bu bağlamdaki anla-

mı başat bir konu olarak dik-

kat çeker.

Söz gelimi; bir kapitalistin 

hayat tasavvurunda insan ve 

eşya son kertede “kâr”a dönü-

şebildiği oranda anlamlıdır. 

Burada hayatın nihai amacı da 

bu çerçevede oluşmaktadır. 

Değerler ve sınırlar da niha-

yetinde “kâr”ın belirlediği şey-

lerdir. Dolayısıyla insan ve 

eşyanın bir sömürünün konu-

su olması nihayetinde kaçınıl-

maz bir durumdur. Meselâ; bir 

kapitalist için dünyada tüm 

nesneler, Tanrı ile bağlantısı 

kopuk, maximum kâra dönüş-

türülebilecek ruhsuz varlıklar-

dır. Halbuki Kur’ân-ı Kerim’in 

bakışında, her şeyden önce bu 

nesneler Allah’ın yarattığı var-

lıklardır (62/Cuma, 1), insanla-

rın ihtiyaçlarına cevap verirler; 

ama tüketilmek, israf edilmek 

ve sömürülmek üzere değil. 

Belki bundan dolayı bir kapita-

list, insana ve eşyaya baktığın-

da “yeşil dolar”lar görmektedir.

Bu anlatılanların Kur’ân’ın 

hayat tasavvuru konusunda-

ki çıktısı şudur: Allah, insan 

hayatının tam merkezinde yer 

alır. Bir müslümanın Rabbine 

kulluk gibi temel bir görevi 

vardır ve dünyadaki misyo-

nu da budur. Dolayısıyla Allah 

dışında ilah kabul etmeden, 

hiçbir şeyi tanrılaştırmadan bir 

hayat yaşayacaktır.

2- Tanrılaşma Değil, 
Tanrısal Ahlak: 

Kur’ân-ı Kerim’in anlatı-

mında insan, hem “fücur” hem 

de “takva”ya meyilli kılınmış-

tır. (91/Şems, 8) Bu da onun 

“Eşref-i Mahlûkât” ile “Esfel-i 

Sâfilin” (95/Tin, 4-5) arasın-

daki tayfta salınım göstere-

bileceğine işaret etmektedir. 

Kur’ân-ı Kerim’in temel hede-

fi, potansiyel imkanları kuv-

veye çıkararak insanı “kâmil” 

bir düzeye getirebilmektir. 

Kâmil insan, Allah, insan ve 

eşya ile sahih bir bağ kurmuş, 

Allah’a kulluğu hayatın mer-

kezine yerleştirmiş bir düzeyi 

ifade etmektedir. Bu bağlamda 

din de, insanın olgunlaştırılma-

sı için bir araç niteliğindedir. 

Dolayısıyla Kur’ân-ı Kerim’in 

mesaj ve sınırları, temelde insa-

nın olgunlaştırılmasını, kalite-

li hale getirilmesini hedefle-

mektedir. 

Kur’ân-ı Kerim, belirtilen 

sahih ilişki düzenekleri bozul-

duğunda, meydana gelebile-

cekleri, tarihsel örnekleri ile 

anlatmaktadır. Bu çerçevede 

insanın kabaca iki yönelimi ve 

perspektifinden bahsedilebilir. 

İnsan, dünya hayatının fark-

lı enstrümanlarını ele geçirdi-

ğinde, hayata dair bu sahih 

ilişki düzeneklerini bozmaya 

çalışabilmektedir. Para, iktidar, 

soy vb. enstrümanlar insan için 

bir güç olarak devreye girmek-

te, insan son kertede tanrı-

laşma eğilimine girerek yeni 

ilişki düzenekleri oluşturmaya 

teşebbüs etmektedir. Kur’ân-ı 

Kerim, Firavn, Nemrut, Karun, 

Belam gibi prototipler üze-

rinden tanrılaşma eğilimleri-

ne dikkat çekmektedir. Şunu 

belirtmek gerekir ki, her insan-

da bir potansiyel olarak tan-

rılaşma eğilimi vardır. Güce 

dair enstrümanlara sahip oldu-

ğunda, bu eğilim kuvve hali-

ne çıkabilir. İşte bu sebeple, 

Allah’tan hiçbir zaman gafil 

olmamak gerekir. 

Allah, mutlak anlamda bir 

mükemmeliyeti ifade etmek-

tedir. İnsan, boyutları gereği 

(gücünün çok sınırlı olmasın-

dan dolayı) bu mükemmeliye-

te asla ulaşamaz. Ancak İslâm 

düşüncesinin insan için ortaya 

koyduğu hedef; Tanrısal ahla-

ka sahip olmaktır. Bunun anla-

mı; hayat boyunca insanın kali-

te ve ahlak olarak gelebilece-

ği en üst noktalara kadar sıç-

rayış yapma imkanlarını kolla-

masıdır. Dolayısıyla hayat, bit-

mek bilmeyen bir olgunlaşma 

sürecidir. 

Kur’ân-ı Kerim’de, pey-

gamberlere, kitabın yanı sıra 

“hikmet”in verildiği belirtilir. 

(2/Bakara, 129)  Hikmetin çok 

farklı anlamlarının yanı sıra, 

“kişinin Tanrı’ya benzemeye 

çalışması” (Elmalılı, t.y.; 500 

vd.) şeklindeki anlamı bizim 

tartışma bağlamımızda anlam-

lıdır. Bu, sürekli olarak insa-

nın, mükemmelleşmesi için 

gayret göstermesine işaret eder. 

Tabii ki insan hiçbir zaman bir 

Tanrı olamaz; bunun da aslın-

da bilincindedir. Ama kişinin 
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hayatını bu minval üzere yaşa-

maya çalışması, sürekli bir yol-

culuk halini ifade etmektedir. 

3- Dünya ile Âhiret
Arasındaki Denklem:   

İnsanın somut olarak dünya 

hayatını hakka’l-yakin dene-

yimlemesi, “dünyalı” olma-

yı sürekli insanın gündeminde 

tutmaktadır. Âhiret, bir bilgi ve 

inanç olarak insanın arkapla-

nında durmakla birlikte, dünya 

tüm somutluğuyla insanı belir-

leyebilmekte ve kapsayabil-

mektedir. Kur’ân-ı Kerim’in 

anlatımında dünya geçici bir 

barınma yeridir ve âhiretteki 

mutluluğun imkanıdır. Bu 

sebeple dünya hayatının geçi-

ciliği, etkileyiciliği, aldatıcılı-

ğı sürekli vurgulanır ki, insa-

nın dünyaya kalıcı bir statü 

atfetmesi ve dünyevileşmesi-

nin önüne geçilmek istenir. Bu 

bağlamda dünya, âhiretle bağ-

lantıları ve referansları içinde 

bir anlam kazanır. İnsandan 

dünyayı, âhiret için bir imkan 

ve verime dönüştürmesi bek-

lenir. İşte dünya ve âhiret ara-

sında tam da bu noktada bir 

denklem oluşturulur. Bu denk-

lemde, insanın salt “dünyevi-

lik” ya da  “uhrevilik” gibi uç 

noktalarda gezinmesi kınanır. 

Bu çerçevede âhireti tama-

men ihmal eden, bu dünya-

daki muhtelif güç enstrüman-

larını elde etme üzerine inşa 

edilen hayat eleştirilir. Çünkü 

bu hayat tamamen geçici olan 

dünyayı merkeze ve hedefe 

almıştır. Burada Kur’ân’ın men-

talitesi açısından temel pers-

pektifte bir kayma söz konu-

sudur. Öte yandan, insan dün-

yada yaşamaktadır ve Allah’ın 

yeryüzünde irade ve sorumlu-

luk yüklediği yegâne varlıktır. 

O, perspektifini kaybetmeden 

dünyayı imar etmek, Allah’a 

kulluk etmek ve tüm yaptık-

larını Allah’a kulluğa adamak 

gibi bir zorunlulukla karşı kar-

şıyadır. Tamamen dünyadan el 

etek çekmek, bu sorumluluğu-

nu yerine getirmemesi anlamı-

na gelir ki, doğru bir yaklaşım 

değildir. O zaman dünya ve 

âhiret arasında bu denklemin 

sürekli korunması gerekmekte-

dir. Dolayısıyla bir müslüman 

dünya hayatında sorumluluk-

larını yerine getirmeye matuf 

bir şekilde yaşamalıdır.

Sonuç Yerine 

Hiç şüphesiz Kur’ân-ı 

Kerim’in hayat tasavvuru çok 

geniş bir omurga sistemi içe-

risinde anlatılabilecek kadar 

geniş tartışma ve analizlerin 

konusu olabilecek bir genişli-

ğe sahiptir. Bu makalede biz 

sadece, Kur’ân-ı Kerim’in hayat 

tasavvurunda genel çizgiler 

oluşturabilecek birkaç başlı-

ğa işaret etmekle yetindik. Bu 

bağlamda Kur’ân-ı Kerim’in 

hayatın anlamı, perspektifi ve 

hedeflerine dair söylemleri, 

bir müslüman zihninin sağlık-

lı inşasında önemli rol oynar 

ve en başta hayatın anlamına 

dair sorunu çözmeye yönelik-

tir. Zaten bugün küresel krizin 

görünür olduğu alan, “haya-

tın anlamı”na dairdir. Kur’ân-ı 

Kerim de bu soru(n)lara yeterli 

bir cevabı içermektedir. 
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 Selvigül ŞAH‹N

CENNETE DÖNÜK 

YÜZÜMÜZ: İNFAK

‹ nfak etmek yani paylaş-

mak, vermek, sadece zahi-

ri bir boyut taşımaz. İnsanoğ-

lu, sahip olduğu, daha doğrusu 

sahip olduğunu sandığı malından, 

servetinden, kazancından, sağlı-

ğından, dostluğundan yani her 

ne veriyorsa, inançla ve erdem-

le verdiği zaman infak edilen her 

ne ise, metafizik bir boyut kaza-

nır. Sahip olmanın gerçek adıdır 

infak. Ötelere doğru adım atmak, 

Ahiret âlemine önceden hazırlan-

mış azıklar göndermektir.

Sonsuzluğun sahibinin, Sahip, 

Sâdık, Ganiyy, Zekiyy, Vâsi, Şekûr 

mübarek adlarıyla müsemmanın, 

asıl veren olduğunu içselleştire-

rek, bilerek verirsek, o zaman; 

dünyeviliğimize manalı bir izdü-

şümü kazandırmış oluruz. Bu 

anlamda, infak; madde boyutunu, 

mana boyutuna taşıyarak, dün-

yalık metaımıza anlamlı bir ivme 

kazandırmaktır.

Öncelikle, infak etmenin, pay-

laşmanın, arka planını güçlü refe-

ranslarla oluşturur,  şuurlu, muh-

lisane, muhsinlerden olarak, neyi 

ne için verdiğimizi bilerek inşa 

edersek, ancak bu ibadet ötelere 

taşınır, anlam kazanır.

Allah (c.c) Zekiyy’dir. Temiz 

ve pak olandır. Biliriz ve inanı-

rız ki, O, Subhandır, tüm nok-

sanlıklardan, sehivlerden, hatalar-

dan münezzehtir. Yüce Rabbimiz 

pak ve temiz olduğu için, temiz 

olmayı ve temizlenmeyi emreder. 

Taha suresinde (75) : “Ama kim 

de (sahibine) erdemli işler yaptı-

ran bir iman ile Rabbine kavuşur-

sa, işte en yüce makamlar onların 

olacaktır (76) mutluluğun üretil-

diği, içerisinden ırmakların çağ-

ladığı, girenin bir daha çıkmadığı 

cennetler… İşte bu da, arınan kim-

selerin ödülüdür.”

Şükür makamında, bize veri-

len nimetlere, anlam kazandıracak 

karşılıkta, şükrümüzü eda eder-

sek ancak Şekûr olan Rabbimi-

zin rızasını kazanırız. Her nime-

tin arınması, infakı, kendi cinsiyle 

olduğu müddetçe anlam kazanır 

ve şükür ibadeti adresini bulur. 

Sağlık nimetinin şükrü, ibadetle, 

taatla, Allah yolunda, O’nun rıza-

sı ve dini için çalışmakla olur. Mal 

nimetinin şükrü, “Rabbim bana 

verdiğim nimetler için şükrol-

sun” diye ellerimizi semaya açıp, 

kuru bir niyazla olmaz. Mal, ser-

vet, meta nimeti, ancak ona yakı-

şır şükürle eda edersek temizlen-

miş olur. Malımızda hakkı olan, 

yetimi, yoksulu, yolda kalmışı, 

hısım akrabayı, ilim yolcusu gari-

bi, nasiplendirmekle olur. Bilmeli-

yiz ki, bizim olanı vermeyiz aslın-

da. Verdiğimizi sandığımız, bek-

çiliğini yaptığımız, birgün bırakıp 

gideceğimiz, zerre miktar yanı-

mızda götüremeyeceğimizdir.

Verdiğimizi, kendimizden 

verdiğimizi sanarak, hissettiği-

miz, yüreğimizi kirleten o yalan-

cı gurur, içimizi bir hoş eden kah-

rolası kibir zedeler, yaralar verme-

nin erdemli duruşunu. Oysa sahip 

olduğumuzdur verdiğimiz. Ver-

mek arınmak, vermek arı duru bir 

yaşantıyı adımlarken, saadet anah-

tarına sahip olmaktır. 

“  Eğer siz Allah’a şükreder ve 

iman ederseniz, Allah size azap 

edip de ne yapsın? Zira Allah 

“Gerçek erdemlilik, yüzünüzü doğuya veya batıya çevirmeniz ile ilgili değildir; ama gerçek erdem sahi-

bi, Allah’a, Ahiret Gününe, meleklere, vahye ve Peygamberlere inanan, servetini -kendisi için ne kadar 

kıymetli olsa da- akrabasına, yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, yolculara,  (yardım) isteyenlere ve insanla-

rı kölelikten kurtarmaya harcayan; namazında devamlı ve dikkatli olan arındırıcı (mali) yükümlülüğü-

nü ifa eden kişidir ve (gerçek erdem sahipleri söz verdiklerinde sözlerini tutan, felaket, zorluk ve sıkın-

tı anlarında sabredenlerdir: İşte onlardır sadakatlerini gösterenler ve işte onlardır Allah’a karşı sorumlu-

luklarının bilincinde olanlar.” (Bakara/177)
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şükredenlerin karşılığını her 

zaman veren ve her şeyi bilendir” 

(Nisâ/147) diye buyurur Rabbi-

miz.   

İnfak ederken, kazancımız ve 

kaybımız nedir? Bunları bilerek 

vermenin künhüne varırsak, daha 

bir anlam kazanır eylemimiz. Neyi 

kazanırız? Veren insanın kazan-

cını ayetler öyle güzel anlatır ki;   

benim aciz kalemimin dili tutu-

lur bu seslenişler karşısında. Kör, 

topal kalır, daha bir anlar Söz 

Sahibi’nin karşısındaki aciz duru-

şunu.

Şura/23: “İşte bu, Allah’ın iman 

eden ve o imana uygun eylem üre-

ten kullarına verdiği müjdedir. De 

ki  ey Peygamber): ‘Bu davete kar-

şılık sizden bir ücret istemiyorum; 

sadece (Allah’a) yakınlık husu-

sunda tam bir ilgi ve sevgi (uyan-

dırmak) istiyorum! Her kim bir 

güzelliği bedel ödeyerek gerçekleş-

tirirse, biz ona daha fazla güzel-

likler bahşederiz: şüphesiz Allah 

emsalsiz bir bağışlayıcıdır, şükre 

hadsiz hesapsız bir karşılık veren 

tek otoritedir.” Vermenin, tarif-

siz hazzını ve mutluluğunu tatmış 

olan kişiyi artık durdurmak ne 

mümkündür. O Şekûr olan Rab-

bine, şükür makamında, verdikçe 

bereketlenen, çoğalan, ırmaklaşan 

bir hal ile verir. Artık o, sonsuzluk 

ikliminin, huzur sağan meltemle-

rinde, paylaşan, dağıtan bir mut-

luluk ve huzur sakasına dönmüş, 

saadet anahtarını ele geçirmiştir.

Malın, servetin, dünya metaı-

nın karşısında iki büklüm olmuş, 

zaaflarına ve sonsuz ihtiyaçlarına 

nefsini sağlam zincirlerle bağla-

mış modern insanın aksine, artık 

onun dünya ve Ahiret algısı apay-

rı bir anlam kazanmıştır. Gerçek 

manada imanı yüreğine içirmiş, 

vermenin erdemli duruşunu yaka-

lamış, dünya metaını elinin tersiy-

le itmiştir. O bilir ki, sahip olduk-

larının, sahibi değil şahididir. Bu 

dünyadan göçerken, sahip oldu-

ğu tüm dünyalıklar, ancak bura-

ya aittir, giderken zerre miktar 

yanında götüremez. Ancak, yürek-

ten, gurursuz ve kibirsiz, erdem-

li ve izzetli bir şekilde verdikleri 

ve salih ameli müstesnadır. Ger-

çek veren, Sahip olan, Şekûr olan, 

Zekiyy olan, her şeyin dizginini 

elinde bulunduran, hazineler sahi-

bi, her mekanda hazır, Hakimi Zül 

Kemal olan Rabbimizdir.

Yaptığın alışveriş, hayırlara 

dönüşüyorsa anlam kazanır, öte-

lere taşınır. Verdiklerindir senin-

le gelecek olan. Narı nura çeviren 

bir eyleme dönüşüyorsa vermele-

rimiz,  azığımız da onlar olacaktır.

…

Nar-ı nur eden, yerlerin, gök-

lerin, kâinatın, evrenin sahibi olan 

Allahım! Kimsesizlerin, gariplerin, 

ümitsizlerin, zenginlerin, cömert-

lerin, cimrilerin gerçek sahi-

bi olan, Refik olan, Habib olan, 

Vedud olan Rabbim! Mutlak zen-

ginlik ve güzelliğin sahibi Ganiyy 

olan Rabbim!

“Fakat yine de sizden cimri-

lik edenler var: Ama kim cimri-

lik ederse, bilsin ki kendine cimri-

lik eder: Zira Allah kendi kendisi-

ne yetendir, ama sizler O’na muh-

taçsınız.” buyuruyorsun  Muham-

med suresinde.

Bizleri cimrilik hastalığın-

dan muhafaza eyle, bizlere saa-

det anahtarı olacak cömertlik 

nasip eyle. Gerçek verenin sen 

olduğunu bilerek, izzetle verme-

yi ve izzetle almayı nasip eyle... 

Vefiyy, Sadakat sahibi olan Rab-

bim! “Allah yolunda sarf ettiğiniz 

her şey, size tamamen ödenecek-

tir, siz asla haksızlığa uğratılmaz-

sınız.” (Enfal/60)  diye buyuran. 

Vasi olan, kullarına verdiği sözde 

Sadık olan Rabbim! Senin Rahme-

tine güvenenleri, hikmetine daya-

nanları, af ve ümit kapında bek-

leyenleri asla yüz üstü bırakma-

yan Refiki Ala olan Rabbim! Biz-

lere vermenin ve almanın erdem-

li mutluluğunu yaşat. Bizleri veren 

eller eyle…

Maddi infaklarımızın yanında, 

dostlara, kardeşlere, tüm ihtiyaç 

sahiplerine karşı yüreklerimizi, 

dertlere derman olacak duyarlılık-

la donatarak, sevgi ve merhamet 

köprüleri kurarak, manevi infak-

lar nasip eyle… Dost ve yaren-

lerin yüzlerini, sürur ve sükûnla 

donatacak manevi infaklarımızı 

şifa eyle, dertlilere derman eyle, 

gönüllere huzur eyle…

“Komşusu açken, tok yatan 

bizden değildir.” diye buyu-

ran, Allah’ın kulu ve rasûlü olan 

Nebi’nin infak ahlakını düstur 

edinmeyi, dünyaya O’nun gibi 

bakmayı biz acizlere nasip eyle... 

Cömertlikte, onun sünnetini ihya 

edenlerden eyle bizleri.

Yazılarda, bilgi hamallığında, 

zihin kirliliğinde hapsolmuş amel-

lerden sana sığınırız Rabbim! Sen 

bizleri, yazanlardan, bilenlerden, 

konuşanlardan değil, verenlerden,  

yaşayanlardan, yürekten bağla-

nanlardan eyle. AMİN…. 
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■ İnfak
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Metin Önal MENGÜŞOĞLU

BİRİNCİ BÖLÜM

SAKSIDA EHLİ ÇİÇEKLER

“Balık, darba karşı muhannet olur”

Böyle söylemiş bilgeler;

Suyun ve insan göğsünün çeperleri de

Rüzgâra kasketini kaptırıp koşan

 köylüler

Yordamsız, yokuşsuz kan çanakları.

Son treni kaçırmış dul kadın

Sütten yeni kesilmiş bebeler

Cinayet mahallinde cürmü meşhut

İlk elden hadiseye tanık hücreler

Zinciri sıkıştırılan dar boğaz

Tuz kayalarının dev süngerine dokunan parmak

Gark eder suyun kahrına mes’ut havayı

Sıçrayarak ölmesi bu yüzden balıkların.

Koklarken ıslatması biz insanların

Sadece mucidinin çözdüğü dilemmayı

Gökle yerin arasında 

Sudan bir alış veriş

Ezelden gelir nereye gider

Endülüs’ün kurumuş rüzgârları

Süpürür gırtlağındaki acı kuvvetle

Çöle dönmüş topraktaki çalı çırpıyı

Toz kalkar yol görünür

Yol oğlunun kederli hülyalarında

Menzilini şaşırmış fişenkler sürünür

Rodos’un sarı deniz ufku köşeli

Gardiyanlara dargın kabadayılar

Zindanlara düşeli

Rüzgârsa çevirdi istikameti

Gamzeye göz koyan kimse kalmadı

Beşeri hevesleri

Okşayan ufuklardan

Dökülmüyor düşünce kanatları

Peki kim, hangi kalem

Nazenin bir mim koyacak

Defterin son yaprağına?

Kûfe’den Trablus’a

Kuş uçumu mesafeyi

Kestirir denizcilerin mavi gözleri

Tahayyül kestiremez.

Rodos’un kadim rüzgârı lodos

Söğütlerin rutubetini kurutan

Ve çarçabuk büyüten okaliptüsleri

Güneyli solukların gümrah 

memesi

Yatıştıramadı

Vandalların vahşi yüreklerini

onlar ki

Ciğerleri tuzlu suyla dağlanmış

Kaderleri

Topraktan çok

Denizlere bağlanmış

Akmış da ulaşmıştı

  Bahr-i ahmer’den

Bahr-i ebyaz suyunun zerrelerine

   oradan

Çiller düşmüş yüzlerine

Kalın derilerine gömülü

İri kemikleriyle

Salardı ehliyetsiz hayvanlarını

Şehir ahalisinin

Kuzulardan emanet 

Kaygısız hayatları üstüne

Vandallar, 

Vandalusia’nın tavşan avcıları,

 insan avcıları

ENDÜLÜS, YARALI ALBATROS*

(ESPANA MUSULMANA)
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■ Endülüs, Yaralı Albatros

 Hayvan uzuvlarından oyulmuş 

araç gereçleri

Ölü tavşan patileri mesela,

Okşamak için kürek mahkûmlarının

Duyu yitimine uğramış boyunlarını

Misilsiz bir alettir.

Ufukla güneşin arasını açan

Kadim İspanyol terzilerinin

Esvap biçemediği gövdelerine

Kızgın demirle dağlanmış

Ürkütücü ejderha dövmeleri

Ve haşin suratlarında küçük ormanlar

Ki kırmızı sakallarına

Dayanmaz Mağripli Berberilerin

Sapı fildişinden usturaları.

Vandallar 

Yoldular yaralı Albatrosların

Kulübe kapılarını andıran kanatlarını

Yenlerinde kol yerine

Demir kancalar

Orada Endülüs’te bütün cüsseleri

Yüreklerine sıkışmış halde

Soluk soluğa yaşıyorken ahali

Gelip dayandı cümle kapısına

Rabbin rahmet muştusunu taşıyan

İbn-i Haldun, İbn-i Tufeyl, İbn-i Arabi

Vandallar serseri mayın gibi denizlerde 

Biteviye gezdiler

Endülüs’ün ehli çiçeklerini

Demir postallarıyla onlar ezdiler

Bakir toprağın böcekleri 

Kırmızı göçmen kuşlar

Kediler bile sezdiler

Olan biteni.

Vandallar, İberik’ten

  daha

Enselerindeki kan kurumadan

  kaçarken bile

Çekip koparıverdiler

Hem de en tepe yerinden

her fidanı.

Zalim hükümdarların

Tahripkâr köpekleri itlafa çıkan 

Amansız sokak çeteleri gibi

Yayıldılar etrafa kısa zamanda

Dostuna zehirle ekmek sunan

Hayvanî zekâ 

Düşmüştü omuzları mazlumların

Bir sürüye katılmış öne düşmüştü

Vandallarsa kulaklarını dikmiş

Kin kusan sinir uçları

Azı dişlerinde birikmiş

Herkesin sırtını okşayan 

Mevsim rüzgârı

Say ki seyir saatindeydi

İblis de başını eğmiş

Alkış tutuyordu seremoniye

Tarık’ın yanan gemilerinden bir duman düştü

Mazlum halkın titreyen kalbine ne güman düştü

Tarih, topladı yapraklarını tası, tarağı

Endülüs’e vurdu mührünü Müslüman düştü

Endülüs aç bağrını

Meleklerin eli değecek alnına artık

Dağıtacaklar ağrını

Bu esinti insan soluğudur

Rüzgâr değil

Değiştir hayallerini

İnsana kani ol, rüzgârlara aldanma

Hatırla ve tekrar et:

“Yoktur Allah’tan gayrı tanrı

O’dur mülkün sahibi

Ömrün sahibi

Endülüs aç bağrını

Utanma

Yoğunlaştır çağrını 

Ümmettir bu emanetin hamili

Ümmettir

İnsanların kâmili

Ve la ğalibe illallah!”

* Metin Önal Mengüşoğlu’nun Endülüs Acısı adıyla yayımlanacak 

olan kitabından.
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Hadis ve Yorum
Yavuz Köktaş

İnsan Yayınları

Hadislerin anlaşılması ve 
yorumlanması meselesi gün-
celliğini hâlâ korumaktadır. 
Hadis ve Yorum adlı çalış-
ma hadislerin anlaşılması 
ve yorumlanması sorununu, 
bazı ilim adamları ve aydınlar 
çerçevesinde ortaya koymak-
tadır. Birinci bölümde, ‹bn 
Haldûn’un hadis ilmine yak-
laşımı ele alınmakta. ‹kinci 
bölümde, çağımızın önem-
li alimlerinden Mevdûdî’nin 
hadisle ilgili görüşleri ve 
hadis tahlilleri incelenmiş. 
Üçüncü bölüm, Türkiye’den 
bir ilim adamına, Süleyman 
Ateş’e ayrılmış. Bunun ardın-
dan, dördüncü bölümde yer 
verilen Yusuf Ziya Yörü-
kan, Dârulfünûn hocaların-
dan olması yönüyle dikkate 
değer. Son bölüm, Cumhuri-
yet aydınlarının Hz. Peygam-
ber ve hadise bakışına ayrıl-
mış olup, bir prototip olarak 
Hüseyin Cahit Yalçın seçilip 
incelenmiş. 

Kitaplık

Edebiyat ve Edebî Eser Üzerine
Orhan Okay
Dergâh Yayınları

Orhan Okay’ın son yirmi yıl içinde yazdığı makalelerinden ve 
bildiri metinlerinden oluşan Edebiyat ve Edebî Eser Üzeri-
ne, edebiyatın genel problemleri ile Fuzuli, Şeyh Galib, Namık 
Kemal, Ahmed Midhat, Beşir Fuad, Tevfik Fikret, Ahmet Haşim, 
Yahya Kemal, Yakup Kadri, Asaf Hâlet Çelebi, Sâmiha Ayverdi 
ve Mehmet Kaplan gibi şahsiyetler ve eserleri hakkında araştır-
ma, inceleme ve yorumları ihtiva etmektedir.

Memalik-i Şahane’den Vatan’a
Sezgi Durgun
İletişim Yayınları

Toprak, mekân, coğrafya nasıl  “vatan” olur ve kutsallaşır? 
Sezgi Durgun, modern ulus-devlet inşa sürecinin önemli bir 
bileşeni olan vatan inşası deneyimini Türkiye örneğinde inceli-
yor. Osmanlı ‹mparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne giden 
süreçte, vatan kavramının nasıl oluştuğunu, vatanın harita üze-
rinde ve muhayyilelerde nasıl şekillendiğini ele alıyor. 

Lâle Devri
M. Turhan Tan
Kapı Yayınları

Turhan Tan’ın Yedigün dergisinde tefrika edilen bu romanı, 
yıllar sonra ilk defa kitap olarak yayımlanıyor. Osmanlı tarihi-
nin en ilgi çekici dönemlerinden Lâle Devri’ni, debdebeli saray 
hayatıyla, lale bahçeleriyle, Sadabad gezmeleri ve tüm bunları 
takip eden kanlı isyanla birlikte, bu defa usta romancının kale-
minden okuyoruz.

Kur’ân’ın Tarihsel ve Evrensel Okunuşu
Mevlüt Uyanık (Ed.)
Fecr Yayınları

Türkiye’de son yıllarda tartışılan konulardan birisi de şüphe-
siz tarihsellik ve evrensellik problemidir. ‹lahi hidayet kaynağı 
Kur’ân’ın anlaşılmasında, tarihselliğin bir yöntem olarak kulla-
nılıp kullanılmayacağını her iki görüşün müntesiplerinin kale-
minden sunan  bu çalışma, meselenin felsefi köklerini fark ede-
cek ve dengeli bir yol arayışının izlerini sürmeyi mümkün kıl-
maktadır.
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