
SOSYOLOJİNİN DÖNÜŞÜMÜ
DÜZENİN NORMALLEŞMESİ, SİYASETİN DEĞİŞİMİ VE 

YENİ NESİL SOSYOLOGLAR 

Ayda Bir Merhaba

Son günlerde 28 Şubat darbecilerinin birbiri ardına tutuklanması aslında Türkiye’deki 

değişimin mahiyetini anlamak bakımından son derece önemlidir. Bu durum sadece dar-

becilerin yargılanması değil, Türkiye’de süreklilik arz eden bazı yapısal sorunlardaki değişim 

iradesinin de açığa çıkmış olmasıdır. Bu aynı zamanda toplumsalın ve onu anlamlandıran so-

syolojinin de dönüşmekte olduğunu gösterir. Ancak şunu hatırlatmakta fayda var: Postomdern 

darbeci Çevik Bir’e başörtüsü ve irtica meselesini Elizabeth Özdalga, Nilüfer Göle ve Nur Vergin 

gibi sosyologlarla konuşmasını tavsiye eden bir gazeteciye Çevik Bir asabi bir şekilde, “Bizim 

sosyologlara ihtiyacımız yok. Biz askeriz, komutandan talimatı alır, gereğini icra eder, tekmil 

veririz. Sosyologlarla, şunlarla bunlarla konuşarak kafamızı karıştırmayız” anlamında sözler sarf 

eder. 

Modernleşme sürecinde Türkiye’deki siyasal ve sosyal düşünce sisteminin, devletiyle ve 

bireyi ile daima, tek’i ve bütünü aramak amacıyla yola çıktığı söylenebilir, özellikle de cum-

huriyetin ilk yıllarında. Bu yüzden temel gayenin, özdeşliği ve değişmez olanı bulmak olduğu 

ifade edilebilir. Oysa sosyolojinin temel ilgi odaklarından birisi de toplumsal değişmedir. 

Türkiye’de ise, yeni kurulan bir ulus-devlet sürecinden dolayı insanların zihinsel açıdan tek 

hale getirilmesine neden olmaktadır. Özellikle erken cumhuriyet döneminde Türkiye’deki sosy-

oloji çalışmalarında amaç, iktidara yakın olmak veya iktidarın hissesinden pay almak olmuştur. 

Haliyle bu, toplumsalı değerlendirme noktasında ciddi sıkıntıları beraberinde getirmiştir.

Öte yandan Cumhuriyet’in, karşılaştığı her sorunu baskı ve şiddet kullanarak bertaraf etme 

taktiği,  sadece halkla arasını açmakla kalmadı; devletin kendisinde de bir korku paranoyası 

başlattı. Devletin kendi varlığı için tehdit olarak kabul ettiği hususlar çeşitlenerek arttı. Bu 

korku paranoyası devletin bekçiliğine soyunmuş güçlere cesaret verdi. Bu güçler, 10-15 yılda 

bir yönetime el koyarak devlete format atmayı neredeyse alışkanlık haline getirdiler. Ama her 

defasında aynı formatı veriyorlardı. Asıl sorunun biraz da programın kendisinde olabileceği hiç 

düşünülmedi. 80’li yıllar bu anlayışın sorgulanması gerekliliği noktasında bazı girişimlere sahne 

oldu. 90’lı yıllar etkisiz koalisyon hükümetleri ile geçildi. Başta ekonomi olmak üzere, açılım 

ve çözümler tatile girdi. Bu koalisyon hükümetlerinden “Refah-Yol” hükümeti kamuoyunda bir 

başarı beklentisi uyandırmıştı. Ancak bu beklenti, 28 Şubat 1997 post modern darbesiyle tam 

bir hayal kırıklığına dönüştü. 90’lı yıllar bu nedenle, ayağa kalkan Türkiye açısından bir “Fetret 

devri” olarak tarihe geçti. Bu yılların tek olumlu tarafı düşünen, konuşan ve tartışan Türkiye’nin 

“gelecek” hakkındaki iyimserliğini sürdürmesi olmuştu. 

AKP’nin 2002 seçimlerinden çok kuvvetli bir şekilde birinci parti olarak çıkması, siyasal 

alanın kendi gücünü kendisine hatırlatması açısından oldukça öneme sahipti. Esasında bu 

süreci, medya ve bazı siyasi grupların muhafazakâr kesimi hedef alarak uygulamaya soktukları 

28 Şubat darbesinin rövanşı olarak yorumlamak ta mümkündür. Çünkü 2002 seçimlerinin 

galibi olan AKP’nin teşkilatı büyük oranda 28 Şubat darbesinin muhatabı olan Refah Partisi 

kadrolarından müteşekkildi.  İşte bütün bu süreçlerde sosyoloji, toplumsalın anlamlandırılması 

noktasında gerek devlet tarafından gerekse muhalefet tarafından  başvurulan kavramsal araçları 

sunmuştur.  

Daha geniş kitlelere ulaşabilmek ve siz değerli okurlarımızın istifadesine sunmak amacıyla 

güncellemeye başladığımız web sitemizi (www.umrandergisi.com) ziyaret etmeniz temennisiyle 

yeni sayımızda buluşmak üzere.

                                                                                                                                 Umran
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Giriş

S on yıllarda Türkiye’de geçmiş-

le hesaplaşma yaşanmaktadır. 

Dileğimiz bu hesaplaşmanın, mille-

timize, ülkemize ve bölgemize zarar 

vermeyecek bir genişlikte, boyutta, 

derinlikte ve olgunlukta ele alın-

masıdır. 

Amaç, yeni bir kin ve nefret 

dalgasını yeniden ülke sathına yay-

mak olmayıp bu insan unsuruna 

bunu yaptırtan arkadaki derin gücü 

bulup teşhir etmek, tecrit etmek ve 

tasfiye etmek olmalıdır. Önde görü-

len, önde olan tetikçilerle, piyonlar-

la uğraşmak yerine arkadaki, karan-

lıktaki küresel oyuncuları ortaya 

çıkarmak önemlidir. 

Bunun kadar önemli olan diğer 

bir konu da, Türkiye’deki ordunun, 

bir kısım STK’ların her seferinde bu 

oyuna niçin geldikleri, tuzağa niçin 

düştükleri gerçeğidir. Cumhuriyet 

tarihi boyunca yaşanan darbelerin, 

komploların, tuzakların bu kap-

samda ele alınması ve değerlendi-

rilmesi ve dersler çıkarılması tarihi 

bir görevdir. 

Meseleyi bu şekilde ortaya 

koyarken yanlış anlaşılma durumu-

nun olabileceğini de göz önüne ala-

rak 28 Şubat Postmodern darbesine 

tam cepheden karşı çıkarak yaz-

dığımız yazılardan dolayı, Devlet 

Güvenlik mahkemelik olduğumuzu 

burada hatırlatmakta fayda vardır.

(1-19)

28 Şubat Postmodern darbesi-

nin amacı, hedefi neydi? Bu hede-

fe ulaşıldı mı? Müslümanların 28 

Şubat öncesindeki durumları neydi 

ve sonrasında durumları ne oldu? 

Türkiye ne kazandı, ne kaybetti?

Burada 28 Şubat Sürecini bu 

çerçevede ele alıp değerlendirece-

ğiz.

 

Türkiye’nin Jeostratejik, Jeopolitik, 
Jeoekonomik, Jeokültürel Önemi

Bir ülkenin coğrafyası, o ülke-

nin ekonomi, politika ve strateji-

sinin tespitinde son derece önemli 

bir rol oynar. Stratejik bir coğrafya, 

ülkeye önemli avantajlar sağlarken, 

ciddi düşmanlıkları da beraberinde 

getirir. O ülkeyi yönetenler, bu ger-

çeği daima göz önünde bulundur-

mak zorundadır. 

Türkiye, coğrafi olarak böyle bir 

öneme haizdir. Üç kıtanın kesi-

şiminde, üç tarafı denizle çevrili-

dir. Karadeniz’le Akdeniz’i birbi-

rine bağlayan boğazlara sahiptir. 

Rusya’nın sıcak denizlere açılabil-

mesi için önemli bir koridordur bu 

boğazlar. 

Dünyanın doğalgaz ve petrol 

ihtiyacının çok önemli bir kısmını 

karşılayan ve de karşılayacağı öngö-

rülen Ortadoğu ve Kafkasya’nın 

ortasında bir yerde bulunması 

Türkiye’nin önemini bir kat daha 

artırmaktadır. Ayrıca Avrasya uran-

yum, altın gibi kıymetli zengin 

maden rezervlerine sahiptir.

Türkiye coğrafi olarak bir tarım, 

hayvancılık ve orman ülkesidir. En 

zengin su kaynaklarına sahiptir. 

Türkiye bu coğrafi öneminin yanı 

sıra inancından, etnik kimliğinden 

ve tarihi kimliğinden kaynaklanan 

avantajlara sahiptir. Türk kimliğin-

den dolayı Türkî Cumhuriyetler ile, 

İslâm kimliğinden dolayı tüm İslâm 

ülkeleri ile, Osmanlı kimliğinden 

dolayı Adriyatik’e kadar uzanan 

birçok Avrupa ülkesi ile psikolo-

28 Şubat Postmodern Darbesi 
Yükselen İslâmi Hareketin Önünü Kesme 
ve Hedefinden Saptırma Operasyonuydu

Burhanettin CAN

“Ey iman edenler, içinizden kim dininden irtidat ederse, Allah (yerine), kendisinin onları 

sevdiği, onların da kendisini sevdiği, mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı ise 

‘güçlü ve onurlu,’ Allah yolunda cihad eden ve  kınayıcının kınamasından korkmayan  bir 

topluluk getirir.” (5 Maide 54) 
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■ 28 Şubat Postmodern Darbesi

jik bağları vardır. İmparatorluklar 

geleneğinden gelmesi, halkın sabır, 

direnme gücü ve genç nüfusu 

Türkiye’yi daha da avantajlı konu-

ma getirmektedir.

Hıristiyanlık ve Yahudilik için 

manevi öneme sahiptir. Bu iki 

büyük din mensupları için Türkiye 

iştah kabartıcıdır. 

ABD-İsrail-İngiltere şer ekse-

ninin Ortadoğu politikalarını 

realize edebilmeleri için, gerek 

soğuk savaş sürecinde gerek-

se soğuk savaş sonrasında, 

Türkiye’ye biçtikleri rol, bu 

ülkelerin ileri karakolu olarak 

çalışan ‘jandarmalık’ göreviydi. 

Türkiye bu görevi yerine getir-

mediği veya buna karşıt tavırlar 

aldığı zaman, ‘tehlikeli ve mas-

raflı’ bir bedel ödemekle karşı 

karşıya bırakılmıştır/bırakılmak-

tadır. ABD ‘Büyük Ortadoğu 

Projesi’ni, İsrail ise ‘Büyük İsrail 

Projesi’ni uygulamaya sokmaya 

çalışmaktaydı(20).

Geçmişte gerçekleştirilen 

Muavenet’in vurulması, Eşref 

Bitlis’in ölümü, Uğur Mumcu, 

Kışlalı cinayetleri, Gazi Mahallesi 

olayları ve Diyarbakır Emniyet 

Müdürü Gaffar Okkan’ın öldü-

rülmesi, ABD ve İsrail’in teh-

likeli ve masraflı operasyonla-

rından bazıları idi. ABD, dünya 

hakimiyetine ilişkin politikalarını 

hep bu düzlemde gerçekleştirmiş-

tir. ‘Washington tarafından çizilen 

genel çerçeve içerisinde kalmayan’ 

Ülke yönetimleri iktidarda kalama-

maktaydı(21).

ABD, dünyanın tek hakimi ola-

rak karşısında rakip istememek-

tedir. ‘Tek Süper Devletli Dünya 

Raporu’ adlı belgede, ABD Politikası 

çok net bir şekilde ortaya konul-

muştur(22).

Sanayileşmiş bir Avrupa, enerji 

ihtiyacını Ortadoğu ve Kafkaslardan 

sağlamaya ve ürettiği malları bura-

lara satmaya kendini mecbur his-

setmekteydi. Bu nedenle ABD ve AB 

arasında bir güç çekişmesi kaçınıl-

mazdı. Dolayısıyla bölgenin ortasın-

da bulunan Türkiye bu çekişmeden 

payını alacak, güçlü oluncaya dek 

sürekli bir gerilim ortamında yaşa-

yacaktı. Türkî Cumhuriyetleri arka 

bahçesi olarak gören Rusya, bu böl-

gede olabilecek her şeyle yakından 

ilgilidir.

ABD ve AB’nin yanısıra 

Ortadoğu’da bulunan dini temelli 

bir ülke olarak İsrail, bu coğrafya-

daki ilişkiler ağında ciddi bir rol 

almaktaydı ve ABD’nin ‘Stratejik Bir 

Ortağı’ydı. Ortadoğu’nun şekillen-

mesinde ABD ve İsrail birlikte hare-

ket etmekteydi. İsrail, dini temellere 

oturtulmuş bir devlet olup ‘Nil’den 

Fırat’a Kadar’ olan coğrafyayı kendi 

mülkü olarak görmektedir.(Tevrat, 

Tekvin,15/18): “General Moşe 

Dayan: “Bizler Tevrat’a sahipsek, 

bizler kendimizi Tevrat’ın halkı ola-

rak görüyorsak, Tevrat’ta vaat edilen 

bütün bu topraklara sahip olmak 

zorundayız.”(22). İsrail’in hede-

fi, bölgeyi dini, mezhebi ve etnik 

küçük parçalara bölüp rahatça 

yutmaktı(22). 

ABD-İsrail-İngiltere Şer 

ekseninin Ortadoğu’da yap-

mak istedikleri yapılanmanın 

önünde en güçlü engel Türkiye 

idi. Türkiye’nin bu konudaki 

direnişinin kırılması, kendisine 

tayin edilen rolün dışına çık-

maması için kendi içine kapan-

ması ve istikrarsızlaştırılması 

gerekmekteydi. Bu nedenledir 

ki gerek CIA, gerekse MOSSAD, 

PKK hareketini desteklemişler-

dir. Yine bu amaçla, gerek Hatay 

gerekse “su sorunu” Suriye’den 

ziyade Batı ve CIA kaynaklı 

kuruluşlar tarafından hep gün-

demde tutulmuştu(22).

Ortadoğu denklemin-

de bir başka parametre İran 

idi. İran İslâm Devrimi; ABD, 

AB ve İsrail’in korkulu rüya-

sı olmuştur. Şer ekseni Büyük 

Ortadoğu’da ikinci bir İran 

(İslâm Devrimi) istememekteydi. 

Hem Türkiye’deki İslâmi yükselişin 

durdurulması hem de Türkiye’nin 

İran’ı durdurması ve İslâm coğraf-

yasına kötü örnek olmasının engel-

lenmesi istenmekteydi. Türkiye’de 

bu rolü(Jandarmalık) üstlenecek bir 

iktidar aranmaktaydı.

 

28 Şubat Sürecindeki Fay Hatları

1979 sonrasında Türkiye yakın 

coğrafyasında 6 büyük olay mey-

ABD-İsrail-İngiltere Şer ekseni-
nin Ortadoğu’da yapmak iste-
dikleri yapılanmanın önünde 
en güçlü engel Türkiye idi. 
Türkiye’nin bu konudaki dire-
nişinin kırılması, kendisine 
tayin edilen rolün dışına çık-
maması için kendi içine kapan-
ması ve istikrarsızlaştırılması 
gerekmekteydi. Bu neden-
ledir ki gerek CIA, gerekse 
MOSSAD, PKK hareketini des-
teklemişlerdir. Yine bu amaç-
la, gerek Hatay gerekse “su 
sorunu” Suriye’den ziyade 
Batı ve CIA kaynaklı kuruluş-
lar tarafından hep gündemde 
tutulmuştu.
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dana gelmişti: 1- Türkiye’de 1980 

askeri darbesi, 2- İran’da İslâm 

devrimi, 3- İran-Irak savaşı, 4- 

Irak’ın Kuveyt’i işgali, 5- Sovyetler 

Birliği’nin çöküşü, 6- Birinci Körfez 

operasyonu. 

Sovyetler Birliği’nin çöküşü ve 

İran’da Devrim olmasıyla uluslara-

rası dengeler değişmiştir. Yeni güç 

odakları ortaya çıkarken, bölge-

sel çatışmalar artmıştır. 28 Şubat’ı 

kapsayan zaman diliminde ülke-

miz açısından olayları sistematize 

ettiğimiz zaman, iki ana tezadı (fay 

hattını) görmekteyiz: Uluslararası 

Tezatlar (fay hatları), Ulusal Tezatlar 

(fay hatları) ve 28 Şubat Sürecinde 

Uluslararası Tezatlar (fay hatları)

Bu tezatları ana hatları ile aşa-

ğıdaki gibi gruplandırmak müm-

kündür.

1. Grup: Batının İç tezatları

2. Grup: Batı ile Rusya/Çin/İran 

arasındaki tezat.

3. Grup: ABD + İsrail + İngiltere 

ile İran ve diğer İslâm ülkeleri 

arasındaki tezat.

4. Grup: ABD + İsrail + Türkiye ile 

İslâm ülkeleri arasındaki tezat.

5. Grup: ABD + İsrail + Türkiye + 

Türkî cumhuriyetler ile İran/

Avrupa/Rusya arasındaki tezat.

6. Grup: ABD + İsrail ile Türkiye 

arasındaki tezat.

7. Grup: Türkiye ile İslâm ülkeleri 

arasındaki tezat.

8. Grup: Türkiye ile komşula-

rı (Yunanistan, Suriye; Suriye, 

Irak; İran, Rusya) arasındaki 

tezat.

Görülebileceği gibi Türkiye’nin 

hem küresel hem bölgesel güçler-

le hem de komşuları ile arasında 

ciddi fay hatları bulunmaktaydı. 28 

Şubat’a bu fay hatlarının önemli kat-

kısı olmuştur. 

 

28 Şubat Sürecinde Ulusal Tezatlar 
(Fay Hatları)

Türkiye’nin iç tezatlarını da aşa-

ğıdaki gibi sınıflandırmak müm-

kündür:

 A- Sistemin İç Tezatları

1. Grup: Sistem Partileri arasındaki 

tezat.

2. Grup: Emniyetle Ordu arasın-

daki tezat, İstihbarat Örgütleri 

arasındaki tezat, Emniyetin, 

Ordunun, iş dünyasının, medya 

kuruluşlarının iç tezatları.

 B- Müslümanlarla Sistem 

Arasındaki Tezatlar

1. Grup: Sistemle tüm müslüman-

lar arasındaki tezat. 

2. Grup: Kur’ân-ı Kerim’in 230 

ayetinin uygulanmasına karşı 

çıkan ekiple, Müslümanlar ara-

sındaki tezat.

3. Grup: Müslüman iş adamları ile 

TÜSİAD arasındaki tezat.

4. Grup: İslâmi hareketlerle Sistem 

arasındaki tezat.

C- Müstazaflarla Müstekbirler Arası 

(Mazlumlar-Zalimler Arası) 

Tezat

D- Müslümanlar Arası Farklılıklar

1. Grup: RP ile Fethullah Gülen 

Cemaati arasındaki tezat.

2. Grup: Tarikatlar arası farklılıklar.

3. Grup: RP ile (BBP-MHP) arasın-

daki farklılık.

4. Grup: BBP ile MHP arasındaki 

farklılık.

5. Grup: Müslüman cemaatler ara-

sındaki farklılık.

Bu tezatlar yumağı içinde, o 

yıllar itibariyle başlı başına bir para-

metre ve güç olan Demirel, 28 

Şubat’ın en önemli aktörlerinden 

biriydi.

28 Şubat postmodern darbesi, 

hem ulusal hemde uluslar arası 

fay hatlarının karşılıklı etkileşi-

minin bir sonucuydu. 

 

 Sistemle ‹slâm Arasındaki Fay 
Hattının Harekete Geçmesi:   

‹slâm’ın Yükselişi

Sovyetler sonrasında gündeme 

getirilen ‘Yeni Dünya Düzeni’nin 

Türkiye’deki asıl sorunu, halkın 

bilinçli bir şekilde İslâm’ı bir yaşam 

felsefesi olarak tercih etmeye başla-

masıydı. Talat Halman, 15 Haziran 

1987 de Milliyet’teki bir makalesin-

de bu gelişmeye, hem ulusal hem 

de uluslararası güçlerin dikkatini, 

28 Şubat Postmodern Darbesi’nden 

on yıl önce çekmeye çalışıyordu:

Tansu Çiller Necmettin Erbakan
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“...Ülkemizde gelişmekte olan 

boyutlara ulaşmakta olan hareket, 

‘irtica’ dediğimiz olayların çok öte-

sindedir... Asıl sorun, Türkiye’nin 

dört bucağında, kentlerde, kasaba-

larda, köylerde, muazzam bir nüfus 

kesimini kapsayan bir İslâmiyet 

hareketinin başlamış olmasıdır. 

İslâmiyet’in uzak olmayan bir gele-

cekte halkımızın ‘tek inancı, tek 

ülküsü, tek ideolojisi’ olması kuv-

vetle muhtemeldir. Atatürkçülük, 

laiklik, milliyetçilik, belki de 

İslâmiyetçi eylem karşısında etkisiz 

kalacak, bugünkü partilere egemen 

olan ideolojiler, İslâm ideolojisinin 

baskısı altında eriyecektir. Bilinçli 

ya da bilinçsiz milyonlarca mümin-

den oluşan bir kitlenin hareketini 

durdurmak zor olur.”

Yazı, sistemle Müslümanlar ara-

sında varolan fay hattının büyük 

bir enerji ile dolmakta olduğu-

na, bir gün patlayabileceğine ve 

o zaman da sistemin çökeceğine 

dikkat çekmeye çalışıyordu. Yazıya 

göre Türkiye, bir İslâm devrimine 

gebe idi. O yıllar itibarıyle ABD’deki 

birçok düşünce kuruluşunda yapı-

lan özel araştırmalar da bunu teyit 

etmekteydi. RP hareketi, İslâmi 

hareketlerin Parlamentoda temsil-

cisi idi. İslâmi hareket RP’den çok 

daha geniş kapsamlı ve büyüktü. O 

nedenle asıl olan tehlike RP değil, 

ona destek veren Müslüman halktı, 

İslâm devrimi düşüncesinde olan 

İslâmi hareketlerdi. 

ABD Türkiye’de ne İran dene-

yimini ne de Cezayir’deki FIS 

deneyimini yaşamak istemekteydi. 

Bu düşünce, RP’nin hem iktidara 

gelme biçiminde hem de iktidar-

dan düşürülme biçiminde çok etkili 

olmuş; 28 Şubat Darbesi’nin şeklini 

ve muhtevasını değiştirmiştir.

 Sistemde Bir Trafik Kazası:    
Erbakan Başbakan

O yıllarda hem ulusal, hem de 

uluslararası güçler, RP’nin birinci 

parti olarak seçimlerden çıkaca-

ğını öngörmüşlerdi. Parlamentoda 

RP’nin ortak olmadığı bütün alter-

natif hükümet şekilleri denenmiş 

ve fakat başarılı olunamamıştır. 

Yukarıda ortaya konan fay hatların-

dan dolayı zorunlu olarak RP’nin 

önü açılmıştır. Refah-Yol iktidarı 

kurularak Milli Görüş Hareketi 

lideri Erbakan Başbakan olmuştur. 

Cindoruk’un bu süreci, ‘İttihat 

Terakki ilk defa mağlubiyet aldı’ 

şeklinde değerlendirmesi çok önem-

liydi ve hem içteki hem de dıştaki 

rahatsızlığın boyutunun bir işaretiy-

di. O nedenle Erbakan Hükümeti, 

o yıllar itibarıyla hem Küresel sis-

tem hem de Türkiye’deki sistem 

için bir trafik kazası idi. 

Şer ekseni ve onların yerli işbir-

likçileri açısından asıl sorun, RP’nin 

iktidara getirilmemesi değildi; asıl 

sorun, Talat Halman’ın üzerinde 

durduğu halkın İslâmlaşması ve 

bir devrime doğru yönelmiş olma-

sıydı. 28 Şubat’ın nirengi noktası, 

odak noktası bu ana olgu olmuştur.

‘Başarısızlığın ‹slâmileştirilmesi’ 
Projesi ve Hayal Kırıklığı

Şer ekseninin başlangıçta 

benimsediği ana strateji, RP’nin 

darbe ile engellenmesi ya da 

düşürülmesi değil; iktidarda başa-

rısız kılınarak itibarsızlaştırma-

sıydı. O nedenle projenin adına 

‘Başarısızlığın İslâmileştirilmesi’ 

denmişti. Refah-Yol başarısız kılı-

nacak, bunun sonucu olarak bir 

taşla iki kuş vurulacaktı. RP’yi 

iktidara taşıyan DYP tasfiye edilip 

merkez partisi olarak ANAP kuv-

vetlendirilecekti. ‘Başarısızlığın 

İslâmileştirilmesi’ projesi çerçe-

vesinde RP iktidarda iken halkın 

gözünden düşürülmüş olacaktı. Bu 

durumda halka, RP yöneticileri-

nin şahsında ‘İslâm’ın çağdışı bir 

düşünce’ olarak sorunlarını çöze-

meyeceği anlatılacaktı. 

Refah-Yol iktidarı döneminde 

Fadime Şahinler, Ali Kalkancılar 

ve Müslim Gündüzlerin her gün 

televizyonlarda arzı endam etmesi-

nin, Onbaşı Sarmusak’ın ifadesi-

ne göre %40 subaylardan oluşan 

Aczmendi hareketinin bu kadar öne 

çekilmesinin sebebi onların şahsın-

da RP’yi yıpratmaktı(2).

Bütün bunlara rağmen Refah-

Yol şaşırtmıştı. Liberal bir siste-

mi, bir başka düşüncenin men-

supları, Müslümanlar, liberal-

lerden çok daha iyi, çok daha 

başarılı bir şekilde işletebilmiş-

lerdi(23). 

Refah-Yol Hükümeti, içte ve 

dışta büyük bir muhalefetle kar-

şılaşmış olmasına, medya ve sivil 

görüntülü örgütlerin ve de askeri 

bürokrasinin yoğun bombardıma-

nına uğramış olmasına rağmen ABD 

politikalarını sarsacak önemli atı-

lımlarda bulunmuştur(3):

• Erbakan, AP ve CHP zihniyet-

lerinin oluşturduğu makastan 

Müslümanları kurtarıp onlara 

ayrı bir kimlik vererek onla-

rı iktidara taşımıştır. Ve Onları 

Türkiye’yi daha iyi yönetebile-

ceklerine inandırmıştır. 

• Batı tarafından ambargo uygu-

lanmış olan İran’la Doğalgaz 

Anlaşması yapılmıştır.

• Irak’la sınır ticareti başlatıla-

rak Irak’a uygulanan ekonomik 

ambargo delinmiştir.

• D-8’ler projesi ile ilk kez Batı 

karşısında ayrı bir yapı oluştu-

rulmuştur.

• ‘İslâm Dinarı’, ‘İslâm NATO’su’, 
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‘İslâm Ortak Pazarı’nın oluşması 

için çalışılmıştır.

• Malezya ile helikopter projesi 

başlatılmıştır.

• D-8’ler ile zirai donatım uçak 

yapım projesi başlatılmıştır.

• Çekiç Güç’e çeki düzen veril-

miştir.

• Havuz sistemiyle ülkenin soyul-

ması engellenmiş ve ekonomide 

başarılar kazanılmıştır.

• Müslüman iş adamlarının önü 

açılmıştır.

• BM’nin yapısına, beş ülkenin 

veto hakkına sahip olmasına 

karşı çıkılmış ve BM’nin yeniden 

yapılanması istenmiştir. 

• Hepsinden önemlisi, ezilen, 

sömürülen İslâm coğrafya-

sı için alternetif bir model 

ortaya konarak ‘kötü örnek’(!) 

olunmuştur.

  

Sol-Alevi-Sabatayist 
Cuntanın Yükselişi

1946’dan itibaren Ordu içerisin-

de değişik renklerde cuntalar, ekip-

ler hep var olmuştur. Bu cuntalar, 

dış destek alarak darbe ve muhtı-

ralarla seçilmiş iktidarları düşür-

müşlerdir. Genel olarak cuntaların 

tümü, ABD-İsrail-İngiltere işbirlik-

çisiydi. 1987’den itibaren oluşan 

‘Üruğ ekibi’ olarak isimlendirilen 

sol cunta, kimine ‘gerici’, kimine 

‘faşist’, kimine de ‘Amerikancı’ 

diyerek ordu içerisinde ciddi tas-

fiyeler yapmıştır. 28 Şubat süre-

cine gelindiğinde bu cuntanın 

(Batı Çalışma Grubu) bir özelliği, 

solcu olması iken diğer bir özel-

liği de alevi-sabatayist işbirliğine 

dayanmasıydı. Bunun için Rahmetli 

Muhsin Yazıcıoğlu; “... Türkiye, 

etnik veya mezhep özelliklerine 

dayalı bir Suriye rejimi de hiç-

bir zaman olmayacaktır.” diyerek 

ordu içerisinde oluşan Cuntanın 

mezhepsel özelliğine dikkat çek-

meye çalışmıştır. Diğer taraftan 

Atilla İlhan’a göre Batı Çalışma 

Grubu’nun lideri gözüken Çevik 

Bir, sabatayisttir ve 28 Şubat 

Darbesi de sabatayist bir darbe-

dir(24). 

Sol-Alevi-Sabatayist Cunta, 

aynı zamanda İsrail’le ilişkile-

rin de başını çekmekteydi(22). 

Erbakan’a rağmen İsrail’le askeri 

anlaşma yapabilmişlerdir.

Böyle bir dönemde ordu içe-

risinde Sol-Alevi-Sabatayist 

Cunta’nın öne çıkması, bir tesadüf 

müydü, yoksa ABD-İsrail-İngiltere 

şer ekseni tarafından oynanan daha 

büyük bir başka oyunun parça-

sı mıydı? Bu sorunun cevabı, o 

gün için bilinememiş olabilir; ama 

bugün bilinmektedir. Şer ekseni, o 

günkü konjonktürün gerektirdiği 

(İslâmi yükselişin durdurulma-

sı, yok edilmesi için) bir yapı-

nın (Sol-Alevi-Sabatayist Cunta) 

önünü Ordu içerisinde açmıştır(25, 

26). Bugün küresel konjonktüre 

ayak uyduramayan Ergenekon’un 

tasfiye edilmesindeki sebep neyse, 

o gün de Sol-Alevi-Sabatayist 

Cuntanın önünün açılmasındaki 

sebep de oydu. Tedbir alınmıştı, 

cephe kurulmuştu, saflar oluştu-

rulmuştu.

 

Yolların Kesiştiği Kavşak:  
RP’yi ‹ktidardan Düşürmek, ‹slâm’ı 

Alternatif Olmaktan Çıkarmak 

   RP’den niçin korkulmaktaydı?

RP hareketinin önemli özellik-

lerinden birisi, merkez’den değil 

çevre’den, tepeden değil taban-

dan gelen bir halk hareketi olma-

sıydı. Fakir ve ezilen halkın temsil-

cisi ve sesi idi. Zenginlikten şımarıp 

azmış olan önde gelen müstekbir, 

mele zümresine karşı müstazafların 

haklarını savunmakta ve adil bir 

düzen istemekteydi. 

Başlangıçtan beri Kürt halkın-

dan yakın ilgi ve destek görmüştü. 

Kürt halkının RP hareketine sevgi 

göstermesi, Ortadoğu’da laik bir 

Kürt devleti kurdurmak isteyen 

ABD ve İsrail ikilisinin işine gel-

memekteydi. Üstelik de RP’nin 

İsrail’e özel bir allerjisi vardı. RP’li 

bir hükümet Ortadoğu’daki ABD-

İsrail ikilisinin kurduğu denklemi 

çözümsüz kılabilirdi. Yapılacak ilk 

seçimlerde tek başına iktidar ola-

bilme ihtimalinin yüksek olması, 

herkesin uykusunu kaçırıyordu. Bu 

nedenle RP işe yaramaz hale geti-

rilmeliydi. 

Ayrıca İran’la doğalgaz anlaşma-

sı, Irak’la ticarı ilişkiler geliştirilme-

si, Çekiç Güç’e çeki düzen verilme-

si, D-8’lerin kurulması ve BM’nin 

yapısına karşı çıkılması meydan 

okuma olarak kabul edilmiş olup 

genel olarak batının özelde ABD-

RP hareketinin önemli özelliklerinden birisi, 
merkez’den değil çevre’den, tepeden değil tabandan 
gelen bir halk hareketi olmasıydı. Fakir ve ezilen hal-
kın temsilcisi ve sesi idi. Zenginlikten şımarıp azmış 
olan önde gelen müstekbir, mele zümresine karşı 
müstazafların haklarını savunmakta ve adil bir düzen 
istemekteydi. 
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İngiltere-İsrail Şer ekseninin uyku-

larını kaçırmıştır.

ABD’de zamanın Dışişleri 

Bakanı Abdullah Gül’ün de katılmış 

olduğu DEİK toplantısında ABD’nin 

Türkiye Büyükelçisi Marc Grossman 

ve ABD Ticaret Bakanlığı danış-

manlarından Jan H. Kalicki, İran’la 

yapılmış olan enerji anlaşmasına 

şiddetle karşı çıkarak Türkiye’yi 

tehdit etmeleri rahatsızlığın boyu-

tunu göstermekteydi(27).

Refah-Yol Hükümeti, büyük 

güçlere ‘hayır’ demekte ve diren-

mekteydi. Kâmran İnan’ın deyişi ile 

“Büyük güçler HAYIR denmeye 

alışkın değildi”(28). O nedenle de 

RP’nin iktidardan gitmesini iste-

mekteydiler.

Türkiye’de hem dış hem de iç 

güç odaklarını korkutan bir gelişme 

de, ekonomik alanda

Müslüman iş adamlarının orta-

ya çıkması ve hakim güçlerin iş 

alanlarına girmeye çalışmasıydı. 

Erbakan’ın ticaret odası başkanlı-

ğından beri verdiği bir mücadele-

nin sonucu olarak buna bakılmak-

taydı. Bu iş adamlarının çoğun-

luğu, Erbakan tarafından kurulan 

MÜSİAD’in üyesi olup, İstanbul 

dükalığının örgütü olan TÜSİAD’a 

karşıydılar. Ekonomik alanda öne 

çıkmaya başlayan şirketler, halka 

dayalı, çok ortaklı şirketlerdi. Ya 

yastık altındaki tasarrufları ya da 

yurtdışındaki işçilerin imkanlarını 

ekonomiye aktarmışlardı. Genelde 

kendi öz sermayeleri ile oluşmuş 

şirketlerdi. Ülkeden para kaçırma-

makta, ülkeye para getirmektey-

diler. Korumacılığa, tekele, faize, 

karaborsaya, stokçuluğa karşı idiler. 

Faiz temelli bir sisteme karşı, 

faizi reddeden ve faizi bir sömü-

rü aracı gören oluşumların başarı-

lı olmasını, kapitalist sistemin hoş 

karşılaması mümkün değildi. Faiz 

temeline dayanmayan bir sistemin 

başarılı olabileceğinin gösterilme-

si, mevcut sistemin çökmesi, iflas 

etmesi, değişmesi gerektiği demek-

ti. 28 Şubat darbesinin müslüman 

müteşebbisleri boy hedefi haline 

getirmesinde bu nokta, çok önem-

liydi(5, 29). Diğer taraftan bütün 

bunlar, Erbakan’ın vizyonu olarak 

görülmekteydi(5, 30).

Bu müteşebbisler, MÜSİAD çatı-

sı altında sivil toplum örgütü olarak 

örgütlenmişlerdi. Anadolu sermaye-

sinin sesi olarak MÜSİAD, İstanbul 

dükalığına karşı güçlü bir muha-

lefet başlatmış,  başarılı organizas-

yonlarla bunların tekelini kırmaya 

başlamıştı. MÜSİAD’a duyulan 

tepki İstanbul dükalığının rahatı-

nı kaçırmış olmasındandı(5, 31). 

Bu müteşebbisler, OYAK-KOÇ 

tekellerinin üretim ve pazarlama 

alanına girmekte, İstanbul dükalı-

ğının etkinlik alanını daraltmaktay-

dılar. Tekelci sermayenin ordu ile 

çok farklı alanlarda yıllara dayanan 

bir işbirliği vardı. Pek çok emekli 

subay, bu sermayenin şirketlerinde 

yönetim kurulu üyeliği yapmaktay-

dı(5, 32).

Her yerde tekelci sermaye 

Devlet’e, orduya sırtını dayayarak 

büyümüştü. ‘Havuz Sisteminin’ 

getirilmesi ile devletin soyulması 

engellenmiş ve bankacılık sistemine 

büyük bir darbe vurulmuştu. 

Ordu-sermaye ilişkilerinin mer-

kezinde OYAK tekeli bulunmaktaydı. 

OYAK Türkiye’de özellikle KOÇ grubu 

ile ortaklıklar kurarken, Renault, 

Goodyear- MAİS, Türk Boston Bank 

gibi uluslararası şirketlerle de ortak-

lıklar kurmaktaydı. Otomotiv, hizmet, 

gıda, savunma, kimya, elektronik, 

çimento gibi birçok alanda ortaklıkları 

bulunan OYAK’ın, askerleri, serma-

ye ile kaynaştırıp özdeşleştirmiş-

ti(5, 32).

Daha önce ‘Büyük Medya’ya(!) 

verilmiş olan 25 yıllık kur garantili 

kredilerin iptal edilmesi, bir başka 

soygunun engellenmesiydi. Ancak 

bu, aynı zamanda cephenin genişle-

tilmesi demekti. 

28 Şubat sürecindeki bri-

finglerde “İslâmî sermaye” diye 

cephe alınan ve ambargo konulan 

kuruluşların OYAK-KOÇ tekelleri-

ne rakip Anadolu yerli sermaye-

si oluşu tesadüfi değildi. Cunta-

tekelci sermayenin ekonomik 

ambargosunun nedenlerinden biri 

de, enerjinin özelleştirilmesinde 

tekelci sermayenin zor durumda 

kalmış olmasıydı(5, 33, 34). Serbest 

piyasada rekabeti kaybedenler, cun-

talara sırtını dayayarak silah zoru 

ile piyasayı elde etmek istiyorlardı. 

Sendikalardan oluşturulan Beşli 

Çete ile niyet, kamufle edilmeye 

çalışılıyordu.

ABD-İngiltere-İsrail Şer itti-

fakı, Sol-Alevi-Sabatayist Cunta 

ve Tekelci Sermaye arasında 

Refah-Yol’un iktidardan gitmesi, 

İslâmi yükselişin durdurulması, 

yok edilmesi ya da hedefinden 

saptırılması noktasında bir ortak 

nokta, ortak payda meydana gel-

mişti. Yolları kesişmiş, menfaat 

birliği sağlanmıştı. Şimdi sorun, 

RP iktidardan nasıl düşürülecek-

ti?

 

Erbakan’ın ‹ktidardan Postmodern 
Darbe ile Düşürülmesi

Amerikan Kongresi’nin, 

“Ortadoğu Masası Şefi” 

Carol Migdalovitz tarafından 

“Toparlanamayan Türkiye’nin 

Politik Krizi ” adlı 23 sayfalık 

raporda, Ordu’nun Rolü, Refah’ın 

Yükselişi, Hükümetteki Refah, 

Ordu’nun Tepkisi, Neler Olabilir? 

ve ABD’nin Görüşleri olmak üzere 



GÜNDEM

10 Umran MAYIS 2012

6 ana başlıkta Türkiye analiz edil-

mekteydi(35). 

Rapora göre ABD, “Refah’ı iste-

miyor”, “Refah’ın uzaklaşmasını” 

istiyor. Zorla uzaklaştırılmasına 

ise, “Refah zorla uzaklaştırılır-

sa, İslâmi siyaset aşırılaşabi-

lir” endişesi ile karşı çıkıyordu. 

“Mevcut seçim sistemi ile Refah 

ilk seçimde %21 ile %30 arasında 

oy almasından” rahatsızdı. ABD, 

Türkiye’ye “bu kaostan çıkması 

için ya seçim sistemini değiştir-

meyi ya da başkanlık sistemine 

geçmeyi” teklif etmekteydi(35).

Bu rapor, yalnızca dönemin 

Cumhurbaşkanı ile Genelkurmay 

Başkanı’na verilmişti. Demekki 

o dönemde Demirel tarafından 

gerek seçim sisteminin, gerek-

se başkanlık sisteminin hemen 

tartışmaya açılması bir rastlan-

tı değildi. Bir ABD projesiydi. 

Eğer sistemin iç tezatları buna engel 

olmamış olsaydı, her iki konu da 

ABD’nin öngördüğü şekilde çözül-

müş olabilirdi.

Yapılacak ilk seçimde %21 ile 

%30 arasında rey alabilecek bir 

RP’nin önü kesilmeliydi. General 

Özkasnak, 28 Şubat’ın amacının bu 

olduğunu, 18 MAYIS 1999 seçimle-

rinden sonra yaptığı açıklamalarda 

belirtmiştir:

“28 Şubat Postmodern bir 

darbedir. O günün koşullarında 

12 Mart ve 12 Eylül gibi Klasik 

Darbe yapılamazdı... Bugün 28 

Şubat’ı küçümsemeye çalışanla-

rın bilmesi gereken bir gerçek de 

şudur: O süreç başarılı olmasay-

dı, 18 MAYIS 1999 seçim sonuç-

ları alınamazdı... 18 MAYIS’da 

verilen oy desteği düşmüşse, 

bunun nedeni 28 Şubat’tır.”

 “Batı Çalışma Grubu”na iliş-

kin belgelerin Erbakan aracılı-

ğıyla, Cumhurbaşkanı Demirel’e 

oradan da Genel Kurmay Başkanı 

Karadayı’ya aktarıldığı bir ortam-

da Demirel’in Karadayı’ya “Bu 

sizin işiniz değil” demesi dikkat 

çekicidir. Karadayı’nın söz konu-

su belge için “maksadını aşmış 

bir çalışma” demesi de anlamlı-

dır. Yasemin Çongar’ın 7 Temmuz 

1997 tarihli Milliyet’te “ABD, 

Ordu, Orakoğlu” adlı yazısında 

yer verdiği ABD’li bir üst düzey 

yetkilisinin;

“Türk ordusu da tek sesli değil; 

bazı subaylar irtica değerlendir-

mesini paylaşmıyor. Bir bölüm 

komutan darbe fikrine uzak... 

Evet, Bir bizle sık görüşüyor, ön 

plana çıkıyor, demeçler veriyor. 

Karadayı’nın sağduyusuna güve-

niyoruz. Kendisinin askeri müda-

hale istemediği izlenimindeyiz.”

demiş olması, ordunun bütün 

olarak hareket etmediği manasına 

gelmekteydi. 

Ordunun içerisinde Türkiye-

İran-Rusya-Çin eksenini savun-

makta olanlar vardı. Dolayısıyla 

bir darbe hareketinin ne getirece-

ği ve nasıl sonlanacağı meçhuldü. 

Ortaya çıkacak kargaşada Türkiye 

ayrı bir eksene kayabilirdi. ABD 

bu riski göze alamamaktaydı.  

Diğer taraftan ABD’ye, AB’ye, 

Siyonizm’e ve Türkiye’deki cari 

sisteme karşı olan ve kurtuluşu 

İslâm’da gören bir halk hareke-

tinin gittikçe güç kazanması ile 

‘İslâmcı yaşlı lider Erbakan’ın’ 

Türkiye’yi farklı bir eksene kay-

dırmasından korkulmaktaydı 

(36):

“Alan Makovsky: Türkiye ilk 

defa, ABD hükümetinde sürekli 

üst düzey dikkatlerin odağı olmuş-

tur, çünkü İslâmcı Başbakan’ın 

Türkiye’yi Batı yörüngesinden 

çıkarabileceğinden korkulmuş-

tur. Hükümetin her dalından yük-

sek düzeyli bürokratlar düzenli 

toplantılar yapmış, Türkiye’nin 

İslâmcı bir yönetim altına girmesi 

ile ABD çıkarlarının ne olacağı-

nı değerlendirmeye çalışmışlar-

dır... Türkiye’ye böyle çok daha 

üst düzeylerde odaklanılması, 

sık rastlanan bir şey değildir... 

Erbakan dönemi ve o dönemin 

Türkiye’nin geleceği konusunda 

yarattığı kaygılar, politika çevre-

lerinde Türkiye’nin imajını yük-

seltmeye yaramıştır.”

ABD’nin asıl korkusu, ‘İslâmi 

siyasetin aşırılaşması’ ile bir halk 

hareketinin başlamasıydı. ABD’ye 

göre Türkiye’deki laik çevreler bunu 

göremiyor ve yanlış işler yapıyor-

lardı: 

“Gerçekte Türkiye’nin 

-askerlerin ağır baskısı altında-

ki- laik köktencilerinin, RP’nin 

önünü kesmek için başvurduk-

ları bu manevranın geri tepmesi 

ve İslâmcı akıma desteğin art-

ması olasılığı daha da yüksek... 

Türkiye’nin geleceği ABD’yi ve 

öteki batılı devletleri yakından 

ilgilendirmektedir... Laik seçkin-

ler, inançlı müslümanları kendi-

lerine düşman etmekle kalmıyor, 

dar görüşlü politikaları ile RP’nin 

saygınlığını artırıyorlar.”(37)

Benzer endişelerle AB’de dar-

beye karşı çıkmaktaydı. Alman 

Dışişleri’nden Herr Lamers; 

“Sizler işleri hep kestirmeden, 

sertlikle çözmek yanlısısınız... 

Oysa Kürt meselesinde de Siyasal 

İslâm’ın yükselişinde de daha 

ince, daha gelişmiş siyasi yön-

temlere ihtiyaç vardır.” diyerek 

yeni teknikler önermekteydi(38)

Bu değerlendirmelerin sonucun-

da Türkiye’deki Sivil-Askeri Cunta 

ikna edilerek Erbakan’ın iktidardan 

kansız bir darbe ile uzaklaştırılma-

sına karar verilmiştir. 
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■ 28 Şubat Postmodern Darbesi

Başbakanlık Takip Kurulu’nun 

kurucusu olarak bilinen ve 

15.07.1997-08.01.1999 tarihleri 

arasında Başbakanlık Müsteşarlığı 

yapan Yaşar Yazıcıoğlu’na göre 

28 Şubat süreci, 15 Ekim 1996 

yılında Amerika Dışişleri Bakanlığı 

tarafından ABD’nin Ankara 

Büyükelçiliği’ne gönderilen çok 

gizli bir yazıyla başlatılmıştır(39). 

Böylece kanlı olabilecek bir 

darbe, iç ve dış dinamiklerin etki-

leşimi sonucunda engellenmiştir. 

Askeri darbe ile yapılabilecek çok 

geniş bir operasyon engellenince, 

askerlerin önderliğinde, yargının 

desteğinde ve Demirel’in koor-

dinatorlüğünde Postmodern bir 

darbe yapılmıştır.

Halkın İslâmlaşması olayının 

önünün kesilmesi, hedefin saptı-

rılması ve sisteme entegrasyonun 

yeniden sağlanması için halkı sin-

direcek, moralini bozacak operas-

yonlara hız verilmiş; RP’nin bölü-

nebilmesi ve halk desteğinden 

mahrum bırakılması için her şey 

yapılmıştır.

Talat Halman ise 30.04.1997 

tarihli Milliyet gazetesinde yazdığı 

bir makalede, ‘RP’nin bölünmesini 

ya da yeni dini partiler kurulma-

sını’ teklif etmekteydi. 

Eski Yargıtay Başsavcısı Vural 

Savaş FP’nin kapatılma davasında 

gereğini yapmıştır(40):

“Bu saatten sonra FP kapatılsa 

da kapatılmasa da çok önemli 

değil. Çünkü bölük pörçük bir 

Fazilet var karşımızda. FP’deki 

bu parçalanma, bu partiyi rejim 

için tehlikeli olmaktan çıkardı.”

Avni Özgürel’e göre “FP üze-

rine oyun sadece FP’lilere bıra-

kılacak kadar gayrı ciddi bir iş 

değildi”(41).

Postmodern darbe sonucunda 

Erbakan siyasetten men edilerek, 

RP ve FP kapatılarak Milli Görüş 

hareketinin bölünmesi sağlanmış-

tır. Bu gün için Milli Görüş hare-

ketinden gelen dört parti mev-

cuttur. 

 

Sonuç:  
28 Şubat Kuşatmasından 28 Şubat’ın 

Kuşatılması Sürecinde  
Müslümanlar Kendi Muhasebelerini 

Yapmalıdır

 28 Şubat Postmodern Darbesi, 

ABD-İsrail-AB-İngiltere eksenine 

‘hayır’ diyebilen bir yönetimin dev-

rilmesi vakasıdır. Refah-Yol’un eleş-

tirilecek bir kısım yanlış icraatının 

olmuş olması, bu gerçeği değiş-

tirmez. Hatalar, meşru zeminlerde 

rahatlıkla düzeltilebilirdi. En büyük 

meşruiyet ortamı seçimdi, parla-

mento idi. Bu zeminlerde hükümet 

değiştirilebilir ve partiler cezalandı-

rılabilirdi. 

Amaç sadece RP’nin iktidardan 

uzaklaştırılması değildi. 

Amaç, Milli Görüş hareketinin 

ve diğer Devrimci İslâmi hareket-

lerin iğdiş edilerek, ‘tehlikenin 

eşik seviyesi’nin altına çekilmesi, 

halkın umudu olmaktan çıkarıl-

ması ve de önceki darbelerde 

olduğu gibi, halka gerekli göz 

dağının verilmesi idi. 

Amaç, Milli Görüş tabanında 

ve İslâmi hareketlerde kaos mey-

dana getirmek, fay hatları oluş-

turmak, ana damarı membaından 

saptırmaktı. 

Amaç, ABD’ye, AB’ye, 

Siyonizm’e, Batı kültür ve mede-

niyetine, Türkiye’deki cari sis-

teme, faize, sömürüye, tüketime 

ve müstekbirlere karşı olan bu 

büyük yürüyüşü durdurmak ve 

gerisin geriye çevirmekti. 

Amaç, MUSİAD’ı iğdiş 

edip bölmek ve parçalamaktı. 

Müslümanları ve Müslüman iş 

adamlarını faiz ile tanıştırmak, 

banka sistemi ile çalıştırmaktı.

Amaç, özelleştirmelerle 

Küresel sermayenin bu ülkenin 

ekonomik gücünü ele geçirmesini 

sağlamaktı.

Amaç, ılımlı İslâm projesi çer-

çevesinde, Müslümanları siste-

min ağırlık merkezine çekip libe-

ralleştirmek, dünyevileştirmek 

ve mevcut sistemi savunmalarını 

sağlamaktı. İslâm’ın hayatı tan-

zim etmesini istemeyen bir insan 

unsuru meydana getirmekti. 

Amaç, fakirleri, yoksulla-

rı, yetimleri ve kimsesizleri 

unutturarak burjuvazi yanında 

Müslümanlara saf tutturmaktı. 

Amaç, bütün kurumlar arası-

na kin, nefret ve fesad tohumları 

ekmekti.

Amaç, orduyla halkın arasını 

açmak, ülkeyi yağmalattırmaktı.
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Amaç, İslâm’ı kültür ve mede-
niyet kavgasından vazgeçirmekti.

Amaç, liberal, Batı kültür 
medeniyetini referans almış bir 
sistemi, liberalizm adına, libera-
lizm değerlerine ve kurallarına 
göre namazlı, niyazlı insanlara 
yönettirerek meşruiyet kazandır-
maktı.

Amaç, Türkiyeyi model ülke, 
model ortak yaparak İslâm coğ-
rafyasını değiştirmek ve İslâm 
coğrafyasında jandarmalık yap-
tırmaktı.

Amaç, içerdeki zalimlerin zül-
münden dışarıdaki efendilerine 
sığındırmaktı.

Bunların ne oranda gerçekle-
şip gerçekleşmediğini, bu ülkede 
yaşayan her Müslüman, her hare-
ket, her yapı, her cemaat ve her 
parti değerlendirerek karar ver-
meli, kendi nefis muhasebelerini, 
kritiklerini yapmalıdır.

Bugün 28 Şubat’ın önde görü-
len aktörleri ile hesaplaşma nok-
tasına gelinmesi çok önemli bir 
gelişmedir. Keser dönmüş sap 
dönmüş, bugün de hesap dön-
müştür. Gücü elinde bulunduran 
herkesin bu gelişmeden nasibini 
alması gerekir. 

Bununla birlikte amaç, kin ve 
nefretle hareket edip, adaletten 
ayrılıp yeni fay hatları meyda-
na getirmek olmamalıdır. Amaç, 
varolan fay hatlarındaki enerjiyi 
boşaltıp bu ülke insanın birlik ve 
beraberliğini sağlamak olmalıdır.

Amaç, 85 yıllık uygulanan 
bir mankurtlaştırma hareketi-
nin kendi milletinden kopardı-
ğı, yabancılaştırdığı evlatlarını 
kazanmak olmalıdır.

Ve:
“İyilikle kötülük eşit olmaz. 

Sen, en güzel olan bir tarzda 

(kötülüğü) uzaklaştır; o zaman, 

(görürsün ki) seninle onun arasın-

da düşmanlık bulunan kimse, sanki 

sıcak bir dost(un) oluvermiştir.”

“Buna da, sabredenlerden baş-

kası kavuşturulamaz. Ve buna, 

büyük bir pay sahibi olanlardan 

başkası da kavuşturulamaz.” (41 

Fussilet 34-35)
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Ömer ALPERENOĞLU

Yedi Tepeyi 
Tepelerken

B ulunduğum mekânın 

penceresinden dışarı doğru 

bakınca, sanki erozyon ve 

aşınmaya uğramış dayanıklı sert 

kayaların oyularak insanların bu 

oyukların içine girdiği bir man-

zara ile karşılaşırsınız. Çanak 

antenler ise bu oyukların tepes-

inde zehirli mantarlar gibi yer-

lerini alırlar. Bina çöplüğüne 

dönüştürmeyi başardığımız 

İstanbul’un bu manzarasına, 

estetik abidesi camilerimize 

hakaret edercesine sonradan 

diktiğimiz fasulye sırığı misali 

minareler ayrık otları şeklinde 

eşlik ederler.

Havanın açık olduğu 

zamanlarda bu manzaraya bak-

mak cesaret ister, baktıkça da 

gözlerinizin bitkin ve yorgun 

düştüğünü hissedersiniz. Ahmet 

Haşim gibi akşama olan ilginiz 

artar ve karanlığın bu çirkinliği 

bir an önce örtmesini beklers-

iniz. Mimar Sinan’ın, Sedefkâr 

Mehmet Ağa’nın, Mimar 

Hayreddin’in, Dalgıç Ahmet 

Çavuş’un ve Balyan Ailesi gibi 

İstanbul’a değer katmış nice 

insanların eserlerine inat, beton 

yığını bina çöplüğümüze yeni çöpler 

ilave ederek, İstanbul’un “yedi 

tepe”sini tepelemeye, “boğaz”ını 

sıkmaya, “siluet”ine de selulitler 

eklemeye devam ediyoruz.

 

Temsiliyet Meselesi 

Yanlış hatırlamıyorsam Murat 

Belge bir söyleşisinde “İstanbul’dan 

intikam alınıyor” dediğinde bu 

intikamın, yapılmakta olunan imar 

planları ile gerçekleştirildiğini 

hiç düşünmemiştim. İnsanların 

yaşadıkları kente değer katmak 

yerine, kentin değerinden kendi 

adına maddi değer elde etme 

talebi, kentlerimizin tamamında 

plan tadilatlarıyla karşılanır. İşin 

en acıtıcı yanı ise yapılan bu 

işin “yasal” olmasıdır. Aslında 

burada ifade etmeye çalıştığımız 

şey, insanların o doymaz iştahları 

ve servete olan düşkünlükleri ile 

meydana gelen arz ve talepteki 

“yasallık” değil, arz ve talepteki 

ahlak sorunudur. Betondan 

üretilmiş yapay bir kanyona 

benzeyen bu çirkin manzaranın 

en trajikomik olanını ise, bir 

fakülte binası üzerine kondu-

rulan kaçak kat temsil eder. Bu 

temsiliyet aslında, “bir toplu-

mun a’ sı ne ise z’ si de odur” 

sözüne bir kez daha şahitlik 

eder.   

Duwarmish Kızılderilileri 

reisinin beyaz adama söylediği 

“…Bir gece kendi çöplerinizde 

boğulacaksınız…” sözünü 

tecrübe etmeden kendi ellerimi-

zle oluşturduğumuz bu çöplüğü 

behemehâl kaldırmak zorundayız. 

Aksi durumda, içinde kendimizin 

de olduğu bu bina çöplüğünü 

depremin kaldırması kaçınılmaz 

gözükmektedir. Çarpık yapılaşması 

olmayan tek bir kentinin dahi 

Türkiye yerleşmelerindeki 
çarpık yapılaşmanın temelini 
plan kaynaklı sorunlar, özel-
likle de plan tadilleri oluştur-
maktadır. Plan tadili yapmak 
aslında, kentin geleceğini 
planlayamamak, ileriyi göre-
memek demektir. Plan tadili 
yapmanın en önemli panzehiri 
ise uzun yıllara yaygın plan-
lar yapabilmektir. Planlama, 
kimilerine “yasal” rant oluştu-
ran kimilerine ise sınırlama ve 
engeller koyan bir araç olarak 
görülmektedir. Yerel yönetim-
lerimiz, insan yerleşimleri için 
çözüm yerine sorun üreten bu 
planlama süreçlerinden yasal 
düzenlemelerle bir an önce 
kurtarılmalıdır.
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olmadığı ülkemizde, öncelikle 

deprem tehlikesine maruz kentler-

imizden işe başlamak zorundayız.

Bazı bilim insanlarımız, İstanbul 

Boğazı’nın depremler sonucun-

da meydana geldiğini ifade eder. 

Bu teoriye göre İstanbul, sahip 

olduğu bu doğal güzelliğini aslında 

depremlere borçludur ve bu 

güzelliğini de sürdürmeye kararlı 

gözükmektedir. Bu kararlılığını da 

bilim insanlarımızın diliyle kentin 

sahiplerine adeta haykırmaktadır. 

Bu haykırışa, büyük bir umutla 

karşılık vermesini beklediğimiz yet-

kililerden birinin sözünü işitmiştim. 

Yetkilinin kendinden emin ve 

müstehzi bir tavırla, “deprem ile 

ilgili herhangi bir şey yapmayı 

düşünmüyorum, deprem olduktan 

sonra geride kalanlar yapsın” cümle-

leri dudaklarından döküldüğünde, 

“depremin yıkamadığı umudumun 

ağır hasar gördüğünü fark ettim” 

demişti.

 O söze şahitlik eden arkadaşım; 

şairin, “konuşsam dilim yanar, 

sussam kalbim” dizeleri ile başka 

bir şairin “...konuşsam faydası 

yok, sussam gönül razı değil...” 

dizeleri arasına gidip geldiğini ve 

konuşmanın da her zaman fayda 

vermediğini ifade etmişti. Canının 

çok sıkıldığı anlaşılan arkadaşıma; 

İbrahim Suresi’ndeki, “…Güzel-

doğru bir söz kökü sapasağlam, 

dalları göğe doğru uzanan diri 

bir ağaca benzer. Rabbinin izniyle 

her mevsim meyvesini verip durur.

(…) Çirkin bir sözün durumu ise, 

kökü toprağın üstüne çıkarılmış, 

bütünüyle dayanıksız çürük bir 

ağacın durumuna benzer.” ayetiyle 

doğru olan sözü söylemeye devam 

etmemiz gerektiğini hatırlattım. 

Çünkü güzel-doğru bir söz, 

Rabbinin izniyle her mevsim mey-

vesini mutlaka verecektir. 

Yaşadığınız kenti büyük bir 

depremin beklediğini, buna kar-

şın depreme dayanıksız bir kente 

sahip olduğunuzu, beklenen depre-

min bugün olması durumunda; Van 

depreminde yaşanan kayıplardan 

çok daha büyük bir kayıpla karşı 

karşıya kalacağınızı bilmek. Bilgi-

ye sahip olma gücü hâkimiyetinizi 

ve özgürlüğünüzü perçinler ama 

bilmek bazen o kadar ağır gelir 

ki insana, o gücün altında beliniz 

bükülür, ezilirsiniz, keşke bilme-

seydim diye hayıflanırsınız. Bilgiye 

sahip olmanın gücü bu sefer sizi, 

zayıf bir köleye dönüştürür ve sahip 

olduğunuz bilgiyi kullanamayacağı-

nızı anlar ve Cuma Suresi’nin beşin-

ci ayeti aklınıza gelir.

Çarpık Yapılaşmanın Temeli 

Aradan yıllar geçer ve yaşadı-

ğınız ülkenin liderinin depreme 

yönelik olarak “siyasi hayatıma mal 

olsa da bu iş çözülecek” sözleriyle 

umudunuz tekrar yeşerir. Yeşeren 

bu umutları soldurmamak adına, 

“güzel-doğru sözler” söyleme hak-

kınız olduğunu yeniden hatırlar 

ve artık sahip olduğunuz bilgile-

ri yeniden paylaşmak durumunda 

kalırsınız. 

Elli yaşını aşmış bir insan olarak 

diyebilirim ki; Türkiye yerleşmele-

rindeki çarpık yapılaşmanın teme-

lini plan kaynaklı sorunlar, özellikle 

de plan tadilleri oluşturmaktadır. 

Plan tadili yapmak aslında, kentin 

geleceğini planlayamamak, ileriyi 

görememek demektir. Plan tadili 

yapmanın en önemli panzehiri ise 

uzun yıllara yaygın planlar yapabil-

mektir. Planlama, kimilerine “yasal” 

rant oluşturan kimilerine ise sınırla-

ma ve engeller koyan bir araç olarak 

görülmektedir. Yerel yönetimleri-

miz, insan yerleşimleri için çözüm 

yerine sorun üreten bu planlama 

süreçlerinden yasal düzenleme-

lerle bir an önce kurtarılmalıdır. 

Bununla birlikte, deprem odaklı 

kentsel dönüşüm uygulamalarında 

plan tadillerinin kaçınılmaz olduğu 

hallerde ise, oluşan rantın kamu-

ya aktarılması mutlaka sağlanmalı 

ve böylece kentsel dönüşüm uygu-

lamaları, plan tadillerinde olduğu 

gibi kimilerine sınırlama getiren, 

kimilerine de yasal rant sağlayan bir 

araca dönüşmesinin önüne geçil-

melidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Araştırma Komisyonlarının 

hazırladığı raporlar, eski Bayındırlık 

ve İskân Bakanlığı’nın “Kentleşme 

Şurası” ve “Deprem Şurası” 

çalışmaları ve ayrıca İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nin deprem 

zararlarını azaltmaya yönelik 

Deprem direnci zayıf binalar için öncelikli çözüm 
yıkılmalarıdır. Güçlendirme ise, tarihi ve kültürel miras 
varlıkları ile okul, hastane vb. yapılarda uygulanmalıdır. 
Bununla birlikte, mevcut kentsel risklerin arttırılmaması 
ve mevcut kentsel risklerin azaltılması yönündeki 
adımlar bir an önce atılmalıdır. Ayrıca eğitim ve bil-
inçlendirme programlarının uygulanması, acil durum 
yönetimi plan ve programlarının hazırlanması diğer 
önemli hususlar olarak karşımıza çıkar.
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■ Yedi Tepeyi Tepelerken

olarak yaptığı projelerin varlığı, 

İstanbul’da yaşayanlar olarak bizleri 

ziyadesi ile memnun etmekte 

ancak, yapılan tüm bu projelerin 

uygulamaya konulamamış olması 

da ziyadesiyle bizleri üzmektedir. 

Bununla birlikte maalesef, idare-

lerin yaptığı harcamaların daha çok, 

deprem sonrası için arama, kur-

tarma ve müdahaleye yönelik olan 

harcamalar olması diğer bir olum-

suzluk olarak karşımıza çıkar. Bu 

çalışmalar önemli olmakla birlikte, 

ağırlığın daha çok deprem öncesi 

zarar azaltma çalışmalarına verilm-

esi gerekir. 

İstanbul veya ülkemizin 

herhangi bir yerinde muht-

emel bir depremin en az zararla 

atlatılabilmesi ve deprem sonrası 

oluşan tablonun yönetilebilir olması 

için, Kızılay merkezli afet yönetimi 

anlayışı yerine, Birleşmiş Milletler 

ve birçok uluslararası kuruluşun da 

benimsediği zarar azaltma ve risk 

yönetimi odaklı anlayışa geçilmesi 

gerekir. 

Kentsel dönüşüm, birlikte 

çalışmayı gerektirdiğinden, kurum-

lar arası işbirliği olmadan ve özel-

likle de halkın içinde yer almadığı 

hiçbir projenin başarılı olma şansı 

yoktur. Bu nedenle halkın tüm 

karar ve uygulama süreçlerinde yer 

alması sağlanarak olası siyasi istis-

mar alanlarının ve toplumsal direnç 

noktalarının oluşmasının önüne 

geçilmelidir. Böylece, halkın içinde 

olduğu güven tesisli uygulamalarla 

tarafların tamamının kazanması 

sağlanmalıdır. 

Deprem direnci zayıf binalar 

için öncelikli çözüm yıkılmalarıdır. 

Güçlendirme ise, tarihi ve kültürel 

miras varlıkları ile okul, hastane 

vyapılarda uygulanmalıdır. Bununla 

birlikte, mevcut kentsel risklerin 

arttırılmaması ve mevcut kentsel 

risklerin azaltılması yönündeki 

adımlar bir an önce atılmalıdır. 

Ayrıca, eğitim ve bilinçlendirme 

programlarının uygulanması, 

acil durum yönetimi plan ve 

programlarının hazırlanması diğer 

önemli hususlar olarak karşımıza 

çıkar. 

Uygulamaya geçmek için 

söylenebilecek olan sözümüzü 

de ifade edecek olursak; tüm 

kapıların açık olduğu ve yerimizin 

de oldukça geniş olduğu hususu-

dur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından hazırlanan “Afet Riskli 

Alanların Dönüştürülmesi” kanun 

taslağının kanunlaşması önemli bir 

adımdır. Ancak unutulmamalıdır 

ki, özellikle yerel yöneticiler, bu 

konuda istekli ve cesaretli olsalardı 

bu kanunu beklemeden de çok 

ama çok şey yapılmış olurlardı. 

Çünkü mevcut yasalarda buna 

engel hiçbir madde bulmanız 

mümkün değildir. Volkan, kasırga, 

hortum, tsunami gibi depremlerde 

doğal olaylardır. Bu doğal olayları, 

kendi üretmiş olduğumuz fiziki 

çevre ile afete dönüştürdüğümüzü 

unutmamalıyız. 

Son söz olarak aklıma gelmiş-

ken hatırlatmak istediğim bir husus 

da şudur: Belediyenin resmi inter-

net sitesinde; 17 Kasım 2011’de 

İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-

kanı, İstanbul’un iktidar ve muha-

lefet ilçe belediye başkanlarını yanı-

na alarak “deprem odaklı çalışma 

grubu” kurduğunu ilan ediyor ve 

“…Bu konuda, siyaset üstü anlayış-

la İstanbul’un depremle ilgili sorun-

larını çözme adına bir araya geldik. 

Grup başkan vekillerinin koordi-

nesiyle bazı belediye başkanları-

nın katılımıyla İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu, Deprem ve Doğal Afet 

Komisyonu’nun bulunduğu, gerek-

tiğinde uzman takviyesi alınması 

suretiyle ‘Deprem Bilinçlendirme 

Çalışması Komisyonu’ oluşturul-

masına karar verildi ve kurulacak 

komisyon bir aydan az süre içerisin-

de çalışmalarına başlayacak. Beledi-

ye başkanları ve teknik başkan yar-

dımcıları, bürokratlar, vatandaşlar 

ve STK’lar görüşlerini komisyona 

bildirebilecekler ve İstanbul olarak 

TBMM’de hazırlanan deprem dönü-

şüm kanununa katkı sunacağız ve 

kanunun çıkmasıyla yakın zamanda 

radikal adımlar atacağız” diyordu. 

Aradan aylar geçmesine rağmen 

“deprem odaklı çalışma grubunu” 

ne bir gören oldu ne bir duyan oldu 

ne de bir aydan az süre içerisinde 

çalışmalarına başlayacak diye bizzat 

Sayın Başkan’ın ağzından ilan edi-

len ‘Deprem Bilinçlendirme Çalış-

ması Komisyonu’ kuruldu. Merakı-

mı gidermek için soruyorum: “Adı 

geçen bu çalışma grubu depremle 

ilgili İstanbul’da hangi eksiği gider-

mek için oluşturuldu, yasal yetkileri 

nedir, görevi ne olacak, hangi mev-

zuata göre veya belediye meclisin-

den alınan bir kararla mı kuruldu? 

Umarım “Afet Riskli Alanla-

rın Dönüştürülmesi” hakkındaki 

kanun yasalaştığında, İstanbul’un 

yerel yöneticileri riskli alanların 

dönüştürülmesi için “deprem odak-

lı çalışma grubu” kurmazlar.

“Ve belki içinizden iyi ve yararlı 

olana, doğru olana davet eden, eğri 

ve yanlıştan alıkoyan bir topluluk 

çıkar; nihaî kurtuluşa erişecek kim-

seler, işte bunlar olacak” (Kur’ân, 

3/104)
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Safiye ALTINTAŞ

T arihsel süreçte kent/kentleşme, 

birçok medeniyetin doğumu-

na tanıklık eden ve “uygarlık”lar 

resmi geçidine ev sahipliği yapan 

Mezopotamya topraklarına daya-

nır. Rüştünü 18. yy’da sanayileş-

me süreci  akabinde  19. yy’da 

ispat eden kent/kentleşme olguları, 

tarihsel bağlamda Holbach’ın henüz 

tamamlanmamıştır dediği “uygar-

lık” ile birlikte anılsa da stabil bir 

kent tanımı yapmak pek mümkün 

gözükmüyor. Dinamik bir nosyon 

olan kente dair mimari ve sosyal 

bilimler literatüründe birçok farklı 

tanım ve özellik söz konusudur. A. 

Kadir Topal’ın çalışmasından hare-

ketle  kent; sanayi, ticaret ve hiz-

met gibi ekonomik etkinliği olan, 

dikey ve yatay hareketliliğin yaygın 

olduğu, tarım dışı işlerle uğraşan 

insanların toplanmasıyla meydana 

gelen, sosyal tabakalaşmanın görül-

düğü, karmaşık sosyal organizas-

yonlar ağına sahip, yerel bölgesel 

ve uluslar arası ilişki ağlarına sahip 

heterojen bir toplumdur. Farklı dil, 

kültür ve geçmişlerin sergilendiği 

birer kavşak olan kentlerin1 belirgin 

yapısal özellikleri arasında nüfus 

yoğunluğu, kolektif tüketim, işbö-

lümü, uzmanlaşma ve anonim iliş-

kilerin varlığı da yadsınamaz bir 

gerçekliği ifade etmekte. 

Modern kentin inşası ile bir-

likte kentlerin fiziki yapısında 

öngörülmesi güç bir değişim ve 

dönüşümün yaşanması, ekonomik 

ve siyasal güç dengelerinin de bu 

dönüşümü, değişimi beslemesi 

ile kentlerin mekânsal yapısında 

da “çözüme” yönelik yaptırımlar 

uygulana gelmiştir. Zaman içerisin-

de kentlerin işlevselliğindeki fiziki 

dezenformasyonlar, (savaş, yangın, 

deprem, göç, imar yetersizliği, yerel 

yönetimlerin ihmalkârlığı, yapıla-

rın doğal süreçte eskimeleri vb.) 

kentlerde  imari anlamda dönü-

şüm ve yenilenme ihtiyacını orta-

ya çıkarmıştır. Özellikle yaşanan 

yoğun göçlerle ortaya çıkan “çar-

pık yapılaşma”, kentlerin dönüşüm 

ve yenileşme planlarındaki başat 

nedenlerdendir. II. Dünya Savaşı 

sonrasında konuşulmaya başlanan 

ve sanayi devriminin de ilk çarkını 

döndüren İngiltere’de olan kent-

sel dönüşüm olgusu, Türkiye’de 

1980’lerde neo-liberal ekonomiyle 

birlikte adı sıkça anılmaya başlayan 

ve 1990’larda ilk kez hayata geçi-

rilen, şehir planlamacılığına dair 

önemli bir kavramdır. Yıllar içinde 

yapılan kentsel dönüşüm çalışma-

ları paralelinde düşünüldüğün-

de, kentsel dönüşümün salt şehir 

planlamacılığı mesleki jargonuyla 

değil sosyal, kültürel ve ekonomik 

boyutları ile ele alınması gereken 

önemli bir toplumsal mekân pro-

jeksiyonu olduğu gözlerden kaç-

mayacaktır. Yakın tarihte yaşanan 

Van depremi (23 Ekim 2011)  son-

rasında devlet söyleminde kentsel 

dönüşüm yeniden gündemin ilk 

sıralarında yer almaya başladı2. Her 

gün ve her saat başı değişen ülke 

gündeminde kentsel dönüşümün 

yeteri kadar tartışma konusu olma-

masından hareketle mevcut yazıda 

kentsel dönüşüm ve Balat semti 

örnekliğinde Türkiye’deki kentsel 

dönüşüm profiline dair bir şablon 

çizimi amaçlanmakta.

Kentsel  Dönüşüm  ve 
Onun  Meşrulaştırılamayan  

Rantsal  Dönüşümü
“Bir kent, ister büyük olsun ister küçük, içindeki evlerin, anıtların, sokakların toplamından çok 

başka bir şeydir; tıpkı bunun gibi sadece bir ekonomi, ticaret, endüstri merkezi de değildir. Toplumsal 

ilişkilerin mekânsal izdüşümü olarak kent, dünyevi olanı kutsal olandan, çalışmayı eğlenceden, 

kamuya ait olanı özel olandan, erkekleri kadınlardan, aileyi ona yabancı olan her şeyden ayıran 

sınır çizgileri ağının kendi içinde kesiştiği, aynı zamanda da onun yapısını oluşturduğu bir mekân 

görünümüyle karşımıza çıkar. Bu niteliği ile de, mükemmel bir şifre anahtarı sağlar bize.”          

Maurice Aymard
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■ Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşümü 
Tanımlama(k) Üzerine

Kentsel dönüşüm olgusu kav-

ramsal olarak uygulandığı ülkeler 

ve kentlerde ekonomik, kültürel, 

sosyal, fiziksel, siyasal fark ve çeşitli-

likten ötürü farklı şekillerde tanım-

lanabilmektedir. Tanımlamaya yan-

sıyan bu fark, uygulama noktasında 

da birçok farkı ve çeşitliliği bera-

berinde getirmektedir. Kavramların 

açıklayıcılığında ve kentsel dönü-

şüm projelerinin uygulama süre-

cinde ülkelerin farklılaşan konteks-

tlerinden dolayı kapsayıcı ve aynı 

düzlemde kesişen bir söylem ifade-

sinde bulunmak güç gözükmekte-

dir3. Sözü edilen nedenler ışığında 

konunun anlaşılırlığını netleştirme 

adına kavramın genel bir tanımını 

yapmaya çalışırken, kentsel dönü-

şüm kavramıyla analojik olarak anı-

lan karşılıkları şu şekilde sıralamak 

mümkün; kentsel yenileme, yeni-

den canlandırma, sağlıklaştırma, 

yeniden yaratma, yeniden doğuş, 

yeniden geliştirme, yeniden imar, 

yeniden yapılandırma ve kentsel 

koruma4. Kavramın yaygın kulla-

nımı dikkate alındığında yazı bağ-

lamında kentsel dönüşüm ifadesini 

kullanacağım.

Şehir planlamacısı Z. Müge 

Akkar’ın ifadesiyle kentsel dönü-

şüm ”çökme ve bozulma olan kent-

sel mekânın ekonomik, toplumsal, 

fiziksel ve çevresel koşullarını kap-

samlı ve bütünleşik yaklaşımlar-

la iyileştirmeye yönelik uygulanan 

strateji ve eylemlerin bütünüdür”.  

Mahalli ölçekte yapılan ve ülkenin 

kentsel politikaları ışığında sürdü-

rülen kentsel dönüşüm projeleri, 

küreselleşmenin de etkisiyle kentle-

rin yeniden yapılandırılmasında ve 

dönüştürülmesinde önemli bir araç 

görevi görmektedir. Batı’da orta-

ya çıkan kavram, ülke sınırlarında 

yerel konjonktürel özelliklerin etki-

siyle muadilinden kısmen ayrışan 

bir içerik ile tanımlanabilmektedir. 

Türkiye’de kentsel dönüşüm olgu-

su, “göç, hızlı ve plansız kentleşme, 

buna bağlı olarak gecekondulaş-

ma ve yasadışı yapılaşma, tarihi 

ve kültür varlıkların korunamaması 

ve 1999 depremi sonrasında kent-

lerdeki yapı stokunun depreme 

dayanıklılığının araştırılması gibi 

etmenler ve bu etmenlerde aranı-

lan çözümler”5 olarak gündeme gel-

mekte. Türkiye’deki kentsel dönü-

şüm klasmanında boy gösteren 

kurumsal aktörler (siyasi ve kısmen 

sivil erkler), toplumsal mutabakat 

sağlama adına özellikle deprem ve  

plansız kentleşme (gecekondulaş-

ma) vurgusu ile konunun resmi 

meşrulaştırıcılığını yaparak söz 

konusu dönüşümün tüm yönleriy-

le taraflarınca tartışılmasına imkan 

sağlama noktasında problemli bir 

sürecin tarafı olmaktadır.

Hakkında konuşulmaya başlan-

ması II. Dünya Savaşı sonrasına 

denk gelse de kentsel dönüşüm 

konulu ilk konferans 2000 yılın-

da Rio de Janerio’da düzenlenmiş6. 

Türkiye’deki kentsel dönüşüm 

konuşmaları/tartışmaları başlangıç 

tarihi ilk konferanstan yirmi yıl 

öncesine dayanmakta. Bu süreç-

te küreselleşmenin etkisiyle dünya 

gündeminde kentsel dönüşümün 

yoğun olarak yer almasını neden 

olarak göstermek mümkün.

P. Roberts, kentsel dönüşümün 

beş temel amaca hizmet ettiğini söy-

ler. İlki kentin çöküntü ve bozulma 

problemleri ile sosyal problemleri 

arasında doğrudan bir ilişki kurma 

ve bu doğrultuda çözüm bulmak. 

İkinci amaç, kentin hızla büyüyen, 

değişen  ve bozulan dokusunda 

ortaya çıkan yeni fiziksel, sosyal, 

ekonomik, çevresel ve altyapısal 

ihtiyaçlarına istinaden kent parçala-

rının yeniden geliştirilmesi. Üçüncü 

amaç, kentsel refah ve yaşam kali-

tesini arttırıcı etkili bir ekonomik 

kalkınma yaklaşımını ortaya koy-

mak. Dördüncü amaç ise kentsel 

alanların en etkin biçimde kullanı-

mına ve gereksiz kentsel yayılma-

dan kaçınmaya yönelik stratejilerin 

ortaya koyulması, diğer bir ifade ile 

kentlerde daha önce kullanılmış ve 

atıl olan alanların tekrar kullanımı-

nı sağlamak. Roberts’in ifadesiyle 

kentsel dönüşümün son amacı, sos-

yal koşullar ve siyasi güçlerin ürünü 

olarak kentsel politikanın şekillen-

dirme ihtiyacına yanıt vermek7. 

Kentsel Dönüşüm ve 
Haliç’in Üç Kapısı

Kentsel yaşamda mekân/hane 

değerindeki (maddi ve kültürel) 

değişmeler, kentin modern dünya 

ile olan uyum sürecindeki fiziki ve 

sosyal dönüşüm, kentlerde yeni-

lenme ihtiyacını doğurmakta ve 

son dönemde de  kentsel dönüşüm 

projeleri “çözümleyici” bir yöntem 

olarak gündemde. Yakın zamanda 

yapılan çalışmaların ortak söylemi 

Türkiye’deki kentsel dönüşümün 

küreselleşmenin etkisiyle neo-

liberal ekonomik politikalarla iler-

lediği yönündeki ekonomik ardıllar 

ile birlikte göç, hızlı ve plansız 

yapılaşmanın neden olduğu kentsel 

“tahribat” ve  demografik açıdan 

sağlıklı bir kentli/kentleşme, kente 

entegre olma, “kentli bilinç” oluş-

turma/iyileştirme ve revize etmede 

önemli bir paya sahip.

Türkiye’de ilk planlı kentsel 

dönüşüm projesi 1990’ların baş-

larında Ankara’da uygulanırken 

2012 yılı itibariyle kentsel dönü-

şüm projelerinin uygulandığı ve 

adı dönüşümle anılan illerin sayısı 

her geçen gün artmakta; Aksaray, 

Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, 
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İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Niğde, 

Nevşehir, Rize, Samsun, Şanlıurfa, 

Trabzon, Uşak ve Yozgat bilinen 

iller. İlçe bazlı bakıldığında mega-

kent İstanbul yirmiden fazla ilçesiy-

le sürecin en aktif ili, başlıca dönü-

şüm bölgeleri; Avcılar, Ataşehir, 

Bakırköy, Bahçelievler, Beyoğlu 

(Tarlabaşı) Büyükçekmece, Esenler, 

Esenyurt, Eyüp, Fatih (Fener-Balat-

Ayvansaray, Sulukule, Süleymaniye 

vd.), Güngören (Tozkoparan), 

Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece 

(Halkalı), Kartal, Maltepe, Ümraniye 

(Tepeüstü), Kadıköy (Fikirtepe), 

Sultanbeyli, Okmeydanı, İkitelli ve 

Zeytinburnu. En bilindik dönüşüm 

alanları olarak Sulukele ve Tarlabaşı 

projeleri birçok haber ve yazıya 

konu olarak dönüşümün salt  bir 

imari yenilenme olmadığını gös-

teren niteliksel özelliği ile dikkat 

çekiyor. Birçok dönüşüm projesi-

ne barınak olan İstanbul’da son 

dönem ara ara gündemdeki “popü-

ler” yerini alsa da her anlamda  çapı 

oldukça geniş bir kentsel dönüşüm 

projesi olması beklenen “Fener-

Balat-Ayvansaray Yenileme Projesi” 

öznelliğinde kentsel dönüşümün 

“deprem” ve “çöküntü” bölgeleri-

ni imar etmekle kalmayıp rantsal 

imarlığı da beraberinde getirdiğini 

söylemek mümkün. 2006 yılında 

“yenileme” kararı resmi gazetede 

yayımlanan, 2007 yılında da ÇALIK 

holding bünyesindeki GAP inşaata 

ihale edilen proje,  Fatih Belediyesi 

ile yüklenici firma arasında imza-

lanmıştır.

Türkiye’deki kentsel dönüşüm 

projelerinde yetki sahibi ve aktif 

olarak rol alan kurumsal aktörle-

rin süreç içindeki etkinliğine bakıl-

dığında hedef kitle yani halkın/

mahallelinin, il özel idareleri, büyük 

şehir belediyeleri ve özel şirketle-

rin tahakkümü karşısında, süreç-

teki söz hakları  olması gerektiği 

etkinlikte gözükmemekte. Sürece 

dahil olma noktasında yaşanan hak 

mağduriyetliklerini giderme adına 

Fener-Balat-Ayvansaray sakinleri-

nin kurmuş olduğu FEBAYDER8 

süreçteki hak ihlalleri doğrultusun-

da kurulmuştur. Dernek temelde 

yenilemede tapulu mülklerindeki 

ihlallerin önüne geçmeyi hedefle-

yen hukuki sürecin aktörü duru-

munda. Projede “eşitlik ve hakça 

bölüşüm esastır” diyen ve “uzlaş-

ma süreci”nden söz eden belediye, 

uygulamada sıkıntı yaşamakta zira 

geçen yıl görüştüğüm mahalle saki-

ni ile ünlü mimar Emre Arolat’ın bir 

röportajında projenin uygulayıcıla-

rından aktardığı ifadeler, yaşanan 

durumu özetler nitelikte; “Mesela 

oradaki bir adam 100m2’lik bir evde 

oturuyor, bunun yarısını alacağız. 

Evi yıkıp, ona 50 m2’lik yeni bir 

yer vereceğiz Ama eskiden 100 lira 

eden ev, bu operasyondan sonra 

200 lira etmeye başlayacak. Böylece 

değer arttırma modeliyle biz de alan 

kazanmış olacağız”. (2009)

“Tapusu bana ait evim belediye 

tarafından özel bir şirkete, ÇALIK 

grubuna ihale edildi. Bana sorulma-

dan, şu an oturduğum evin %48’i 

bana ait ve bundan benim haberim 

yok. Yan tarafımdaki 40 metkreka-

relik ev tarihi tescili var. Belediye 

el koyuyor. Metrekaresini bahane 

ederek” (3 Nesil Balat’lı  K. Hanım, 

yaş 36/12.04.2011).

Emre Arolat’ın 2009’da verdiği 

röportaj, 2011 yılında yaşananların 

sinyalini açık bir şekilde verirken 

metrekare üzerinden yapılan  tek 

taraflı “değer kazandırma” çalışma-

larının yanı sıra proje kamuoyu des-

teğinde öne çıkan deprem söylemi-

nin evrildiği  noktada dikkat çekici.. 

Geçmişte birçok yangına ev sahipli-

ği yapan Fener-Balat-Ayvansaray’da 
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yer alan yapıların bir kısmı, tarihi 

özelliği nedeniyle 2003-2008 yılla-

rında UNESCO tarafından restore 

edilerek tarihi mekandaki varlığını 

devam ettirirken, yapılan restoras-

yonla yenilenen yapıların bir kısmı-

nın  proje dâhilinde “depreme daya-

nıksız” gerekçesiyle yıkılmaları söz 

konusu. Yangın ve deprem meşru-

laştırmasıyla halkın “onayı” hedef-

lenirken, UNESCO’nun büyük bir 

maddi kaynakla finanse ettiği yapı-

ları yine deprem gerekçesiyle yıkma 

fikri; yapılan restorasyonda yer alan 

mimarların ve bilirkişilerin yetkin-

sizliğini gösteriyor. Kullanılan mal-

zemeler, yapılan onarımlar deprem 

gözetilmeksizin mi yapıldı sorusuna 

yanıtı belediyenin kentsel dönüşüm 

projesini gündeme getirdiği (2006-

2007) dönemde aramak, yapılanla-

rın rant payına işaret eder nitelikte.

Proje öncesinde yaşananların 

yanı sıra proje sonucunda bölgede-

ki “muhtemel” imar planının nasıl 

olacağı yönündeki belediye ve özel 

şirketin vermiş olduğu istatistiksel 

çelişkilerin olması bölgedeki yeni-

lemenin salt altyapısal ve mimari 

düzenlemeleri kapsamadığı, ekono-

mik anlamda yaşanacak rant sirkü-

lasyonun da habercisi adeta. Fatih 

Belediyesi’nin proje tanıtım amaç-

lı yayımlanan “Haliç’in Üç Kapısı 

Fener-Balat-Ayvansaray” kitaçığın-

daki yenileme sonrası  “muhtemel” 

imar planı; %53’ü konut, %12’si 

ticaret, %16’sı konaklama, %8’i ofis 

ve %2’si kültür yapılarından oluş-

ması düşünülmetkte9. ÇALIK hol-

dingin “muhtemel” imar planında 

ise %69’si konut, %12’si ticaret, 

%8’i ofis ve %2’si kültür yapıla-

rından oluşması planlanmakta10. 

Belediyenin ve ÇALIK grubunun 

vermiş olduğu rakamlarda, total-

de projenin %91’lik kısmının imar 

planı, geriye kalan %9’luk alanın 

ne olacağı ifade edilmemiş. Ayrıca 

her iki kaynaktaki konut yüzdesi 

farklı, belediyenin sunduğu planda 

konaklama (otel, pansiyon vb) yer 

alırken ÇALIK grubunun sundu-

ğu planda konaklama yer almıyor. 

Proje kapsamında yapılması öngö-

rülen ticari yapılar (bld: ticaret, 

ofis, konaklama, kültür %38. Çalık: 

ticaret, ofis, kültür %22)  ve konut 

dağılımındaki yüzdelerin (bld: 

konut %53, Çalık: konut %69) 

oranları göz önünde bulundurul-

duğunda, mimarisi, sosyal dokusu, 

Bizans ve Osmanlı imparatorlukla-

rının izlerini taşıyan İstanbul’un en 

önemli tarihsel bölgesinin “yenile-

me” adı altında yok olmayacağının 

garantisini vermek mümkün mü? 

Belediye, Tarihi yarımada ve Haliç 

kıyısında yer alan projenin,  kültü-

rel ve tarihsel mirasının korunarak, 

karakteristik dokusuna uygun bir 

şekilde  canlandırılmasının hedef-

lendiğini söylerken; konutların 

yüzde kaçının mülk sahiplerinde 

kalacağını, bölgenin ticari olarak 

dönüşümünün neden olacağı sınıf-

sal dönüşümlerin ve en önemlisi 

merkezi, tarihi, deniz kıyısında olan 

bölgenin üst gelir grubu için cazip 

bir mekan olarak sunulurken mev-

cut bölge halkının mağdur edilme-

sindeki rolünün farkında mı?

Halka Rağmen, Halk ‹çin Kentsel 
Dönüşüm

Kentsel dönüşüm projelerinin, 

kentlerin ve özelde semtlerin sosyo-

mekânsal dönüşümünde/değişi-

minde, kültürel, ekonomik ve sos-

yal arka planlarına dair çözümleyici 

yaklaşımlar dikkate alındığında; 

kurumsal aktörlerin hedef kitle olan 

mahallelinin/halkın fiziki ve sosyal 

açıdan daha sağlıklı şartlarda yaşa-

ma taleplerine muadiliyle karşılık 

vermede ciddi sorunlar yaşandığı 

malumu ilamın tekrarı olarak kalı-

yor ne yazık ki.  Kentsel Dönüşümü 

Tanımlama(k) Üzerine başlığında 

detaylı olarak yer verdiğim gibi 

dönüşümler ülkelerin yapısal 

farklılıkları göz önünde bulundu-

rularak, bölge halkının keza sivil 

toplum, üniversite ve meslek oda-

larının da sürece aktif  katılımıy-

la sağlanan konsensüs paralelinde 

yürütülen projelerle çözümleyici 

olabilirler. Salt   belediye ve özel 

şirket “konsensüs”üne dayalı kent-

sel dönüşüm  projeleri ancak halka 

rağmen halk için uygulanmış olur. 

Dipnotlar
1  Giddens Anthony (2000), Sosyoloji,  s. 562.

2  Deprem sonrası devletin çeşitli mekanizmaları 

aracılığıyla konuya dair birçok  haber bulmak 

mümkün. Van Depremi Ders Oldu; Kentsel 

Dönüşüm Meclise Geliyor:http://www.

merkurhaber.com/gundem/van-depremi-

ders -o ldu-kentse l -donusum-mecl i se -

geliyor-h53351.html  

3  Barka, İlke (2006). Kentsel Dönüşüm 

Dinamikleri Bağlamında Yeni Konut Alanları, 

Yayınlanmış Yüksek Lisans tezi, s. 5-6-7.

4  a.g.e., s. 6-7. 

5 Öztaş, Nihan (2005).  Türkiye’de Kentsel 

Dönüşüm ve Haliç Örneklemesi, Yayınlanmış 

Yüksek Lisans tezi, s. 17-19.

6  Barka, İlke (2006), a.g.e. 

7  Akar, z. Müge (2006). Kentsel Dönüşüm 

Üzerine Batı’daki Kavramlar, Tanımlar, 

Süreçler ve Türkiye, s. 30.

8  Dernek 2009 yılında, Fener-Balat-Ayvansaray 
Mülk Sahiplerinin ve Kiracıların Haklarını 
Koruma ve Sosyal Yardımlaşma adıyla 
kentsel dönüşüm projesi uygulamasından 
doğan hak ihlalleri ile mücadele için kurul-
muş. Bkz:  http://www.febayder.com/

9   Haliç’in Üç Kapısı Fener-Balat-Ayvansaray 

Fatih Belediyesi Yenileme Projesi bilgilendir-

me kitapçığı, Fatih Belediyesi. s. 24.

10  http://www.calik.com/TR/Sektorler/insaat
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    Francis Fukuyama ile Söyleşi

“Sol Kanattan Yükselen
İsyan Nerede?”

S ayın Profesör Fukuyama, 

sizi en iyi, Sovyet Rusya’nın 

parçalanmasından sonra, liberal 

demokrasinin global anlamda 

varılmış en başarılı nokta oldu-

ğunu iddia ettiğiniz “Tarihin 

Sonu” adlı makaleniz ile tanıyo-

ruz. Şimdi ise, son çalışmalarınız-

da, küreselleşme ve kapitalizmin 

yarattığı aksaklıkların bu demok-

ratik modele tehdit teşkil ettiği 

iddiası var. Bu yön değiştirmeyi 

nasıl açıklıyorsunuz?

Kapitalizm burada kullanıl-

mak için yanlış bir sözcük, çünkü 

kapitalizme uygulanabilir başka 

bir alternatif yok. İktisadi gelişme 

ve modern iktisadi toplumların 

geçirdiği ilerlemelerden bahsedi-

yoruz. Amerika’da bu gelişmeyi 

etkileyen bir faktörler kombinas-

yonu söz konusudur. Düşük iş 

gücünün yerine kullanılabilecek 

birçok teknolojik değişim ve geliş-

me yaşadık ve Batı demokrasile-

rinde bir yığın insan işinden oldu.

Bu nedenle de Amerika ve 

İngiltere gibi ülkeler, kendilerini 

hizmet odaklı ekonomilere dönüş-

türdüler.

Açıkçası, endüstri ve imalatın 

gelişimini tamamladığı bu dünya-

ya hızlı ve çevik bir atılım yapma-

yı öngören küreselleşme reçetesi-

ni gözü kapalı kucakladık. Böyle 

yaparak, Amerika’da sosyalizmin 

devam etmeyişinin gerçek sebe-

bini unuttuk. Modern ekonomi, 

orta sınıf toplumlar üretmekteydi 

ve bu, nüfus çoğunluğunun orta 

sınıf seviyesinden faydalanabil-

mesi anlamına geliyordu. Bunlar, 

bizim ülkelerimizde, sonradan 

feshedilen işletmelerde çalışıyor-

lardı ve daha sonrasında Çin gibi 

ülkelere transfer oldular. 

Orta sınıf çalışanlar, işlerine 

tutunup devam ettikleri halde, 

maaşlarının hiç artmadığını hatta 

zamanla değerinin düştüğünü, 

bununla beraber birkaç küresel-

leşme galibinin yüksek rantlar 

elde ettiklerini gözlemlediler. Gelir 

eşitsizliği seviyesi, gelişmiş ülke-

lerde her zamankinden daha faz-

ladır. Bu durum, bizim toplumu-

muzda nasıl sonuçlara yol açıyor?

Demokrasi için olumsuz-

dur. Eğer gelir seviyeleri, göre-

ce eşitlikle dağıtılmış ve zengin 

ile fakir arasındaki gelir düzeyi 

farkı küçükse, daha muntazam bir 

toplum algısından bahsedilebilir. 

Daha yoğun bir güven duygusu 

hâkimdir. Siyasal sisteme rahat-

lıkla el uzatarak, kendi çıkarları 

doğrultusunda onu yönetmeye 

kalkacak gruplar ortaya çıkmaz.

Demokratik süreci yıpratacak 

olgular yani…

Zayıf bir orta sınıfın meydana 

getirdiği bir demokraside, ciddi 

bir halkçılık duygusu, iç karışık-

lık ve düzenli dağılımın sağlana-

maması söz konusudur. Şu an, 

Amerika’da bu türden bir halk-

Siyasal bilimci Francis Fukuyama, bir zamanlar, Amerikan neo-muhafazakâr grubun gözdesiydi. “Tarihin 

Sonu” (End of History) isimli ünlü makalenin yazarı, Der Spiegel ile yaptığı bir söyleşide, aşırı kapitaliz-

min niçin demokrasiye tehdit teşkil ettiğini açıklarken, neden hâlâ “sol kanatta bir Tea Party (Çay Partisi)1” 

gerçekleşmediğini sorguluyor. 
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çılığın geri dönüşünü gözlemle-

mekteyiz. Bunun Sol kanatta ger-

çekleşmesi beklenirdi fakat çoğu 

Sağ’dan kaynaklanmaktadır. ‘Çay 

Partisi’ (Tea Party) hareketi üye-

leri ile hükümet hakkında konu-

şursanız, oldukça heyecanlı ve 

hırslı olduklarını fark edersiniz. 

Hükümetten nefret etmektedirler 

ve elit tabakanın kendilerine iha-

net ettiğini düşünmekteler. 

Amerikalılar, öte yandan, sos-

yal eşitsizlik problemi üzerinde 

daha açıkça konuşmaya başladı-

lar.

Yavaş yavaş farkına varıyorlar. 

Yakın zamanda halk artık eşit-

sizlik üzerine yoğunlaşmakta. 

‘Occupy Wall Street’ hareketi bu 

doğrultudaki değişimin müjdecisi 

olarak kabul edilebilir. Sorun şu 

ki, Amerika’da halkı saf sınıf fark-

lılıkları üzerinden organize etmek 

oldukça güç. Başkan Barack 

Obama, zenginler üzerinde daha 

yüksek vergi mükellefiyetlerinden 

bahsettiği gün, ‘Avrupalı Sosyalist’ 

yakıştırmasıyla aforoz edilmişti. 

Bu tarz sınıf savaşları popüler 

değil, 1930’lardaki Büyük Dünya 

Bunalımı (Great Depression)’nı 

saymazsak. 

Occupy Wall Street hareketi, 

soldaki bu boşluğu doldurabilir 

mi?

Doğrusu bu hareketi çok cid-

diye almıyorum ben, çünkü sos-

yal dayanağı oldukça dar. 1999 

yılında Seattle’da, Dünya Ticaret 

Organizasyonu karşıtı eylem 

yapan çocuklardan oluşuyor hepsi 

çoğunlukla anti-kapitalistler. 

Amerika’da Sol’un sosyolojik ola-

rak problemi şu ki, beyaz işçi sınıf 

ve düşük orta sınıf -Avrupa’da 

sosyal demokrat tavrı takınacak-

ları halde- cumhuriyetçilerden 

yana oy kullanacaklardır ya da 

kolaylıkla o tarafa çekileceklerdir. 

Occupy Wall Street üyeleri, bu 

demografik grupla iletişim kur-

madığı sürece, Amerika’da büyük 

bir Sol-kanat çoğunluğu ve deste-

ği sağlanamayacaktır.

Yaşanan kriz bunun gerçekleş-

mesini sağlayacak kadar büyük 

değil miydi?

Ne gariptir ki, Merkez Bankası 

ve Maliye Bakanlığı, finansal sek-

törü desteklediği için, 1930’larda-

ki gibi %20’lik bir işsizlik oranıyla, 

kriz Büyük Dünya Bunalımında 

yaşandığı kadar dramatikleşme-

di. Sonrasında, Başkan Franklin 

D. Roosevelt, büyük bankaları 

tekrar kalkındırdı. Bana kalırsa, 

problemlerimizin tek çözümü, 

tüm büyük bankaların -Goldman 

Sachs, Citigroup ve Bank of 

America- tekrar kalkındırılıp, 

küçük birimlere dönüştürülerek, 

gerektiğinde batmalarına olanak 

sağlamaktır. Böylelikle artık, başa-

rısızlık için aşırı büyük olmaktan 

çıkacaklardır. Fakat bu durum, 

bugüne kadar hiç gerçekleşeme-

miştir.

Aynı zamanda Başkan Obama 

hakkında Roosevelt kadar sağ-

lam ve çetin biri olmadığı yorumu 

yapılabilir.

Obama’nın elinde, krizin orta-

sındayken çok ciddi bir fırsat 

vardı. Bu, Newsweek’in “Şimdi 

Hepimiz Sosyalistiz” manşeti-

ni attığı zamanlara denk gelir. 

Obama ve ekibi, bankaları kamu-

laştırabilir ve onları parça parça 

elden çıkarabilirdi. Fakat hepsi-

nin, neler yapılması gerektiği ve 

nelerin mümkün olduğuyla ilgili 

bakış açıları hâlâ bu büyük ban-

kaların çıkarları doğrultusunda 

şekillenmektedir.

Bir başka deyişle, aslın-

da Obama ve Maliye Sekreteri 

Timothy Geithner gibi nüfuzlu 

danışmanları, bizzat Occupy Wall 

Street hareketinin karşı çıktığı 

%1’in içine dâhildir.

Apaçık %1’in içindedirler. 

Goldman Sachs’ın patronu Lloyd 

Blankfein,  Geithner ile bizzat 

görüşmüştür. Bu türden bir yakın-

laşma, Dünyanın Beyaz Saray 

hakkındaki fikri açısından gözden 

kaçmayacak bir ayrıntıdır.

Fakat ciddi ciddi,  

Cumhuriyetçilerin Wall 

Streetçiler’e çok uzak olduğunu 

söyleyebilir misiniz?

Hayır. Cumhuriyetçiler Wall 

Street’ten etkilenmektedirler 

elbette. Fakat asıl sorun şu ki, 

neden hâlâ işçi sınıfı destekçileri 

onlara oy vermektedir? Fikrimce, 

her türlü hükümet formuna karşı 

bu güvensizlik, Amerika siyase-

tinde oldukça gerilere uzanmak-

tadır. Bugün de bu durum, Sarah 

Palin gibi siyasal figürlerin varlı-

ğı ile gözler önüne serilmektedir 

ki Sarah Palin’in Obama karşıtı 

Francis Fukuyama
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tavrı kendisinin Harvard kökenli 

olmasından kaynaklanmaktadır. 

Amerikan siyasetinde, elit taba-

ka tarafından yönetilmekle ilgili 

oldukça yaygın bir hınç söz konu-

sudur.

“Tea Party Aktivistleri Kendi 
Ekonomik Çıkarları ile Karşı 

Karşıya”

Tea Party hareketini finansal 

olarak destekleyenler bile, aslında 

aynı hareketin destekçileri tarafın-

dan karşı çıkılan milyonerlerden 

başkası değil.

Tea Party samimi bir taban 

hareketidir, bu nedenle hareke-

ti milyoner büyüklerin teşvikiyle 

çıkarıldığına ilişkin komplo teo-

rilerine aldanmam. Ron Paul’un 

destekçilerinin toplantılarına bir 

kez katılsanız, ne kadar samimi ve 

heyecanlı olduklarını görürsünüz. 

Hepsinde genç bir nefes vardır. 

Zihinlerinde hükümetin bütün 

problemlerimizin kaynağı olduğu 

inancı yatmaktadır. Kanaatimce, 

Tea Party hareketinin çıkış nokta-

sı samimidir ve milyonerler tara-

fından manipüle edilmemektedir. 

Fakat bu hareketle kendi ekono-

mik çıkarlarına savaş açarken, hor 

gördükleri elit tabakanın çıkarla-

rına destek oldukları doğrudur. 

Bunu niye yaptıklarını anlamakta 

hâlâ güçlük çekiyorum.

Obama bu hüsrana uğramış 

insanlara neden ulaşamıyor?

Başkan şimdiye kadar, büyük 

harcamalara, liberal demokratik 

formüllere geri dönüş yapmak 

gibi farklı ekonomik bir siste-

me geçileceğiyle ilgili bir bildirim 

sunmamıştır. Demokratlar hiçbir 

zaman, 1970’lere, büyük hükü-

mete ya da küreselleşme karşıtı 

işçi sendikalarına geri dönülme-

yeceğine ilişkin iktisadi bir felsefe 

dile getirmemişlerdir.

Ne yapması gerekiyordu?

Doğrusu ben Almanya modeli-

ni oldukça ilgi çekici buluyorum, 

Amerikan perspektifinden bakın-

ca, çünkü Almanya hâlâ en iyi 2. 

ihracatçı ama aynı zamanda milli 

imalat tabanını ve işçi sınıfını da 

Amerika’ya kıyasla gayet iyi koru-

yabildi. Birinin çıkıp Amerika’da 

toplam geliri yükseltmenin asıl 

amacımız olmadığını açıkça dile 

getirmesi gerekiyor. Asıl amacı-

mız, dünya ve küreselleşme ile 

ilişki içerisinde olup, daha fazla 

kişinin çıkarını gözeterek, orta 

sınıfı korumaya çalışmaktır. Şu 

ana kadar hiçbir demokrat bunu 

başaramadı.

Amerika’nın, eski Almanya 

Başkanı Gerhard Schröder’in kla-

sik sosyal demokrat modeli alaşa-

ğı eden, tartışmalı, 2010 ajanda-

sının öngördüğü çalışma ve refah 

reformlarından ders çıkarmasını 

mı isterdiniz?

Alman sosyal demokratla-

rın yaptığı şey, iş piyasasındaki 

esneklik derecesini artırmaktı ve 

Almanya refah düzeyini kapita-

list rekabete daha da yakınlaştır-

maktı. Eski geleneksel ajandanın 

-ki daha fazla sosyal korunma-

yı öngörür- artık Almanya’da bir 

etkisinin kalmadığını görüyoruz. 

Bu iyi bir şey ancak Avrupa’daki 

problemin bir diğeri de, İtalya ve 

Fransa’da aynı reformların gerçek-

leşmemesidir.

Orta sınıfın bu korunması 

durumu, aynı zamanda bir nevi 

global himayeciliği de içermekte 

midir?

Çinlilerin dünyanın büyük bir 

bölümünü endüstrisizleştirme-

lerine asla izin vermemeliydik. 

Çinliler bir Batı ülkesini diğeriy-

le karşı karşıya getirmeyi, esa-

sen onların teknolojilerini çalarak 

başardılar. Bunu başardılar çünkü 

Batı’da herkes, ‘Yakında Çinliler 

tarafından alaşağı edilebilirim, 

ama bu durumdan ben yararlan-

mazsam, başkası prim yapacak. 

Bu yüzden beni kazıklasalar da 

onlarla iş yapmalıyım.’ duygusuna 

kapıldı. Bu etraflıca düşünülme-

miş ve kısır bir bakış açısıdır. Çin 

karşısında daha sert ve ödün ver-

meyen bir tavır sergilemeliydik.

Bu hâlâ gerçekleştirilebilir bir 

adım mıdır?

Artık çok geç, en azından 

Amerika için. Birçok önemli 

endüstriyel alanı Çin’e karşı kay-

betmiş bulunuyoruz.

Ayrıca Avrupa’da bir çaresizlik 

havası hüküm sürmeye başladı. 

Ne zaman Avrupa Birliği siyaset-

çileri, kriz için yeni çözüm öne-

rileri üretseler, finansal aktörleri 

ikna etme noktasında takılıyorlar. 

Global finans marketlerin gücü 

karşısında, siyasal liderlik hâlâ 

mümkün müdür?

Siyasal liderlik probleminin 

kaynağı sadece market baskısın-

dan patlak vermemektedir. Bütün 

modern demokrasilerin bir has-

talığı var, o da şu ki, demokratik 

sürecin, kamunun temsilcisi olma-

yan iyi organize edilmiş gruplar 

tarafından elde edilme eğilimi-

dir. Yunanistan’daki tüm problem 

bundan kaynaklanır. Bu ülkedeki 

eczacılar, doktorlar, sosyal hiz-

met uzmanları, mimarlar ve başka 

sosyal gruplar, fiyatları kontrol 

eden ve vergilenmeyi minimuma 
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indirgeyen kapalı birer ortaklık 

kurmuşlardır. Onlar servet elde 

ederken, zorunlu bir milli iflas 

gerçekleşmek üzeredir.

Şimdi ise, seçimle gelmeyen 

teknokratlar ve dış odaklı danış-

manlar Yunan sistemini yenile-

mek için işe koyulmakta. Bunun 

demokrasi açısından anlamı 

nedir?

Bahse girerim ki, Yunanistan 

Euro’yu terk etmek zorunda 

kalacaktır, çünkü dış odaklı tüm 

çabalar, en nihayetinde, Yunan 

halkı tarafından demokratik 

olmayan ve siyasetin kötüye kul-

lanıldığı emrivakiler olarak görü-

lecektir. Yunanlıların Almanlar 

gibi davranması beklenemez, hak-

sız mıyım?

Euro’yu çaresizce kurtarma 

çabaları göz önünde bulunduru-

lunca, Avrupa yine de demokra-

tikliğini koruyacaktır diyebilir 

miyiz?

Ta en başından beri, tüm 

Avrupa projesi elit odaklıdır. 

Bunun delilini, ne zaman bir 

ülke referanduma gitse ve Avrupa 

Birliği üyelik nizamnamesi karşıtı 

oy kullansa açıkça görmekteyiz…

Bu referandum tabi ki tekrar-

lanır…

Avrupa Birliği elitleri, “Bu kez 

bizi yanlış anladınız. Bizi doğru 

anlayana kadar oyumuzu kulla-

nacağız.” dediler. Aslına bakılırsa, 

her Avrupa ülkesi, şu an sağ-kanat 

halkçı bir partiye sahip. Bunlar 

aynı sebeplerden dolayı anti-AB ve 

anti-mülteci bakış açısına sahiptir, 

çünkü onlara göre Avrupalı elitler 

ülkelerinin problemleriyle ilgilen-

memektedir.

Otoriter sitemler, öte taraftan, 

öyle görünüyor ki gitgide popü-

lerlik kazanıyor. Mesela, Alman iş 

adamları komünist Çin’e yolculuk 

ettiklerinde, oradaki sisteme hay-

ran olup geliyorlar. Çok önemli 

kararların çabuklukla nasıl alına-

bildiği konusunda saplantı oluştu-

ruyorlar.

Bunu Amerikan iş adamların-

dan da duyuyorum.  Çin’deki sis-

tem, kolay kolay karar alınamayan 

Avrupa ve Amerika’dakine göre 

oldukça çarpıcı.

Yani, otoriter Çin, yeni glo-

bal model olarak karşımıza çıkı-

yor ki bu durum, sizin “Tarihin 

Sonu”ndaki demokrasinin her top-

lum için geçerli bir sistem olduğu 

iddianız ile çelişiyor.

Hayır. Çin asla global bir 

model olmayacaktır. Bizim Batılı 

sistemimiz, bazı köklü problem-

ler doğurmuştur gerçekten, ancak 

Çin’deki sistem de işe yaramaya-

caktır. Bu, birinin elinden bir çır-

pıda her şeyini alabilecek, insan-

ların şeffaflık ve dikkat eksikliği 

nedeniyle tren kazalarında öle-

bileceği ve yozlaşmanın hüküm 

sürdüğü, adaletsiz ve ahlaksız bir 

düzendir. Nitekim Çin’in bazı böl-

gelerinde ciddi protestoların yük-

selmekte olduğunu görüyoruz.

Komünist Particilerin, Arap 

zincirine benzeterek korktukları 

protestolar…

Ne zaman ki bu öncülük, 

günümüz ekonomik büyümesini 

keserse, o zaman elinde bu ahlaki 

zafiyet kalacak. Liberal demokra-

si, tüm kusurlarına rağmen dünya 

çapında hâlâ rakipsizdir.

Söyleşi için çok teşekkürler, 

Profesör Fukuyama.

Söyleşi Hans Hoyng ve Gregor 

Peter tarafından gerçekleştirilmiş-

tir.
                         Çeviri: Betül Önal

Dipnot

1  Amerika’daki muhafazakâr liberallerin, 

Obama yönetimi ve Washington’a karşı 

başlattıkları siyasal protest eylemin 

ismidir. Birçok yönüyle, popüler bir 

anayasalcı (meşrutiyetçi) hareket olarak 

değerlendirilmektedir. Çevirmen Notu. 

İlya Somin, “The Tea Party Movement 

and Popular Constitutionalism”, 

Northwestern  University  School  of  

Law, http://www.law.northwestern.

edu/lawreview/colloquy/2011/12/

LRColl2011n12Somin.pdf ‘den alınmış-

tır.

Çinlilerin dünyanın büyük bir bölümünü endüstrisiz-
leştirmelerine asla izin vermemeliydik. Çinliler bir Batı 
ülkesini diğeriyle karşı karşıya getirmeyi, esasen onların 
teknolojilerini çalarak başardılar. Bunu başardılar çünkü 
Batı’da herkes, ‘Yakında Çinliler tarafından alaşağı 
edilebilirim, ama bu durumdan ben yararlanmazsam, 
başkası prim yapacak. Bu yüzden beni kazıklasalar da 
onlarla iş yapmalıyım.’ duygusuna kapıldı. Bu etraflıca 
düşünülmemiş ve kısır bir bakış açısıdır. Çin karşısında 
daha sert ve ödün vermeyen bir tavır sergilemeliydik.
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Sosyoloji ve
Türkiye’deki Konumu

S osyoloji karmaşıklaşan dün-

yada insan birlikteliklerini 

çözümleyici bir bilim olarak 

ortaya çıkmıştır. Esasen temelle-

ri Fransız İhtilali’nin kaotik orta-

mında atılan bu bilimin cevap-

lamaya çalıştığı iki güncel soru 

vardı: “Toplumsal düzen nedir?” 

ve “Toplumsal düzen nasıl kuru-

lur?”. Ancak gelişmesi modern 

ulus yapılarıyla paralel işlediği 

için çözümlerinde büyük nispet-

te toplum da denen makro oto-

nom olgulara indekslenmiştir. 

Yani sosyoloji bu haliyle varo-

lan yapıları analiz eder. Bağlı 

bulunduğu pozitif mantıkla da 

değerlere ve onların ikamesine 

fazlaca yer vermemiştir. Bunun 

için de topumun çok önemli bir 

sorunu olan değerler, metafizik 

sorunlar kaşesiyle uzun zaman 

sosyolojinin araştırma alanına 

girememiştir.

Batıda Pozitif bilimlerin 

gelişme sürecinde Sosyoloji son 

olarak ortaya çıkmış bir bilim-

dir. Kurucusu sayılan A. Comte 

bunu, onun soyutluğuna bağlar. 

Ona göre bilimlerin gelişmesi 

fizik kimya gibi somuttan sosyo-

loji, psikoloji gibi soyuta doğru 

olmuş, bu yaklaşıma göre önce 

doğa bilimleri daha sonra da 

sosyal bilimler doğmuştur.

Sosyolojinin Gelişimi 

Sosyolojinin gelişmesi belli 

akımlar halinde olmuştur: 

Pozitivistik, anlamacı ve yorum-

layıcı eğilimler bunların en 

önemlileridir. Sosyolojide daha 

çok etkin olan pozitivistik eği-

lim, sosyal oluşumları, orada 

insandan bağımsız olarak duran 

olgular olarak ele alır. En önem-

li temsilcisi E. Durkheim’dır. 

Durkheim sosyolojisi oluşumla-

rı insandan bağımsız bir etkile-

şim ve iletişim örüntüsü olarak 

almadaki bazı başarılarına rağ-

men genellemeci olmakla eleş-

tirilmiştir. 

Gerçekten de Durkheim’ın 

sosyolojisi sosyal oluşumları 

toptancı olarak algılar. Mesela 

buna göre din dindir, aile aile-

dir. Analizlerini içerik farkına 

bakmadan, sözgelimi totemizm 

ile İslâm arasında bir fark göster-

meden yapmaya çalışır. Bu bağ-

lamda da mesela dinin toplumsal 

yapılar üzerindeki etkisi derken 

genel bir ilgi kurmaya çalışır; 

hangi türden bir dinin hangi 

türden bir toplumsal yapıya etki 

ettiğini veya ondan etkilendiğini 

göz önünde bulundurmaz. Din 

ve toplumun ilişkisine ait genel 

bir açıklama ile yetinir, buradan 

genel bir sonuç elde etmeye çalı-

şır. Söylemeye bile gerek yoktur 

ki bu açıklama bir genelleme 

olarak askıda kalabilir. Çünkü 

yüksek tipli bir din toplum üstü 

bir kaynağa sahip olduğu için 

toplumları belirleme, değiştirip 

dönüştürme imkânına sahiptir. 

Basit tipli dinler zaten toplumsal 

şartların ürünü oldukları için 

edilgindirler ve açık bir etkile-

rinden söz edilemez. 

Geldiğimiz noktada bu son 

yargı İslâm toplumları için Batı 

formundaki mutlak sosyoloji 

formunun taşıdığı bir sorunu 

da dile getirir. Yani sosyoloji 

modern kültürün içkin açık-

lama mantığı üzerine oturmuş 

bir bilimdir. Şüphesiz açıklama 

yöntemine bir itirazımız yoktur. 

Ama öne geçmiş değer yargıları-

na, peşin paradigmalara sahiptir. 

Her türlü değer ve dinin kaynağı 

toplumdur, denilirse bu bir açık-

lama ilkesi değildir, bir değer 

Mustafa AYDIN
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yüklemedir ve bunu mutlaka 

paylaşmak zorunda değiliz. 

Ancak burada özel olarak 

bir noktanın altının çizilmesi 

gerekir. Anlatmak istediğimiz 

şey, dinimize veya etnisitemi-

ze göre bir sosyolojinin kurul-

ması gerektiği değildir. Değer 

yargılarına göre kurulmuş bir 

bilim ve tabi sosyoloji olmaz, 

izlenen açıklama yönteminin 

keyfi değil, önceden belirlen-

miş kurallar üzerine oturmuş 

olması gerekir. Ne var ki açık-

lama ilkeleri her haliyle Batı 

düşünürleri tarafından belir-

lenmiş bu yöntem formu bize 

uygun düşmeyen değer yargıları 

da taşımaktadır. Esasen inter-

net bağlantılı olarak sanal bir 

dünyanın doğmuş olması, yeni 

ilişkiler ağının belirmesi, kabul 

edile gelen sosyal çatışmadan 

farklı olarak insanlar arasında 

bir fiziksel ortamının gelişmesi 

gibi konular klasik sosyolojinin 

ne kadar sorunlu bir duruma 

doğru gittiğini göstermektedir. 

Ancak ne kadar sorunları 

olursa olsun sosyoloji önemli 

bir bilimdir ve tüm eleştirilere 

rağmen bu önemini korumak-

tadır. Öyle gözüküyor ki sosyo-

lojinin devrini kapattığı iddiala-

rının hilafına gittikçe farklılaşan 

ve karmaşıklaşan dünyamızda 

insan birliktelikleri ve ilişkilerini 

analiz konusunda bize yardımcı 

olmaya devam edecektir. Burada 

önemli olan bize hangi noktalar-

da yarar sağlayabileceğidir. Bu 

daha çok varolan nesnel yapıla-

rın analizidir

Türkiye’de sosyoloji genelde 

Durkheim geleneğine bağlıdır. 

Anlayıcı ve yorumlayıcı sos-

yolojilere genelde yer verme-

mekte, daha çok alt birimler 

olan sosyallikler yerine makro 

düzeydeki toplumsallıkları esas 

almakta, mikro düzeydeki ana-

lizlerde yeterince yararlanılama-

maktadır.

Yukarıda da ifade ettiğimiz 

gibi içkin kültür değerselden 

çok tutumsalı ortaya çıkarmak-

ta, bu ise nesnel ilişkiler ağını 

belirlemeyi gerekli kılmakta-

dır. Daha basit bir deyişle artık 

sorunlar masa başında çözüle-

mez hale gelmiştir. İşler, toplum 

içine inmeyi, bir durum tespiti 

yapmayı ve buna göre öneriler-

de bulunmayı gerektirmektedir. 

Bu çerçevede saha çalışmaları 

önem kazanmıştır. Burada da 

sosyolojiye büyük görevler düş-

mektedir.

Bugün gelişmiş Batı ülkelerin-

de ortalama 50 ila 100 kişi ara-

sında insan istihdam eden tüm 

alanlarda (psikolog ile birlikte) 

bir sosyolog istihdam edilmek-

tedir. Bunlar etkileşim ağlarını 

ortaya çıkarmakta; mesela bir 

çalışma grubu içerisinde kimler 

seviliyor, kimler istenmiyor, iste-

nen ve istenmeyenlerin vasıfları-

nın neler olduğu belirlenmekte, 

yani grubun bir duygusal kalıbı 

ortaya çıkarılmaktadır. Bun göre 

daha sağlıklı bir çalışma ortamı 

için düzenlemeler yapılmakta-

dır. Yine yetkililerin çalışması 

ortamında daha verimli bir çalış-

mayı nasıl sergileyebilecekleri 

tespit edilebilmektedir.

Sosyolojik Düşünmek

 Ne yazık ki Türkiye’de 

50-100 kişi çalıştıran özel iş 

yerlerinde değil, binleri, on 

binleri ve hatta yüz binleri 

bünyesinde barındıran, başta 

Silahlı Kuvvetler olmak üzere 

Sendikalar, Belediyeler, Emniyet 

teşkilatı gibi hiçbir birimde sos-

yolog kadrosuyla istihdam edil-

miş bir görevli bulunmamak-

tadır. Bu hizmetler çok sınırlı 

sayıda “sosyal hizmetler uzma-

nı” sıfatını taşıyan birilerince 

Sosyoloji modern kültürün içkin açıklama mantığı üzerine oturmuş bir bilimdir. 

Şüphesiz açıklama yöntemine bir itirazımız yoktur. Ama öne geçmiş değer yargı-

larına, peşin paradigmalara sahiptir. Her türlü değer ve dinin kaynağı toplumdur, 

denilirse bu bir açıklama ilkesi değildir, bir değer yüklemedir ve bunu mutlaka pay-

laşmak zorunda değiliz.
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temsil edilmekte, bu görev de 

belli yüksek okullardan mezun 

kişilerce sınırlı tutularak her ne 

hikmetse sosyologlar işe bulaş-

tırılmamaya çalışılmaktadır. Son 

zamanlarda bazı kurumlar sınırlı 

da olsa sosyoloji mezunlarına 

yer vermektedirler. Ne var ki 

bunlar ilgili bir kadroda istih-

dam edilememektedirler. Esasen 

sosyolog bulundurmayı sağlaya-

cak sağlıklı bir yasal düzenleme 

de mevcut değildir.

Hâlbuki ülkemizdeki iki yüz 

civarındaki üniversitenin en az 

yüz tanesinde bir sosyoloji bölü-

mü bulunmakta, çok azı felsefe 

grubu öğretmenliğinde istihdam 

edilmekte, sosyoloji mezunu 

sınırlı sayıdaki kişi de akademik 

süreçte değerlendirilmektedir. 

Sosyolog unvanını taşıyan kişi-

lerin, entelektüel boyutlarıyla 

ülkede lüks olarak görüldükle-

rini söyleyebiliriz.

Bununla birlikte tekrar belir-

telim ki sosyolojinin kendine ait 

sorunlar yok değildir. Mesela 

sosyologlar kendilerini toplu-

ma ve ilgilileri yeterince anla-

tabilmiş değildirler. Hâlbuki 

Sosyoloji her bilimden daha 

çok toplumla ilgilidir. Bunun 

için de sosyal çeldiricileri aşa-

bilmelidir. Bilindiği gibi Fransa 

sosyolojinin anavatanıdır. Hem 

kurucusu olan A. Comte, hem 

de en önemli geliştiricisi sayı-

lan E. Durkheim Fransız’dırlar 

ve bildiğimiz kadarıyla günü-

müzde de Fransa’da sosyolojinin 

bir ağırlığı vardır. Ama jakoben 

sistemle özdeşleştiği için patla-

ma noktasına gelen bazı önemli 

sorunlarda yol gösterici olama-

mıştır. Esasen sosyoloji sistemle 

özdeşleşmeden görevine devam 

edebilmelidir. 

Gerçekten de sosyolojinin 

diğer bilimlerden daha farklı 

olarak sistemin daha bir çatısı-

nın altına alınabilirliği vardır. 

Yukarıda Fransa örneğinde oldu-

ğu gibi Türkiye’de de sosyoloji, 

başlangıçta sistemle paralelleş-

tirilmiş, yeni bir sistem kurma-

da kendisine bir görev verilmiş-

tir. Sadece CHP nin değil, aynı 

zamanda sistemin ilkeleri demek 

olan altı ok Gökalp eliyle sos-

yolojik olarak oluşturulmuştur. 

Ne var ki daha sonra siyasallığı 

aştığı dönemlerde aktivitesini 

yeterince koruyamamıştır. Tabi 

bunda istihdam sorununun da 

önemli bir payı olmuştur. 

Kendi çapımızda yapılma-

sı gerekli işi Avrupa Birliği’ne 

dayandırmak gücümüze gitse 

de belirtmeliyiz ki sosyoloji ile 

ilgili mevcut görüntü, bu ülke-

ye yakışmamaktadır. Bu durum 

mutlaka düzeltilmelidir. Nesnel 

nedensellik ilişkilerin ağır bas-

tığı bir dünyada beşeri birlik-

telik sorunlarının çözümünde 

sosyolojiden yararlanılmalıdır. 

Bununla birlikte unutulmamalı-

dır ki sosyolojinin sorunlarıyla 

toplumun sosyolojik sorunları 

farklı şeylerdir.

Kendi çapımızda yapılması gerekli işi Avrupa 
Birliği’ne dayandırmak gücümüze gitse de belirtme-
liyiz ki sosyoloji ile ilgili mevcut görüntü, bu ülkeye 
yakışmamaktadır. Bu durum mutlaka düzeltilmelidir. 
Nesnel nedensellik ilişkilerin ağır bastığı bir dünyada 
beşeri birliktelik sorunlarının çözümünde sosyoloji-
den yararlanılmalıdır. Bununla birlikte unutulmama-
lıdır ki sosyolojinin sorunlarıyla toplumun sosyolojik 
sorunları farklı şeylerdir.
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Giriş

Sosyoloji ya da sosyal bilim 

bütün dünya için yeni bir 

bilim sayılır. Bundan 140 yıl 

kadar önce Fransa’da doğmuş-

tur. 1789 devriminden sonra 

bunalımlar içinde kıvranan, 

bir türlü dengesini bulamayan 

Fransa’da aydınlar dikkatleri-

ni toplum sorunları üzerinde 

toplamışlardı. İşte Fransa’da 

sosyoloji ya da sosyal bilim 

böyle bir dönemde 1830-1850 

yılları arasında Auguste Comte 

ile Le Play’nin elinde doğmuş-

tur. Kısa zamanda, Avrupa top-

lumlarına, Amerika Birleşik 

Devletlerine ve bütün uygar 

dünyaya yayılan sosyoloji, 

bizde de 50-60 yıllık bir gecik-

meyle 1900’lerin başlarında 

etkisini gösterdi. Yurdumuzda 

bundan 60 yıl kadar önce baş-

layan sosyoloji hareketlerinin 

iki büyük yayıcısı vardır. Biri 

Comte-Durkheim sosyolojisi-

ni yayan Ziya Gökalp, biri de 

Le Play’nin “Science Sciale”ini 

yayan Prens Sabahattin’dir 

(Kösemihal, 1993: 5). Peki, 

sonrasında gelişen sosyolojik dil 

ve söylemler, Kösemihal’i haklı 

çıkarmış mıdır, evet demek zor. 

Çünkü günümüzde sosyal hayat 

geliştikçe ve karmaşıklaştıkça, 

politikaların belirlenmesi, prob-

lemlerin giderilmesi, kısaca her-

hangi bir sosyal faaliyet için 

bilimsel çalışma sonucu ortaya 

çıkarılmış olan bilgiye giderek 

daha çok ihtiyaç duyulmakta-

dır. Sosyal dünyadaki mevcut 

bilginin kavranması ve don-

durulmuş bir gerçek olarak 

kabul edilmeyerek yeni bilgi-

lere yol açması için sosyolo-

jik bir düşünme tarzına gerek 

duyulmaktadır (Birkök, 1998: 

1). Bir bilgi kolunun bilim-

sel kimliğini kazanabilmesi 

için kendine öz alan, amaç 

ve metodunun bulunması 

gereklidir. Auguste Comte’tan 

sonra bir duraklama olmuştu; 

fakat Durkheim ve arkadaş-

larının çalışmalarıyla sosyolo-

ji bugün en verimli aşamaya 

ulaşmıştır. Son zamanlarda 

bu alandaki konuşma, tar-

tışma ve takışmalar yalnızca 

çeşitli görüş farklarına inhisar 

etmektedir. Durkheim okulu 

sosyolojiyi o kadar kökleştir-

miş ve verimli kılmıştır ki, 

bugün bu disiplinin bilimsel 

niteliğinden şüphe etmeye 

kimsenin hakkı kalmamıştır. 

Şüphesiz normal gelişme yanın-

da küçük bazı saptırıcı yönelme-

ler de olmuştur (Taplamacıoğlu, 

Türk Sosyolojisi’nin Üçüncü Dönemi

Dindar Sosyologlar

Türkiye’deki siyasal ve sosyal 
düşünce sisteminin, devletiyle 
ve bireyi ile daima, tek’i ve 
bütünü aramak amacıyla yola 
çıktığı söylenebilir, özellik-
le de erken cumhuriyetin ilk 
yıllarında. Bu yüzden temel 
gayenin, bir’liği, özdeşliği ve 
değişmez olanı bulmak oldu-
ğu ifade edilebilir. Oysa sos-
yoloji statik bir bilim değildir 
ve temel ilgi odaklarından 
birisi de toplumsal değişme-
dir. Türkiye ise yeni kurulan 
bir ulus-devlet süreci içerisin-
dedir, yaşanan tek tipleştir-
me, insanların zihinsel açı-
dan da tek hale getirilmesine 
neden olmaktadır. Özellikle 
erken cumhuriyet döneminde 
Türkiye’deki sosyoloji çalışma-
larında amaç, iktidara yakın 
olmak veya iktidarın hissesin-
den pay almak olmuştur.
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1969: 3). Sosyolojinin ilk döne-

minin temel birtakım özellikle-

rinden bahsedilebilir: Birincisi, ilk 

dönem sosyoloji ansiklopedisttir; 

insan toplumunun tarihinin ve 

toplumsal hayatın tümünü kapsa-

mayı amaçlar. İkinci olarak, tarih 

felsefesinin ve daha sonraları evrim 

teorisinin etkisiyle, toplumsal evri-

min temel aşamalarını ve işleyişini 

açıklamaya çalıştığı için de evrim-

cidir. Üçüncü olarak, doğal bilim-

lere benzer bir biçimde pozitif bir 

bilim sayılmaktadır. 18. Yüzyılda 

sosyal bilimler fizik bilimini model 

almışlardır. Sosyoloji de bu etki-

lerin sonucu olarak 19. yüzyıl-

da, toplumu bir organizma olarak 

tasarlamış, dolayısıyla biyolojiyi 

model almıştır. Dördüncü olarak, 

genel bir bilim olma amacında 

olan sosyoloji, buna rağmen 18. 

yüzyıldaki siyasal ve ekonomik 

sorunlarla ilgilenmiş, yeni sana-

yi toplumunun bilimi olmuştur 

(Bottomore, 1977: 8-9).

Türkiye’de Sosyoloji, 
Yerelleşememe Sorunu ve 

‹lk ‹ki Dönem

Sosyolojinin Türkiye’ye girişi 

ve etkilerinin görülmesi Osmanlı 

İmparatorluğu’nun son dönemi-

ne rastlamaktadır. Türkiye’de 19. 

yüzyılın başından günümüze epis-

temik bunalım yaşanmaktadır. Bu 

bunalımın kaynağında, bütünüyle 

toplum değil, 19. yüzyılın başla-

rında Osmanlı İmparatorluğu’nun 

Batı ülkelerinde, Batılı Devletler’in 

de Osmanlı İmparatorluğu’nda 

tesis ettiği elçilikler ve yine Batılı 

Devletler’in Osmanlı toprakları 

üzerinde tesis ettiği “yabancı okul-

lar” ekseni etrafında doğarak büyü-

müş entelektüel bir zümrenin, bir 

epistemik azınlığın, bir epistemik 

cemaatin bunalımıdır” (Arslan, 

2007: 3). Bu dönemde Osmanlı 

gerileme dönemindedir ve impara-

torluk çöküş süreci yaşamaktadır. 

Devletin ileri gelenlerinin, aydın-

ların ve padişahın ortak amaçla-

rı kötü gidişatı durdurmaktır. Bu 

amaçla 18. yüzyıldan itibaren hızlı 

bir modernleşme süreci başlamış-

tır. Modernleşmede Osmanlı’nın 

etkilendiği yer Avrupa, özellikle de 

Fransa olmuştur. Batı ile temaslar 

19. yüzyılda Tanzimat ile birlikte 

askeri, siyasi, hukuki, felsefi, eko-

nomik ve sosyal alanlara olmak 

üzere imparatorluğun tamamına 

hakim olmuştur. Modernleşme, 

Türkiye’de devlet öncülüğünde 

başlamış ve Batı model alınmış-

tır. Türkiye’de modernleşmenin 

temel özelliklerine bakıldığında, 

bu sürecin Batılılaşma olarak algı-

landığı görülmektedir. ‘Osmanlı 

Batılılaşması Batı’yı hayranlıkla 

tercihin değil, zorunluluğun sonu-

cudur. Batılılaşma bir dış zorlama-

dan çok, bir iç kararın sonucu 

başlamıştır’ (Ortaylı, 1983:137). 

Böylece Cumhuriyet döneminde 

de devam edecek olan modern-

leşme süreci devletin en başta 

gelen ideali olarak benimsenmiştir. 

Modernleşme hareketleri ile para-

lel olarak Türkiye’de sosyolojinin 

etkilerinin görülmeye başlaması 

II. Meşrutiyet dönemi ile birlikte 

olmuştur. Osmanlı-Türk aydınla-

rının zihninde varolan “sosyal ve 

politik krizden nasıl çıkılacağı”, 

“ülkenin nasıl kurtarılabileceği” 

gibi problemlerin ön planda oldu-

ğu bir dönemde ilk etkiler görül-

meye başlamıştır (İlyasoğlu, 1983: 

2164). Bu dönemin önde gelen 

düşünürlerinden birisi olan Prens 

Sabahattin (1878-1948) Science 

Sociale okulunun etkisi altında-

dır. Prens Sabahattin “Türkiye 

Nasıl Kurtarılabilir?” adlı ese-

rinde Osmanlı İmparatorluğu ile 

ilgili birçok saptama yapmıştır. 

Prens’e göre Doğu toplumları ile 

Batı toplumlarının temel farkı, 

sosyal yapılarının farklılığıdır. 

Türkiye’nin ilerlemesinin önünde-

Laik bir Cumhuriyet’in, laik bir sosyolojisi olmak 
zorundadır. Bu laik sosyolojinin getirisi İmam Hatip 
Liseleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi adımlar-
dır. Devletin dini dizayn etme işlemi, bu kurumlar 
tarafından sağlanmıştır. Hatta belli dönemlerde 
Aleviliğin Sünniliğe karşı desteklenmesi de başka bir 
gösterge olabilir. Bu dönem sosyologlarının temel 
çabası bir ulusun kurulmasının nasıl olabileceği 
tartışması üzerine olduğu için din ile alakalı olarak 
ortada bir sorun görülmemektedir. Ayrıca zaten din, 
devlet eli ile düzenlendiği için sosyologların, devle-
tin bu müdahalesine dahil olmadan bunu önlendir-
mesine yardımcı olması gerekmekteydi, çünkü resmi 
ideoloji bunu emrediyordu. Paradigma, sosyolojik 
muhayyilede değil, resmi muhayyiledeydi.
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■ Sosyolojinin Dönüşümü

ki engel Batıcıların iddia ettiği gibi 

din değildir, “ilerlemeye engel olan 

dinimiz değil, sosyal yapımızdır” 

(Sabahattin, 1965: 41’den akta-

ran Durdu-Hız, 2004: 2-3) Prens 

Sabahattin’e göre. Türkiye’de sos-

yoloji, Osmanlı İmparatorluğu’nun 

çöküş sürecini yaşadığı bir dönem-

de modernleşme hareketlerinin 

etkisiyle başlamıştır. Devlet yöne-

ticileri reform hareketlerinde aske-

ri ve teknik gelişmelere ağırlık 

verirken, Avrupa’ya gönderilen 

veya sürülen öğrenciler, aydınlar 

felsefi ve siyasi düşün akımlarına 

önem vermişlerdir. Hem devletin 

hem de aydınların bu dönemdeki 

ortak amacı devleti kurtarmaktır. 

Devleti kurtarmanın reçetesi ola-

rak dönemin aydınları Fransız sos-

yolojisindeki düzeni sağlama ve 

ilerleme düşüncesini benimsemiş-

lerdir. Bu düşünceye paralel olarak 

sosyolojiye yüklenen misyon da, 

devleti kurtarma misyonu olmuş-

tur. Sosyoloji Türkiye’de siyasal 

kaygılar nedeniyle kısa sürede 

kabul edilen bir bilim dalıdır. Oysa 

Avrupa’da sosyolojinin doğuşuna 

bakıldığında, sosyal, ekonomik ve 

kültürel koşullarla birlikte siya-

sal nedenlerin de etkili olduğu 

görülür. Sosyolojinin siyasal kaygı-

larla Türkiye’ye girmesinin ortaya 

çıkardığı en önemli sonuç; sos-

yolojinin resmi ideoloji ile olan 

paralelliği olmuştur. Özellikle 

Cumhuriyet döneminde sosyoloji, 

resmi ideolojinin topluma ulaş-

tırılması, benimsetilmesi işlevini 

üstlenmiştir (Durdu-Hız, 2004: 5). 

Althusser, ideolojiyi zihnin işleyişi-

nin ürünü tasarımlar olarak kabul 

ederken, belli aygıtlarda gerçekleş-

tiğini söylemektedir. Marksist gele-

nek, Devlet Aygıtını zor kullanan 

bir baskı aygıtı olarak tanımlarken 

Althusser, Devletin Baskı Aygıtı ve 

Devletin İdeolojik Aygıtları ayrı-

mını yapar. Bunların ayrım nok-

tası, işleyişlerinde öncelikle neyi 

(baskı ya da ideoloji) kullandık-

larından hareketle açığa çıkartılır. 

Devletin Baskı Aygıtı, hükümet, 

ordu, yönetim, polis, mahkeme, 

hapishane vs. kurumlardan olu-

şurken; Devletin İdeolojik Aygıtları 

dağınık görünümlü ve çok sayıda-

dır. Bunlardan bazıları şunlardır: 

Dini, öğretimsel, hukuki, siyasal, 

sendikal, kültürel, aile, haberleş-

me ... devletin ideolojik aygıtla-

rı. Bunların dağınık görüntüsüne 

rağmen, egemen ideoloji şemsiye-

sinin altında birleştiklerini düşün-

mektedir (Güngör, 2001; 222). 

Hemen hemen her ideolojide 

hayali bir çarpıtma söz konusudur. 

“Tasarım” olması dolayısıyla, bir 

tahayyülün ürünü olması da nite-

liği gereğidir. Türkiye’nin kuru-

luş tarihine baktığımız zaman da 

böylesine bir tasarımın olduğunu 

görmekteyiz. Bu tasarımın önem-

li bir ayağı da bunun sosyolojik 

yol ya da dil ile elde edilmesidir. 

Sosyolojik bir milliyetçilik kuramı 

“ideolojik/siyasal olguların” temeli-

ni oluşturan ortak toplumsal yapı-

ların ve süreçlerin varlığını var 

saymak durumundayken, genel 

bir milliyetçilik kuramı “milliyet-

çiliği” belki özel değişkenleri ve 

alt-türleri de olan bölünmez bir 

genel olgu olarak kavramsallaştır-

mak zorundadır (Zubaida, 1977; 

7). Sosyolojik milliyetçilik kuram-

larının ortak yönleri, milliyetçiliği 

dünyayı saran tarihsel bir süre-

ce atfetmeleri ve birtakım temel 

toplumsal sınıfları veya tabakaları 

milliyetçi inanışların taşıyıcıla-

rı olarak saptamalarıdır (Turner, 

2001; 99). Türkiye’de de bu sını-

fın daha çok Atatürk dönemin-

de askerler ve seçkinler olduğu 

görülmektedir. Ayrıca Türkiye’deki 

laikleşmeyle ilgili birçok değer-

lendirme, kıyafete (1925 Şapka 

Kanunu), yazıya, örf ve adete iliş-

kin yasalar gibi Kemalist yasaların 

genel eğilimi, İslâm’ın modern, 

endüstriyel bir toplumun ahla-

ki temelini oluşturabilmesi için, 

dini eğitimi geleneksel değerler 

ve kurumlardan ayırmaktı (Turner, 

1974). İslâm’ın toplumsal daya-

nışmaya ilişkin bu sosyolojik işle-

vi yerine getirebileceği düşüncesi 

bir sosyolog olan Ziya Gökalp’in 

toplum felsefesinin ana temasıydı. 

Gökalp’in sosyolojik nosyonları, 

sonuç olarak, Durkheim’ın kolek-

tif bilinç ve milliyetçilik üzerine 

görüşlerinden alınmıştır (Mitchell, 

1931). Durkheim’da bu durum 

aslında daha çok ahlak ile ilintiliy-

ken (Giddens, 2009), Gökalp’te iş 

milliyetçi boyutlara kaymaktadır.

Türkiye’deki siyasal ve sosyal 

düşünce sisteminin, devletiyle ve 

bireyi ile daima, tek’i ve bütünü 

aramak amacıyla yola çıktığı söy-

lenebilir, özellikle de erken cum-

huriyetin ilk yıllarında. Bu yüzden 

temel gayenin, bir’liği, özdeşliği 

ve değişmez olanı bulmak oldu-

Prens Sabahattin
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ğu ifade edilebilir. Oysa sosyoloji 

statik bir bilim değildir ve temel 

ilgi odaklarından birisi de toplum-

sal değişmedir. Türkiye ise yeni 

kurulan bir ulus-devlet süreci içe-

risindedir, yaşanan tek tipleştirme, 

insanların zihinsel açıdan da tek 

hale getirilmesine neden olmak-

tadır. Özellikle erken cumhuriyet 

döneminde Türkiye’deki sosyoloji 

çalışmalarında amaç, iktidara yakın 

olmak veya iktidarın hissesinden 

pay almak olmuştur. Yukarıda 

belirtildiği gibi Gökalp, fikirleriyle 

Mustafa Kemal Atatürk’ü etkilemiş 

ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru-

luşunda bilfiil yer almıştır. Ziya 

Gökalp, Durkheim’ın görüşlerine 

uygun ve Fransa’da hayata geçi-

rilmiş olan çağdaş bir ulus devle-

tin Türkiye’de de inşa edilmesini 

arzuladı. Bu konuda aşılması gere-

ken ve Türkiye’ye özgü olan bir-

çok engel vardı. Her şeyden önce, 

Osmanlı İmparatorluğu’ndan 

miras olarak alınmış farklı halk-

lar vardı. Bunlardan tek bir ulus 

oluşturmak gerekiyordu. Bir ulus 

kendine özgü olan bir kültür aracı-

lığıyla gerçekleşebilirdi. Bu konuy-

la ilgili olarak Ziya Gökalp, hars 

kavramını ileri sürdü. Her ulu-

sun kendi öz kültürüne hars adını 

verdi. Türk ulusunun da harsı-

nın olduğunu belirtti. Türk hal-

kının harsını göstermek için Orta 

Asya’ya kadar uzanan araştırmalar 

yaptı. Bu anlayış doğrultusunda, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıl-

larında Etilere, Sümerlere kadar 

ulaşan araştırmalar yapıldı ve bu 

konuda çeşitli kuramlar geliştiril-

di: “Türk Tarih Tezi” ve “Güneş-Dil 

Teorisi”. Temel sorun Türkiye’nin 

hangi uygarlık içinde yer alma-

sı gerektiği ile ilgiliydi. Kısaca 

Ziya Gökalp’e göre aynı zaman-

da “Türkleşmek, İslâmlaşmak ve 

Çağdaşlaşmak” mümkündü. Bu 

süreçler izlenerek Türk ulus dev-

leti kurulabilirdi (Sayın, 2007; 

63-64).  Bu anlayıştaki bir sos-

yoloji de, iktidarın ortağı, ideo-

lojisinin üreticisi ve geniş halk 

kitlelerine benimseticisi olmaktan 

öteye gidemez. Türkiye’deki sosyo-

loji çalışmaları içerisinde egemen 

ideolojiyi benimsemeyen, yadsı-

yan sosyologlar da olmuştur. Bu 

kişiler, büyük ideolojilerin sözcü-

lüğünü yapmaya soyunmuşlardır. 

Devleti ve egemen sistemi eleştirir-

ken, yerine koymak istedikleri de; 

başka bir “eski” yapılanma çeşidin-

den öte olmamıştır. Yine, totaliter, 

bir’leştirici, ve homojenleştirici bir 

alternatif ileri sürmüşlerdir. Türk 

sosyolojisi Türk-İslâm, Kemalizm-

Sosyalizm, Sosyalizm-İslâmcılık, 

Kemalizm-Türkçülük vs. gibi 

çeşitli ideolojik beklentilerin bir 

sentezi haline getirilmek istenmiş-

tir. Ancak, sentez yapabilmek son 

derece zor ve riskli bir yöntemdir. 

Çünkü; birbirinden farklı temel 

nitelikleri olan düşünce sistemleri-

ni ortak bir potaya yerleştirip yeni 

bir teorik perspektif ile sunmak, 

gerçekçi çözümler üretmekten 

uzak çabalardır. İşte bu çabaların 

neticesinde Türkiye’de hâlâ bağım-

sız bir sosyolojinin olabilirliğin-

den söz edebilmek pek mümkün 

görünmemektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti kurul-

duğunda, ona ilham kaynağı 

oluşturacak Batı’da bir ulus dev-

let modeli ve onun kuruluşuna 

olanak sağlayacak bilimsel yön-

temler mevcuttu. Mustafa Kemal 

Atatürk’ün tasarladığı çağdaş Türk 

toplumu bu temele dayanmakta-

dır. Osmanlı İmparatorluğu’nun 

sonunun geldiği belli olduğu yıl-

larda Osmanlı aydınları; 1902’de 

I. ve 1908’de II. Jön Türk kong-

relerini düzenleyerek (Kongar, 

1982: 92–98) Türkiye’nin kade-

rini belirlemeye çalıştılar. 1902 

Kongresi’ne ilk sosyologlarımız-

dan olan Prens Sabahattin dam-

gasını vurdu. “Türkiye Nasıl 

Kurtarılabilir?” adlı eserinde 

Sabahattin, İngiliz tipi bir libe-

ralizmle sorunun çözülebileceğini 

ileri sürer: Devlet müdahalesinin 

asgari düzeyde olduğu, yerel yöne-

timlere daha fazla yetkilerin veril-

diği, bireysel girişimciliğin teşvik 

edildiği bir sistem. Güçlü muhalif 

gruplar bu görüşlere karşı gel-

diler. Osmanlı İmparatorluğunun 

son yıllarında iktidarda yer alan 

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 

kurucusu Ahmet Rıza, Fransız sos-

yoloğu A. Comte’un düşünceleri-

ne uygun olarak güçlü, merkezi 

bir devletin çerçevesinde toplu-

mun yeniden örgütlenmesiyle 

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurta-

rılabileceğini savundu. 1908’da II. 

Meşrutiyet’in ilânıyla iktidara ortak 

olan ve daha sonra iktidarı ele 

geçiren İttihat ve Terakki Cemiyeti 

üyeleri, A. Comte’un fikirlerine 

uygun bir biçimde Osmanlı top-

lumunu örgütlemeye çalıştılar 

Ziya Gökalp



■ Sosyolojinin Dönüşümü

31Umran MAYIS 2012

(Sayın, 2007; 62). Cumhuriyet’in 

ilk yıllarından itibaren ise devlet, 

siyasal ve toplumsal hedeflerini 

modernleşme kavramı çerçeve-

sinde belirlemiştir. “Modernleşme 

teorisi”, Kemalizmin resmiyet 

kazanışından çok sonra orta-

ya çıkmış olmakla birlikte, 

Kemalizm/Atatürkçülük ideoloji-

siyle örtüşen bir içeriğe sahip-

tir. Şöyle ki, Kemalizm, 19. yüz-

yıl ilerleme fikrinden İttihat ve 

Terakki aracılığıyla tevarüs ettiği 

ekonomik kalkınma (sanayileş-

me) ve kültürel gelişme (eğitim 

yoluyla bilimsel-rasyonel bir top-

lumsallığın oluşturulması) olma-

dan, siyasi sistemin demokratik-

leşmesinin gerçekleşemeyeceğini 

kabul etmektedir (Köker, 2001: 

106). Özellikle bu modernleşme 

safhasının Türkiye’nin doğusu ile 

batısı arasında farklı geliştiği de bir 

gerçektir. Bunun çeşitli sebepleri 

vardır. Türkiye’nin doğusu genel 

olarak devlet destek olsun ama biz 

yönetelim anlayışı ile modernleş-

me dönemine girmiştir (Mardin, 

2010). Bu Osmanlı döneminde 

de böyleydi, Türkiye Cumhuriyeti 

kurulunca da pek fazla bir şey 

değişmedi. Osmanlı döneminden 

kalan feodal yapı, Cumhuriyet 

döneminde aşiret sistemi olarak 

devam etti (Timur, 2010). 

‹lk ‹ki Dönem

Yukarıda da ifade edildiği gibi, 

sosyolojinin temel sorunu, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun son dönemi ve 

Türkiye Cumhuriyeti’nin başlan-

gıç yıllarında yatmaktadır. Çünkü 

sosyolojinin Türkiye’ye girişi ve 

etkilerinin görülmesi Osmanlı 

İmparatorluğu’nun son dönemi-

ne rastlamaktadır. Türkiye’de 19. 

yüzyılın başından günümüze epis-

temik bunalım yaşanmaktadır. Bu 

bunalımın kaynağında, bütünüyle 

toplum değil, 19. yüzyılın başla-

rında Osmanlı İmparatorluğu’nun 

Batı ülkelerinde, Batılı Devletler’in 

de Osmanlı İmparatorluğu’nda 

tesis ettiği elçilikler ve yine Batılı 

Devletler’in Osmanlı toprakla-

rı üzerinde tesis ettiği “yabancı 

okullar” ekseni etrafında doğarak 

büyümüş entelektüel bir zümre-

nin, bir epistemik azınlığın, bir 

epistemik cemaatin bunalımı yat-

maktadır. Bu cemaatin en önemli 

özelliği, Batı literatürünü okumuş 

aydınların Osmanlı Devleti’ni 

anlamadaki yaşadığı çelişkilerdir. 

Çünkü onların, Batı ülkelerinde 

almış oldukları eğitim, Osmanlı’yı 

anlayamamadaki epistemik buna-

lımın başlangıcıdır. Bu sürecin 

devamı ise Cumhuriyetin kurul-

masıyla başlamıştır. Cumhuriyet 

ideolojisinde sosyoloji bilimi, yeni 

bir ulus kurmanın önadımı olarak 

kabul edilmiştir. Birinci dönem 

Türk Sosyolojisi’nin temel karak-

teristiği Ziya Gökalp’in sosyoloji-

sinde yatmaktadır. Birinci dönem 

Türk Sosyolojisi’nin temel özel-

likleri ise; devleti kurmak ve kur-

tarmak, devleti kurtarmak adına 

Fransız sosyolojisinin unsurlarını 

benimsemek, sorunları çözmeyi 

devlete havale etmek, sorunlara 

belli bir görüş çerçevesinde çözüm 

aramak, ferdi teşebbüslerin reddi, 

toplumun bilmesi gereken bil-

gilerin tümünü yurttaşlık bilgisi 

olarak kabul etmek, Cumhuriyet 

düzenini korumak ve kollamak-

tır. Özellikle tek partili döne-

min reçetesi olan bu yaklaşımlar, 

Cumhuriyet’in çok partili döneme 

geçmesiyle tabiri caizse bir şoka 

uğramıştır. Çünkü eski gelenek-

ler artık devam edememekte ve 

sosyoloji halkın sorunlarına cevap 

verememektedir. İlk çıktığında 

Fransa’da bir millet kurma hayali 

olan sosyoloji, Türkiye’ye uğradı-

ğında bu sevdasından vazgeçeme-

miştir. Resmi ideolojinin gölgesin-

de büyüyen bir sosyolojinin fark-

lı meyveler vermesini beklemek 

epey zaman almıştır; yaklaşık 90 

yıl. Cumhuriyet’in kurucu ilkele-

rinin ilmek ilmek işlendiği Türk 

Günümüzde sosyolojinin yerel anlamda birçok top-
lumsal soruna el attığı görülmektedir. Bunun en 
önemli aracı ise medyadır. Medyada tartışılan konula-
rın hemen hemen hepsine artık sosyologlar dahil edil-
mektedir. Örneğin Mesut Yeğen’in, Necdet Subaşı’nın, 
Meyda Yeğenoğlu’nun, Yasin Aktay’ın ve birçok sos-
yologun farklı konularda TV’lerde bir şeyler izah etme 
çabaları küçümsenecek olaylar değildir. Hemen her 
sosyologun, kendi uzmanlık alanına göre bir şeyler 
söyleyebilmesi ve bunun -ne yazık ki- günümüzün en 
önemli iletişim aracı haline gelen TV’lerde yer bulma-
sı, Türk Sosyolojisi’nin üçüncü yeni dönemde nerelere 
geldiğinin somut göstergeleridir.
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Sosyolojisi’nin ilk döneminde, 

Osmanlı dönemindeki epistemik 

azınlık, Cumhuriyet döneminde 

“ideolojik azınlığa” dönüşmüştür. 

Epistemik sözcüler, bu dönemde 

ideolog haline gelmiştir. Sosyolog 

teriminin esas anlamı, “devlet 

için çalışan memurdan” farklı bir 

anlam taşıyamamıştır. Bu dönemde 

sosyoloji yapmak demek, devletin 

kurucu ilkeleri üzerine kafa yor-

mak ve bu zihinsel veya ideolojik 

faaliyet sonucunda ortaya çıkanla-

rı bürokratik otorite doğrultusun-

da uygulamaktı; Köy Enstitüleri 

bunun en büyük örneğidir. 

Sosyolojinin bu ilk dönemki 

serüveninin farklı bir boyutu da 

dinden uzak olması ile alakalı-

dır. Laik bir Cumhuriyet’in, laik 

bir sosyolojisi olmak zorunda-

dır. Bu laik sosyolojinin getirisi 

İmam Hatip Liseleri ve Diyanet 

İşleri Başkanlığı gibi adımlardır. 

Devletin dini dizayn etme işle-

mi, bu kurumlar tarafından sağ-

lanmıştır. Hatta belli dönemlerde 

Aleviliğin Sünniliğe karşı destek-

lenmesi (Aktay, 1999) de başka 

bir gösterge olabilir. Bu dönem 

sosyologlarının temel çabası bir 

ulusun kurulmasının nasıl olabi-

leceği tartışması üzerine olduğu 

için din ile alakalı olarak ortada 

bir sorun görülmemektedir. Ayrıca 

zaten din, devlet eli ile düzenlen-

diği için sosyologların, devletin 

bu müdahalesine dahil olmadan 

bunu önlendirmesine yardım-

cı olması gerekmekteydi, çünkü 

resmi ideoloji bunu emrediyordu. 

Paradigma, sosyolojik muhayyi-

lede değil, resmi muhayyiledey-

di. Sosyolojinin resmi ideolojiye 

kurban edilmesi, ileriki yıllarda 

sosyolojinin de gelişmemesine 

vesile olacaktı. Din sosyolojisinin 

konuya dahil edilmesinin başlan-

gıcı ikinci dönem Türk Sosyolojisi 

ile başlamaktadır, bu başlangıcın 

önemli işareti ise Ezan’ın yeni-

den Arapça okutulması olacaktır. 

Ama en somut anlamda bunun 

göstergesi üçüncü dönem Türk 

Sosyolojisi’nde görülmüştür. Bu 

dönem Türk Sosyolojisinde görü-

len en belirgin nitelik ise aşağıda 

ifade edildiği gibi sosyologlarında 

artık dindar olmasıdır. 

İkinci dönem Türk Sosyolojisi 

olarak adlandırabileceğimiz bu 

dönemin genel özellikleri şunlar-

dır: Sosyoloji artık ulus kurmaya 

devam edememektedir, sorunları 

ve çözümleri halk adına devlet 

belirlediği için önceki sosyolo-

ji sorunlara cevap verebiliyordu 

ama artık halkın sorunları dev-

letin sorunlarından farklılaştığı 

için, sosyoloji bu yeni sorunlara 

cevap vermekte güçlük yaşamak-

tadır, halkın talepleri Cumhuriyet 

sosyologlarının verdiği cevapları 

aşmaktadır, ulus kurma sosyolojisi 

artık ulusu bir arada tutmanın yol-

larını bulamamaktadır. Belki de en 

önemli özellik olarak ise üçüncü 

dönemde Kürt” kavramının sos-

yolojinin önüne geleceği gibi, bu 

dönemde “din” kavramı da sosyo-

lojinin karşısında önemli bir figür 

haline gelmiştir. İsmail Coşkun’a 

göre bizim ikinci dönem Türk sos-

yolojisi olarak adlandırdığımız bu 

dönemde temel kırılma noktası 

1950 seçimleridir. Coşkun’a göre 

“40’lı yıllar dünya’da ve Türkiye’de 

çok çeşitli olayların yaşandığı 

dönemdir. Çok çeşitli görüşler 

Türk düşüncesinde, sosyolojide 

gündeme gelmiş, yankı bulmuştur. 

50’den sonra Türkiye belli konu-

larda seçimini yapmıştır. Belli bir 

durgunluğun yaşanmasında biraz 

da bu vardır. 1950 seçimleri ile 

birlikte devleti temsil eden siyasi 

parti seçimi kaybetmiştir. Geniş 

halk yığınlarının o güne kadar 

devleti temsil etmiş siyasi partiye 

karşı galibiyeti söz konusudur. O 

güne kadar devlet siyasetin yanın-

da olmuş, devlet ideolojisinin 

savunuculuğunu üstlenmiş sos-

yologlar yeni gelişmeleri izahatta 

güçlük çekeceklerdir. Toplumsal 

olarak meseleyi ele alıp eleştiri 

getiremeyeceklerdir. Mesele kural 

dışı bir hadise olarak görülecektir. 

Bunun bilim hayatına yansıması 

ise meselenin kural dışı olarak 

görülmesine bağlı olarak ortaya 

çıkan durumun kurala uygunlu-

ğu, meşruluğu, gayri-meşruluğu 

tartışmaları çerçevesinde hukuk-

çu bilim adamlarının öne çıkması 

olmuştur. Nitekim 50 döneminde 

hukukçuların giderek öne çıktığı, 

50 sonrası siyasetin meşruluğu, 

gayri-meşruluğu ve laiklik konu-

larının yoğun bir şekilde hukuk-

çularla ele alındığı, bu çerçevede 

geleneksel siyasetin, devletin savu-

nulduğu görülmektedir. Yeni geliş-

meleri izahatta zorlanan sosyo-

loglar öncülüklerini yitirip ikinci 

plana düşerken, geleneksel siyaseti 

savunan hukukçular öne çıkmıştır” 

(Coşkun, 1991: 19). Görüldüğü 

gibi Türk Sosyolojisi’nin ikinci 

dönemindeki tablo, sosyologların 

halkın sorunlarını anlayamama ve 

izah edememesi ile karşı karşıya 

kalmıştır. Çünkü bu yıla -1950- 

kadar sosyologların temel niteliği 

“devletçi söylemin” egemen oldu-

ğu ideolojik bir dil kullanımıdır. 

Sosyologlar, devlet dili ile çözüm 

bulamadığı toplumsal sorunları  

bu dönemde hukukçulara bırakır. 

Hukukçuların bakışı yine devlet 

gözlüğüyledir ama sosyolojinin 

konuya dahil olmaya çalışması, 

hukuk kadar mümkün olmamıştır. 

Bu dönemde de yine halkın dini 
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sosyologların sorunu değil, halkın 

sorunudur. Halk dinini nasıl yaşa-

yabilir ya da nasıl yaşamayaz? diye 

bir sorun yoktur ortada, çünkü 

paradigma bunu emretmektedir 

hala. Diğer taraftan da bu sosyo-

logların sudan çıkmış balık gibi 

birden oksijensiz kalmaları yüzün-

den oksijen derdine düşmüşler ve 

başka bir şeyle ilgilenme fırsa-

tı bulamamışlardır. Kendileri bir 

önceki kuşağın devamıdır, bugüne 

kadar halkın sorunu diye bir şeyin 

olmadığı, devletin sorunu neyse 

halkın sorununun da o olduğu bir 

tarihsel sosyolojiden süregelmişler-

dir. İşte bu yüzden şimdi birdenbi-

re halk ile karşı karşıya kalınca 

fikir dünyalarında bir telaş yaşan-

mıştır. Yaşanan bu telaş aslında 

üçüncü dönem Türk Sosyolojisi’ne 

gebedir. Sosyologların ideolojik 

dünyalarının devletin artık müda-

hale edemediği alanların dışın-

da kalması, birinci dönem Türk 

Sosyolojisi’ni, ikinci dönem Türk 

Sosyolojisi’nden ayıran en belirgin 

farktır. Bu dönemde adı geçen sos-

yologlar daha çok H. Z. Ülken, N. 

Ş. Kösemihal, C. Tanyol, B. Boran, 

vb. sosyologlardır. Üçüncü dönem, 

yani bizim üzerinde durduğumuz 

Türk Sosyolojisi dönemi ise özel-

likle 1980’li yıllardan sonra hayat 

bulan bir sosyolojidir. Çünkü bu 

dönemin sosyolojisinin ayırt edici 

özellikleri vardır. Birinci dönem 

Türk Sosyolojisi bir ideolojinin 

sosyolojisi olmaktan öteye gide-

mezken, ikinci dönem sosyoloji 

kurtulduğu ilk dönem felsefesi-

ni rayına oturtmaya çalışan fakat 

bunu zor şartlarda deneyen bir 

sosyolojidir. İkinci dönem Türk 

Sosyolojisi’nin hayata tutunmasını 

darbeler önlemiş ve sosyoloji yine 

ideolojinin hakim olduğu boyut-

ların ötesine pek erişememiştir. 

Hatta sosyologlar, bu ideolojinin 

zaman zaman günah keçisi haline 

getirilmiştir ve devletin araştırma 

konularına girmeyen ama halkın 

araştırma alanlarına giren konula-

rın araştırılması bazılarını rahatsız 

etmiştir. Çünkü o günlere kadar 

devletin sorunları halkın sorunla-

rı sayıldığı için, devletin olmayan 

ama halk adına yapılan araştırma-

lar uygun bulunmamış ve bunu 

yapanlar kurucu unsurun resmi 

sosyolojisi tarafından cezalandırıl-

mıştır; N. Berkes, B. Boran, O. 

Baydar, vb.. isimler bunların en 

açık örnekleridir.

Türk Sosyolojisi’nde 
Üçüncü Yeni Dönem

Türk Sosyolojisi’nin üçüncü 

yeni dönemi de geçmişten nasibi-

ni almadan devam edememiştir. 

Üçüncü dönemin başlangıç yılla-

rında (1980’li) karşılaşılan güç-

lükler yüzünden, sosyoloji yine 

akademiden dışarı çıkma şansını 

bulamamıştır. B. Sezer sonrası bu 

dönemde Türk Sosyolojisi yük-

selen bir ivme kazanma evresine 

girmiştir. Tabi üçüncü yeni dönem 

Türk Sosyolojisi’nin yükseliş ivme-

si birdenbire olan bir geçekliği 

teşkil etmez, tam aksine önceki 

gelişmeler bu ivmenin en büyük 

tetikleyicisi olmuştur. Peki üçüncü 

dönem Türk Sosyolojisinin şekil-

lendiği dönemin temel özellikleri 

nelerdir; SSCB yıkılmış ve Avrupa 

Sosyolojileri egemen hale gelmiş-

tir, Postmodern denilen bir yak-

laşım ortaya çıkmıştır. Türkiye ile 

alakalı olarak belki de en önemli 

gelişme “Kürt” kavramının sosyo-

lojiye dahil oluşudur. Kürt Sorunu 

ile alakalı doktora tezleri yapılma-

ya başlanması ve ayrıca “dindar” 

sosyologların toplumsal mesele-

lere hakim olacak birikimi elde 

etmeye başlaması ve de konuya 

dahil olması önemli gelişmelerden 

sayılabilir. Fakat burada karşımıza 

yeni bir sorun çıkmaktadır, dindar 

sosyolog olur mu? Bilim litera-

türüne baktığımız zaman aslında 

birçok düşünürün aynı zaman-

da dindar olduğunu görmekte-

yiz; Pascal, Aquinal Thomas, Aziz 

Augustine, vb. sosyoloji ile din 

arasındaki ilişki biraz garipsenebi-

lir, çünkü sosyoloji tarihinde din 

ile alakalı olarak bazı sıkıntılar 

mevcut ama en önemli sıkıntı, sos-

yolojinin Türkiye’ye girişinde izle-

nen laik politikadır. Laik siyasette 

dine olan müdahale, dindar top-

lumlardan bile daha fazla olmuş-

tur. Laiklik Türkiye Cumhuriyeti 

tarihinde dinin devlet eliyle idare 

edilmesinden başka bir yol izleme-

miştir hatta zaman zaman Alevilik, 

Sünniliğe karşı devlet politikası 

olarak desteklenmiştir. Devletin, 

dine karşı dini savunduğu bir 

dönemde sosyolojinin din ile olan 

ilişkisinin ne kadar sağlıklı olaca-

ğı düşünülmelidir. Sosyoloji zaten 

yeni bir bilim, tarihi çok yeni, 

din ise çok eski bir kavram ve 

kadim bir tarihi var, sosyoloji-

nin din ile ilişkisinde kullanılan 

ifade “onun (sosyolojinin) daha 

çok yeni” olduğudur. Bu yüzden 

sosyoloji ve din ikilisinin yan yana 

gelmesi genellikle tuhaf karşılana-

bilir. Sosyolojideki ontolojik yapı, 

birçok gerçekliğin sorgulanmasını 

mümkün kılan bir yapı arz ediyor. 

Yani sosyolojik anlamda bir çözüm-

leme yapılacaksa, bu çözümleme-

nin sorgulayamadığı olgular olma-

malıdır. Sorgulanan olguların din 

ile alakalı olduğu düşünülür ve 

sorgulanmaya devam ederse, işte 

orada bazı problemler başlayabilir. 

Aslında kutsal kitaplar insanların 
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sorgulamasını istiyor, “aklınız yok 

mu” diyor; bu açıdan sorgulamayı 

mübah kılıyor ama inanma aşa-

masında yaşanan sıkıntı inançlı 

sosyolog olabilmeyi ister istemez 

düşündürüyor. Dindar sosyolog-

ların yaşadığı en büyük kumpas 

işte bu durum, sosyolojinin din 

ile yaşadığı “çarpık aşk” ilişkinin 

sağlıklı gitmemesine de sebep 

olabiliyor. Yukarıda bahsettiğimiz 

gibi dindar sosyologların özellikle 

üçüncü dönemde etkin olmaya 

başlaması ve bu etkinliklerinin 

yanında sosyolojik anlamda biri-

kimli olmaları, belki sosyolojinin 

yeniden şekillenmesini sağlayacak-

tır. O zaman geriye sorulacak başat 

bir soru kalıyor, bunlar bu zamana 

kadar neredeydi? Sorunun cevabı 

aslında açık ama “yukarıdan” söy-

lemek gerekirse cevap, “kızaktay-

dılar” olabilir. Gerçekten akademik 

ideolojinin esiri olan Türk bili-

minin tavan yaptığı yıllarda sade-

ce dindar sosyologlar değil, farklı 

düşünen birçok akademisyen kıza-

ğa çekilmişti, Mesut Yeğen’in “nasıl 

profesör olunur?” başlıklı yazısı 

kastettiğimiz noktanın aslında tam 

kendisidir. Akademik anlamdaki 

“çekememezlik” dindar sosyo-

logların başına gelenlerin aslında 

her bilim adamının başına gele-

bileceğini de göstermektedir. Oya 

Baydar’ın doktora tezi yüzünden 

yaşadıkları ya da Alev Erkilet’in 

aynı nedenden dolayı yaşadıkları, 

akademideki “nefes aldırmayın” 

yaklaşımının bariz göstergeleridir. 

O halde konuyu sadece dindar 

sosyologlarla sınırlandırmak doğru 

değildir aksine böylesi durumların 

hemen herkesin başına gelebildiği-

dir. Bizim kastımız ise özellikle son 

yıllarda sosyolojide yapılan tekra-

rın ve konuları tüketmenin önünü 

az da olsa alabilecek bir zamanla-

manın yaşandığıdır. Çünkü din-

dar sosyologların bu dönem içinde 

yükselişi, Türk Sosyolojisine farklı 

alanların yeniden açılmasını sağ-

layabilecektir. Bunun esas nedeni, 

bu sosyologların yıllardır çalışma 

fırsatı bulamadığı konuları şu an 

itibariyle çalışma fırsatı bulabil-

meleridir. Böylece sosyolojiye yeni 

analiz alanları doğabilir ve belki 

de birbirinden bağımsız gibi görü-

len temel sosyolojik muhtevaların 

birlikte ele alınmasına vesile olur. 

Buna yaşanan bir örneği ekleyebi-

liriz, Prof. Kenan Gürsoy, Vatikan 

Büyükelçiliği için atanmasından 

sonra kendisine sorulan iki soruya 

şöyle cevap vermişti: 

“Dindar olduğunuzu biliyoruz. 

Felsefede ateistler ağır basar görü-

şünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de dindar kesimde fel-

sefe yapmanın biraz dinden uzak-

laşmak olduğuna dair bir kanaat 

var. Bunun böyle olmadığını felse-

fe tarihi bize gösteriyor. Ne dindar 

bir insana felsefeci değil diyebilir-

siniz, ne de felsefeciye dinsiz diye-

bilirsiniz. Felsefeyi kaldırıp yerine 

dini, dini kaldırıp felsefeyi koymak 

yanlıştır.

 Peki bir dindarın kenarına 

geldiğinde duracağı, sorgulayama-

yacağı kutsalları, sınırlarını düşü-

nürsek dindarlık felsefecinin önüne 

engeller koymuyor mu?

Bence, kimse alınmasın ama 

gerçek manada dindarsanız, her 

şeyi sorgulayabilirsiniz. Hakikate 

bir şekilde inanıyorsanız onun 

farklı açılımlarını da görmek duru-

mundasınız. Eğer dindarlığınızı 

şöyle olur böyle olmaz dindarlığı 

haline getirirseniz felsefe yapamaz-

sınız. Felsefe yapmak için iman 

etmelisiniz gibi bir derdim yok 

ama iman edebilen bir insanın fel-

sefe yapabileceği gibi iyi de yapa-

bileceğini söylüyorum (Milliyet, 3 

Ocak 2012)*”.

 Türkiye’nin uluslararası alanda 

siyasi bir güç merkezi haline gel-

meye başlaması, Türk siyasetinin 

güç kazanması ve belki de AK Parti 

döneminin sağlamış olduğu şart-

lar ile birlikte Türkiye siyasetinin 

güçlenmesi Türk Sosyolojisi’nin 

güçlenmesinin sebeplerinden biri 

sayılabilir. Çünkü sosyolojide sözü 

geçen ülkelerin tarihi aynı zaman-

da siyasi bir güçlülüğün olduğunu 

da göstermektedir. Türk siyasetinin 

güçlenmesi, Türk Sosyolojisi’nin 

de güçlenmesine sebep olacaktır. 

Sosyolojinin sadece üniversiteler-

de yapılması ve fildişi kule diye 

tabir edilen üniversitelerden dışarı 

taşamaması ancak birinci ve ikinci 

dönem Türk Sosyolojisi’nin temel 

özelliklerindendir. Günümüzde 

sosyolojinin yerel anlamda birçok 

toplumsal soruna el attığı görül-

mektedir. Bunun en önemli aracı 

ise medyadır. Medyada tartışılan 

konuların hemen hemen hepsine 

artık sosyologlar dahil edilmek-

tedir. Örneğin Mesut Yeğen’in, 

Necdet Subaşı’nın, Meyda 

Yeğenoğlu’nun, Yasin Aktay’ın ve 

birçok sosyologun farklı konularda 

TV’lerde bir şeyler izah etme çaba-

ları küçümsenecek olaylar değil-

dir. Hemen her sosyologun, kendi 

uzmanlık alanına göre bir şeyler 

söyleyebilmesi ve bunun -ne yazık 

ki- günümüzün en önemli iletişim 

aracı haline gelen TV’lerde yer bul-

ması, Türk Sosyolojisi’nin üçüncü 

yeni dönemde nerelere geldiği-

nin somut göstergeleridir. Ayrıca 

hemen her gazetede bir sosyolog 

mutlaka yazar olarak yer almak-

tadır. Ancak şunu da belirtmek 

gerekir ki hem Türk Sosyolojisi 

hem de Türk sosyologları her 

dönemde olduğu gibi bugün de, 
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değişen tabuların etraflıca ele alın-

ması noktasında halen sorunlar 

yaşamaktadır.

Bugüne kadar sosyoloji hep 

Batı paradigmaları dikkate alına-

rak oluşturulmaktaydı, lakin artık 

dindar sosyologların konuya dahil 

olmasıyla birlikte merkez değiş-

meye başladı. Çünkü artık Batı 

uygarlığı değil İslâm uygarlığı etki-

li olmaya başlamıştır. Eskiden beri 

varlığı süregelen ama değeri yeni 

anlaşılan bu uygarlığın, artık sos-

yolojinin araştırma alanına dahil 

olması Türk Sosyolojisi’nin kapıla-

rını genişletmiştir. Önceki dönem-

de konulara batı paradigmalarıyla 

bakılırken artık yerel sosyolojinin 

bakış açısına din etki etmekte-

dir. Resmi İdeoloji netice itibariy-

le pozitif metodu izlemekteydi ve 

bu metod hangi konu ele alınırsa 

alınsın pozitif ilkelere göre değer-

lendirilmekteydi. Bu değerlendir-

menin ise halk nezdindeki değeri 

hiçbir zaman sorgulanmamaktay-

dı. Şimdi ise halkın kendi iç dina-

miklerinden türeyen bir sosyoloji-

nin yapılandığını görebilmekteyiz. 

Bu yapılanma Türk Sosyolojisi’ne 

çok şey kazandıracaktır. Çünkü 

Türk Sosyolojisi’nin yıllardır pozi-

tif paradigmaya dahil edilmesiyle 

eksik kalan alan dindar sosyologla-

rın çalışmalarıyla tamamlanabilir. 

Örneğin Kürt konusunun sosyo-

lojik açıdan ele alınması genellikle 

pozitif  metodla izah edilmeye çalı-

şılmış ve devletin kurucu ilkelerin-

den taviz verilemediği için yaklaşık 

otuz yıldır hiçbir şey yapılama-

mıştır. Ama sorunun kaynağının 

yeniden sorgulanması ve asıl nede-

nin ne olduğu üzerinde durulma-

sı yeni arayışları da beraberinde 

getirmiştir. Kürtlerin iki önemli 

dinamiği vardır, bunların biri din 

diğeri milliyetçiliktir. Yıllardır Kürt 

sorunu ile alakalı olarak milliyet-

çilik unsuru izah edilmeye çalı-

şılmıştır ama aynı milletin kendi 

dinamiği olan din her zaman ihmal 

edilmiştir. İşte dindar sosyologla-

rın bu zamanda işe dahil olması 

Türk Sosyolojisi’ne çözüm adına 

yeni bir perspektif kazandırabi-

lir. Çünkü soruna bakış ideolojik 

değil inanç boyutundadır. Dinin 

konuya dahil olması belirli odak-

ların rahatsızlık duymasına tabii 

ki sebep de olacaktır fakat sos-

yologların yeni çözüm önerileriy-

le ortaya çıkması, rahatsızlıkların 

giderilmesine de vesile olacaktır.

Sosyolojinin üniversite dışı-

na taştığı üçüncü dönem Türk 

Sosyolojisi’nde halka yaklaşılması 

belki de genel anlamda sosyoloji 

literatürü diye tabir edilen esas 

sosyolojiye bir yaklaşma olarak 

görülebilir, evet, mutlak anlam-

da önceki iki dönem sosyolojinin 

halktan uzak olduğu söylenemez, 

o dönem yapılan alan çalışmaları 

bugün bile referans olarak gösteri-

lebilmektedir. Hatta Niyazi Berkes 

ve Behice Boran’ın alan çalışmaları 

yaparken neler çektiklerini hemen 

hemen tüm sosyologlar bilir. Fakat 

o dönem bunların yapılması, hal-

kın taleplerine cevap veremeyen 

bir sosyolojinin başını da belaya 

sokmuştur. Yukarıda da dile getir-

diğimiz gibi sosyolojinin bir devlet 

düzenleme biçimi olarak ele alın-

ması ve kullanılması, ilk dönem 

sosyolojinin temel özelliği olup 

ikinci dönem sosyolojinin ise dev-

ralınan niteliğidir. Her iki dönem 

sosyolojide de devletin talepleri ile 

halkın talepleri arasında kalmıştır 

Türk Sosyolojisi. Üçüncü dönemin 

en büyük özelliği, işte bu iki-

lemden kurtulabilme çabası içinde 

olması ve bunu başarmaya doğru 

gitmesidir. Artık sosyoloji, hem 

bürokrasinin içinde hem halkın 

arasında hem de üniversitelerde 

yapılabilme fırsatı bulabilmiştir. 

Belki de bunun en büyük sebebi 

önceki tecrübelerden ders çıkarıl-

mış olmasıdır. 2001 yılından önce-

ki dönemde, Türk Sosyolojisi’nde 

hâlâ bir “teklik” özelliği mevcuttu 

ama 2001 sonrası dönemin getiri-

leri, sosyolojiyi bağımsız kılmaya 

aday hale gelmiştir. Bağımsızlığın 

üniversitelerden başladığı bu yeni 

dönemde, belirgin bir fark da 

akademisyenlerde görülmüştür. 

Akademisyenlerin, önceki yıllarda 

“bu halk ne yapıyor?”, “bu halk 

ne istiyor?” vb. sorulara cevap ara-

ması şöyle dursun, halkın istedi-

ği bizim verdiğimizdir yaklaşımı 

güdülmüştür. Sosyolojinin temel 

araştırma konusu sosyoloji olmuş-

tur, yani bilim. Sosyolojinin ken-

disinin bir alan olarak, bir ana-

liz yöntemi olarak ele alınmaya 

başladığı bu üçüncü dönem Türk 

Sosyolojisi’nde akademisyenler, 

siyasetten, halktan, dinden, kül-

türden uzak duran bir sosyoloji-

nin işe yaramadığını görmüşlerdir. 

Aslında önceki iki dönem Türk 

Sosyolojisi’nde, sosyolojik anlam-

da üretim esasının işlevsiz kalma-

sının da temel sebebi budur; araş-

tırılacak konu sosyoloji “bilimi” ile 

sınırlıdır, halk ile değil. Halkın, 

sosyolojinin çizgisine dahil olduğu 

üçüncü dönem Türk Sosyolojisi bu 

anlamda yenilikleri de beraberin-

de getirmiştir. Bunun önemli gös-

tergeleri, Türkiye’nin gündeminin 

değişmesiyle birlikte, sosyolojinin 

de gündem konusunu içeriğine 

dahil etmesiyle anlaşılabilir. Bugün 

sosyoloji içerikli dergilere bakıldı-

ğında bu daha net anlaşılacaktır. 

Makale konularının farklılaştığı bir 

Türkiye Sosyolojisi’nde, Türkiye 

gündeminin konuya dahil edil-
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mesinin önemi büyüktür. Bugün 

Türkiye’nin Van, Diyarbakır, 

İstanbul ya da Muş illerinde mey-

dana gelen toplumsal olaylar, yarın 

medyada sosyologların konuşabil-

diği bir konu haline gelmektedir. 

Sosyolojide merkeze bağımlılık 

esasından artık vazgeçilmiştir ki 

bu da sosyolojinin kendini var 

edebilmesindeki en önemli fak-

tördür. 

Sonuç

Şerif Mardin’e göre, Türkiye’de 

dini modernleştirme eğilim-

leri, İttihatçılardan başlayarak 

Türkiye’de bir tek din olduğu 

noktasından hareket etmiştir. Dini 

ciddiye alan veya almayan kimse-

ler, halk inançlarının kendi içinde 

anlamlı bir tür olduğunu kabul 

etmemişlerdir. Bunun için yal-

nız “hurafe”den bahsetmişlerdir. 

Reformcuların çabaları, bu hura-

feleri sökmek olmuştur. Resmi 

kültürün yanında gizlice yaşayan, 

anlamlı bir halk kültürü olduğu-

nu keşfedenlerin, bunun yanında 

bir “halk dini” olduğunu göre-

memiş olmalarını ancak ortodoks 

İslâm’ın uzun vadede bir etkisi 

olarak değerlendirmek mümkün-

dür. Bu tutumlar, uzun vadede, 

bir halk dini olduğunu bilen ve 

onu ciddiye alan şıhlara, hocalara 

ve batıl itikat ticareti yapanlara 

yaramıştır. Onlar hurafeyi ciddiye 

aldıkları için köylü ile alt tabaka-

dan gelen adamla aynı dili konu-

şabiliyorlardı. ... Dine yaklaşım-

larında seçkin tabakanın radikal-

leriyle onlara karşı çıkan dinciler 

arasında bu konuda çok belirgin 

bir fikir birliği olmuştur. Aklımıza 

bu konuda hemen gelen bir soru, 

Cumhuriyet’in nasıl olup da ideo-

lojik kalıplarını köylere kadar gön-

derip onları rakip birer ideoloji 

olarak dinin karşısına çıkarmadı-

ğıdır. ... Bunun önemli bir yönü 

bizzat ümmet hissinin Cumhuriyet 

devrinde din meselelerinde gücü-

nü kaybetmiş olmamasıdır. 

Cumhuriyet bile zaman zaman 

bu ümmet ideolojisinin kendin-

den daha kuvvetli olduğunu kabul 

etmek zorunda kalmıştır. 1928 

yılında, Prof. Fuad Köprülü’nün 

dinin gelişimini bir nevi din bili-

mi merkezi olarak işleyecek olan 

İlahiyat Fakültesi’ne bağlamaya 

çalışması kamuoyunun (= ümme-

tin) mukavemeti karşısında terk 

edilmişti. Devlet, bundan sonra 

dini, bilimsel çabalarla şekillen-

dirmekten vazgeçti. ... Kemalizm, 

kültürün kişilik yaratıcı katında 

yeni bir anlam yaratmadığı ve yeni 

bir fonksiyon görmediği için bir 

rakip ideoloji rolünü oynayama-

mıştır. Kemalizm’in Türkiye’de 

ailelerin çocuklarına intikal ettir-

dikleri değerleri değiştirmekteki 

etkisi ancak sathi olmuştur. Bu 

sathilik dahi bir dereceye kadar 

İslâmi geçmişimizin zorunlu bir 

sonucudur. ... Aile reformu hukuk-

taki reforma münhasır kalacaktı. 

Kemalizm’in bir diğer zaafı, dine 

rakip olabilecek ideolojilerin orta-

ya çıkmasına müsaade etmemiş 

olmasıdır. ... Hususi teşebbüs ide-

olojisi kendi başına gelişseydi çok 

önemli fonksiyonlar görmüş ola-

cağı için, aile ilişkilerine zorunlu 

olarak sızacağından dinin eskiden 

gördüğü fonksiyonların yerini ala-

bilir ve toplumun hiç olmazsa bir 

katında oturmuş bir ideoloji haline 

gelebilirdi. Bu oturmuş şekliyle, 

burjuva ideolojisinin dine rekabet 

eden bir tarafı olacaktı. Bilhassa 

İslâm dini gibi ümmet strüktü-

rüne dayandığı oranda kapitaliz-

min ferdiyetçiliğine karşıt olan bir 

dinde burjuva ideolojisinin karşı 

bir kuvvet olarak fonksiyon gör-

mesi ihtimali vardır. Cumhuriyet 

bir diğer yönden de ümmet strük-

türünün devamını sağlamıştır. 

Vatanperverlik, beraber olma ve 

başkalarına karşı koyma ümmet 

hissini devam ettirici bir unsurdu. 

... Çok muhtemeldir ki, burada da 

Türk milliyetçiliğinin temellerini 

kurmuş olanlar ve bu arada Ziya 

Gökalp ümmet strüktüründen 

sandıkları kadar uzaklaşmamışlar-

dır. ... Fakat yine burada Gökalp, 

Durkheim’ın sosyolojisine, kendi 

toplumunun gözlükleriyle bak-

mıştı. Zira Durkheim’ın o kadar 

önem verdiği işbölümünün yeri-

ne Ziya Gökalp çok daha fikirsel 

bir yapı olan milliyetçiliği geçir-

mişti. Herhalde, Ziya Gökalp’ten 

mülhem olan, Türkiye’de sınıf 

ayrılıkları olmadığı ve olmayaca-

ğı fikri Cumhuriyet seçkinlerince 

kullanıldığı zaman eylemlerinin 

ürünü, fonksiyonu ümmete ben-

zer bir toplumsal hissin toplum 

bağı olarak sürdürülmesi olmuştur 

(Mardin, 2011). 

Şerif Mardin’den yaptığımız bu 

uzun alıntı aslında tarihin kısa 

bir özeti gibidir. Evet, Kemalizm 

dinin karşısına bir şey koyama-

mıştır. Zaten laikliğin bu kadar 

tartışılabilir olmasının sebebi, 

Cumhuriyet’in ilkelerinin yer dol-

durucu özelliklerinin olmasına rağ-

men laiklik ilkesinin toplumda bir 

karşılık bulamamış olmasıdır. Bu 

karşılık bulamama meselesi belirli 

dönemlerde belirli sorunların oluş-

masına sebep olmuştur. Özellikle 

din konusunda yaşanan sıkıntı, 

birçok alimin hayatına mal olmuş, 

bazılarını da sürgüne maruz bırak-

mıştır. İskilipli Atıf Hoca ya da Said 

Nursi bunların en bilinen örnekle-

rindendir. Halbuki her iki İslâm 

aliminin de yazdıklarıyla ne kadar 
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fazla etki uyandırdığı ortadadır. 

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte 

belki bazı hususlarda kopukluk-

lar yaşanmıştır ama din konusun-

da halk hiçbir zaman kopukluğu 

bırakamamıştır. Devletin dini ile 

halkın dininin farklı olduğu ve 

anlaşıldığı dönemlerde, halkın bir 

refleks ile sürekli direnme çabası 

içerisinde olması ne bir tesadüf-

tür ne de bir başka vakadır. Bu 

durum geleneklerden kopamama 

alışkanlığıdır. Çünkü toplum için-

de bir bireyin yaşadığı dini hayat, 

daha sonra onun yaşam biçiminin 

tümünü teşkil etmektedir. Şöyle 

ki, namaz kılmak bir gelenek 

değildir. Namaz, Allah’ın Kur’ân-ı 

Kerim’de emrettiği bir ibadettir. 

Fakat birey bunu sürekli bir biçim-

de uyguladığı için, namaz artık bir 

gelenek halini almıştır, bir nevi 

hayatın anlamı haline gelmiştir. 

Bu durum da, halkın Osmanlı’dan 

kopamamasına en büyük vesile 

olmuştur. Cumhuriyet’in yöneldiği 

seküler Batıcılık anlayışı, bunun 

önüne geçememiştir, çünkü halk 

Batılı değildir.

 İşte bu yüzden yeni dönemin 

düşünüş biçimi, artık değişmek 

zorunda olduğu için değişmiş-

tir. Türk Sosyolojisi bir tıkanma 

dönemi yaşamaktadır ve bunu 

Batı literatürü ile kapatmaya çalış-

maktadır. Türk Sosyolojisi’nin üç 

kolu bu yaklaşımı bugüne kadar 

getirmeyi başarabilmiştir. İstanbul 

Üniversitesi Sosyoloji Bölümü işin 

teorik kısmını ilerletirken, Ankara 

Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 

uygulama yani pratik kısmını iler-

letmiştir. ODTÜ Sosyoloji Bölümü 

ise hem pratik hem de teorik kısmı-

nı ilerletirken, aynı zamanda Türk 

Sosyolojisi’nin, Avrupa ve Amerika 

Sosyolojisi’yle bağlarının kopma-

masına vesile olmuştur. Tabii ki bu 

ilerlemelerin hepsi bugünün değil, 

bahsedilen Sosyoloji bölümlerinin 

kuruluş dönemlerinin birer sonu-

cudur, yoksa bugün aynı Sosyoloji 

bölümlerinin hangi çaba içerisin-

de olduğunu anlamak artık güç 

görünmektedir. Batı paradigması 

bugün için nasıl analiz edilmek-

tedir, işte orası malum... Halbuki 

yıllardır bilinen gerçek bugün de 

değişmemiştir: “Batı paradigmaları 

Türkiye halkını anlamak ve açık-

lamak için yeterli değildir.” Eğer 

neticeleri açısından konuyu ele 

alırsak daha da haklı olduğumuz 

görülecektir. Bu açıdan dinin sos-

yolojiye dahil olmasıyla birlikte 

halkımızı kendi dinamikleri ile 

anlama ve açıklamaya girişirsek 

daha kazançlı olacağımızın bilin-

cinde olabiliriz. Bir toplum ancak 

kendi dinamikleri ile anlaşılabilir 

ama bu dinamikler başka toplum-

lar tarafından entegre edilmeyen 

dinamikler olmalıdır, daha doğ-

rusu eklektik olmamalıdır. Dindar 

sosyologların artısı da işte bu nok-

tada başlamaktadır. Din, halkımız 

için eklektik bir dinamik değildir 

ve yaklaşık bin yıllık belki de daha 

fazla bir tarihi vardır. Bu tarihsel 

perspektifen Türkiye sorunlarına 

bakış daha farklı çözüm analizleri 

ortaya çıkarabilir. Yıllardır Batının 

rasyonel metoduyla yapılanların, 

dindar sosyologlar tarafından yerel 

sosyoloji ile yeniden gözden geçi-

rilmesi, muhtemelen yeni yakla-

şımlar ve çözümler üretecektir. Bu 

yaklaşımların neler olabileceği ise 

tabii ki zaman alacaktır. Çünkü 

Türk Sosyolojisi’nin pozitif yak-

laşımı epey bir zamandır kendini 

devam ettirmektedir. Bu devam-

lılık hâlâ söz konusudur. Dindar 

sosyologların önce bu paradigma-

yı iyi yorumlaması gerekecektir. 

Bu yüzden dindar sosyologların 

yapacağı ilk okuma biçimi, pozi-

tif yaklaşımların yeniden gözden 

geçirilmesi olmalıdır. Böylece 

yeni oluşturulacak metod kendi-

liğinden ortaya çıkacaktır ve Türk 

Sosyoloji’nin üçüncü yeni dönemi-

ne geç de olsa girilebilecektir. 

Dipnotlar
• http://www.milliyet.com.tr/Guncel/HaberDetay.

aspx?aType=HaberDetayArsiv&KategoriID=24

&ArticleID=122153
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Tarihe Düşülen Notlar

I. Sorunlar Tüneline Giriş

Türkiye, hepimizi bunaltacak 

kadar uzun bir süredir gir-

diği sorunlar tünelinden yıllar-

dır çıkmakta zorlanıyor. Peki bu 

sorunlar tüneline neden ve nasıl 

girmiştik?

 Bilindiği gibi büyük, gerçek-

ten büyük ve destansı bir savaşın 

ardından kurulan genç Türkiye 

Cumhuriyeti, yerine geçtiği 

“Hasta Adam”ın bıraktığı sorun-

ları aşmak için çok ciddi çabalar 

harcamış, başarı kapısını da kıs-

men aralamıştı. Mustafa Kemal 

ve arkadaşları, son zamanların-

da hep kötü yönetilen ve üstelik 

pek çok savaştan perişan halde 

çıkmış ülkeyi sil baştan kurma-

ya karar vermişlerdi. Bu amaç-

la siyasal ve toplumsal alanda, 

ekonomide, hukukta ve eğitimde  

devrimsel nitelikte düzenlemeler 

yaptılar. Önce 1922’de saltana-

tı kaldırdılar. 1923’te ilan edilen 

Cumhuriyet’in ardından 1924’te 

de “Halifeliği” kaldırdılar. Bütün 

bunlar, zaten dağılmış olan “İslâm 

Birliği” yerine artık “Ümmet” 

ekseninde dönmeyen yeni bir 

ulus devlet demekti.

Aslına bakarsanız, ulus devlet 

kurma meselesi, o günlerde İslâm 

dünyasının tamamında tartışma 

gündeminin ilk sırasını teşkil 

ediyordu. Hilafet birliği dağıldığı 

halde “Hilafet” hâlâ gerekli ve 

geçerli mi? İşgal altındaki İslâm 

ülkeleri kurtuluş mücadelelerini 

yine bir hilafet birliği gibi beraber 

mi verecekler; yoksa her bölge 

kendi başının çaresine bakıp 

kendi kaderini mi tayin edecek? 

İslâm ülkeleri kendi ulus dev-

letlerini kurup kendi başlarının 

çaresine bakacaklarsa, “Hilafet” ne 

olacaktı?

Mısırlı büyük alim ve düşü-

nür Muhammed Reşit Rıza, tam 

da bu tartışmaların had safhada 

olduğu 1922 yılında El-Menâr’da 

yayınladığı “Hilafet” adlı risale-

siyle gündeme bomba gibi düştü. 

İslâm dünyasında  oldukça yankı 

uyandıran bu makalesinde Rıza, 

hilafet birliğinden bağımsız müs-

takil ulus devletlerin kurulması-

na cevaz veriyor, çağın koşulla-

rı gereği İslâm dünyasının artık 

Osmanlı Hanedanlığı’na bağlı bir 

hilafet birliğini kaldıramayacağı-

nı savunuyordu. Türkiye’nin ver-

diği kurtuluş mücadelesinin 30 

Ağustos 1922 itibarıyla başarı-

ya ulaşmasına oldukça sevinen 

Muhammed Reşit Rıza, aynı risa-

lesinde başta Mustafa Kemal ve 

silah arkadaşları olmak üzere 

Türkiye Müslümanlarını tebrikle-

re boğuyor ve onlardan şu ricada 

bulunuyordu: “Yeni Bir Hilafet 

Modeli” oluşturalım; ama siz 

önderlik edin! 

Rıza’nın kafasındaki yeni hila-

fet modeli, Vatikan gibi bağımsız 

bir devlet statüsünde olan ama 

Vatikan gibi ruhani karakter taşı-

mayan bir modeldi. Rıza, tasar-

ladığı bu yeni hilafet modeline 

Türkiye’nin önderlik ve garan-

törlük edeceğini umuyor, hila-

fet merkezi olarak da Musul gibi 
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Türklerin, Kürtlerin ve Arapların 

ortak yaşadığı bir alanı öneriyor-

du. Rıza’ya göre bu tasarı hayata 

geçerse, İslâm ülkeleri bir yandan 

bağımsız olacaklar, ama öte yan-

dan da birlik ve beraberlik içeri-

sinde dünyadaki güçlü duruşları-

nı devam ettireceklerdi.

Cumhuriyeti kuranlar, bu ve 

benzeri “yeni hilafet modeli oluş-

turma” tekliflerine pek sıcak bak-

madılar. Ancak başta Muhammed 

Reşit Rıza’nın “El-Hilafe”si olmak 

üzere “Hilafet Devleti” yeri-

ne “Milli Devlet” kurulmasına 

cevaz veren görüşlerden yarar-

lanmasını da bildiler.

Dönemin Adalet Bakanı 

olan İzmir Milletvekili 

Çelebizade Seyit Bey, 1924 

yılında hilafetin kaldırılma-

sına ilişkin olarak verilen 

kanun teklifi üzerine mecliste 

yaptığı uzun konuşmasında 

“Hilafet”in Kur’ân’da emre-

dilmediği için dini bir mahi-

yeti olmadığını, Kur’ân’da 

asıl emredilen hususların 

“Meşveret” ve  “Ulu’l-emre 

itaat”  olduğunu savunacaktı. 

Kendisi aynı zamanda İstanbul 

Darülfünun Hukuk Müderrisi 

olan Seyit Bey’in oldukça ses 

getiren bu konuşması, 1924 

yılında “Hilafetin Mahiyet-i 

Şeriyyesi” adıyla kitaplaştırı-

lacaktı. (Çelebizade Seyit Bey, 

halifeliğin kaldırılmasından 

kısa bir süre sonra hazırladığı 

“Medeni Kanun” teklifinde ısrar 

ettiği için gözden düşmüş, Meclis 

görevinden ayrılmaya zorlanmış 

ve İstanbul’daki müderrislik göre-

vine geri dönmüştür.) 

Cumhuriyet’in kurucuları sal-

tanat ve hilafeti kaldırarak kendi 

“Milli Devletleri”nin temelini 

atmışlardı. Doğrusunu söylemek 

gerekirse 1920’lerde alınabilecek 

en isabetli kararlardan birisiydi 

bu. Çünkü Fransız İhtilali’nden 

sonra tüm dünyada esen milli-

yetçilik rüzgarları Türkiye’yi çok-

tan kasıp kavurmaya başlamış-

tı. Dönemin okur-yazar ve aydın 

insanlarının çoğu milli bir devlet 

kurmak gerektiğine inanıyorlardı. 

Bu güçlü talebin karşılık bulması 

gerekiyordu. Öte yandan Osmanlı 

Devleti’nin başını çektiği “Hilafet 

ve Saltanat Devleti” zaten yıkıl-

mış, “Hilafet Birliği” dağılmıştı. 

İsteseniz de artık dönemin “Düveli 

Fahîmesini/Zorlu Devletlerini” alt 

ederek “Hilafet Birliği”ni yeniden 

oluşturamazdınız. Bu bakımdan o 

dönemde  “Saltanat” lehine statü-

kocu duruş sergileyenlerin yaptığı 

cumhuriyet karşıtlığı hiç tutarlı 

değildi. Cumhuriyet karşıtlarının 

temel argümanları statükoculuk, 

nostaljik duygular ve eski dini 

fetvalara bağlılıktan öteye gide-

medi. Bu karşıtlığın haklı ve 

sosyolojik bir dayanağı olmadı-

ğı, Türkiye’de “Saltanatçılık” adı 

altında “Cumhuriyet” karşıtı bir 

akım gelişmediğinden de anla-

şılabilir. Nostaljik duygularla ve 

statükocu bir ruhla saltanat ede-

biyatı yapan nesil gidince, salta-

nat edebiyatı da karşı bir akıma 

dönüşmeden tarihe karıştı.

Mustafa Kemal ve arkadaş-

larının kurduğu “Milli Devlet” 

asıl problemini “Meşruiyet 

Zemini” oluşturmada yaşaya-

caktı. Hilafet devleti dağılıp 

yıkıldığı için meşruiyet argü-

manları artık “Ümmet” veya 

başka bir dini kavram olamaz-

dı. Bu ulus devlet anlayışı-

nın ruhuna aykırıydı. Zaten 

daha sonra benimsenen ve 

kanunlaştırılan “Laiklik” pren-

sibi de buna izin vermezdi. 

Cumhuriyetle başlayan “Ulus 

Devlet” meşruiyet zeminine 

milliyetçi bir argüman yerleş-

tirmek zorundaydı. Nedense 

bu argüman “toprak” veya 

“vatan” milliyetçiliğini çağrıştı-

ran bir kavram yerine bir ırkın 

adını çağrıştıran “Türk Milleti” 

olarak belirlendi. 

Ayrıca, başka bir sorun da 

zamanla kendisini hissettire-

cekti. 12 Mart 1921’de Türkiye 

Büyük Millet Meclisi tarafından 

kabul edilen “İstiklâl Marşı”nda 

kullanılan bazı tabirler, kurucu-

ların niyetindeki  anlamsal çağ-

rışımlarla çelişiyordu. Örneğin, 

Akif’in zamanında  “Millet” keli-

mesi bir dinin çatısı altında top-

lanan tüm kavimler anlamında; 

“Irk” kelimesi de kök ve tür anla-

Cumhuriyetin “Hasta 
Adam”dan tevarüs ettiği en 
ciddi hastalık olan bu “Sertlik 
politikası” ne yazık ki, kro-
nikleşerek ilerleyecek ve dev-
letin refleksi haline gelecek-
ti. Devletin selefinden teva-
rüs ettiği ikinci bir hastalık 
da “Ululuk” hastalığı oldu. 
Osmanlı Saltanatı kendisini 
“Devleti Aliye/Yüce Devlet” 
olarak ifade ederdi. Yükselme 
dönemlerinden sonra bu ifade 
kupkuru bir kibre, bu kibir 
de zamanla “Devlet-i Ebet 
Müddet/Sonu Gelmeyecek 
Devlet” paranoyasına dönü-
şecekti. Cumhuriyet de ulu-
luk yarışında Osmanlı’dan geri 
kalmadı.
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mında kullanılıyordu. Nitekim, 

bizzat Akif’in diğer yazı ve şiir-

lerinde bu kelimeler açıkça bu 

anlamlarıyla kullanılmıştı.  “Hani 

milliyetin İslâm idi, Kavmiyet ne? 

Sarılıp sımsıkı dursaydın a mil-

liyetine…” (Mehmet Akif Ersoy, 

Safahat, Hakk’ın Sesleri, 1915) 

Bu mısralarda kullanılan millet 

kelimesinin ulus anlamına gel-

mediği, din anlamına geldiği çok 

açık değil mi? Arapça kökenli 

bir kelime olan “ırk” da Akif’in 

döneminde insan soyu anlamına 

gelmiyor, kökler ve tür anlamı-

na geliyordu. Örneğin “Adam ol, 

ırkına çek!” cümlesi, “Köklerine 

ve onlardan aldığın meziyetlere 

ihanet etme!” anlamına gelen bir 

nasihat cümlesiydi. Yüksek tahsili 

bakımından bir “Veteriner” olan 

M. Akif, “ırk” kelimesinden, gene-

tik ilmine aşina birisi olarak “tür” 

ve “kökler” anlamında bir nasihat 

sanatı çıkarmıştı.

Peki, nasıl oluyor da günü-

müzde Türkçe konuşan her 

çocuk milletin “Ulus”, ırkın da 

“Soy” anlamına geldiğini sanıyor?  

İşte bu da ulus devletin beceri-

sidir. Devlet bu alanda toplum 

mühendisliği yapar gibi “Lisan 

Mühendisliği” yapmış ve önemli 

gördüğü pek çok kavramı, kendi 

ideolojisi doğrultusunda yeni-

den şekillendirmiştir. Ulus dev-

letin yeniden şekillendirdiği pek 

çok kelimenin yeni anlamlarıy-

la 1940’larda sözlüklere alındığı 

bilinmektedir.

Cumhuriyet, yaptığı bu 

Türklük tanımıyla tarihi boyun-

ca sancılanacağı bir karar almış-

tı. Türkiye farklı etnik azınlık-

lardan oluşan bir ülkeydi. Buna 

rağmen “Türk” isminin rahatsız-

lığa yol açmayacağı düşünüldü. 

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni 

kuran Türkiye halkına “Türk 

Milleti” denir, demişti. Dolayısıyla 

bu ifade, yapılan tüm anayasa-

larda vatandaşlığı tanımlayan 

madde olarak karşımıza çıka-

caktı. Türkiye’de yaşayan herkes 

Türk’tü. Yetersiz analiz ve raporlar 

bu konuda bir sorun yaşanmaya-

cağını söylüyordu. 

1925’te başlayan Şeyh Sait 

İsyanı kafaları biraz karıştır-

mıştı. Buna rağmen ulus devle-

tin fikir öncüleri, Kürtler konu-

sunda yine iyimser davrandılar. 

Kürtler Müslüman ve Türklerle 

kardeş duygular içerisindeydiler. 

Dolayısıyla, ulus devlet oluştur-

ma projesine sorun teşkil etmez-

ler, diye düşünüldü.  Bu iyimser-

lik, vatan ve din birliği içerisinde 

Kürtlerin zamanla Türkleşeceği 

vehminin ciddiye alınmasını sağ-

ladı. Kürtler Yavuz’la yaptıkları 

anlaşmadan sonra, hiçbir zaman 

toplu bir isyana girişmemişlerdi.  

Şeyh Sait İsyanı da hem lokal bir 

isyandı, hem de bereket versin 

ki, bir nevi “Şeriat İsyanı” sayı-

lıyordu. Belki de bundan dolayı 

ne “Kürt İsyanı” ne de  “halk 

hareketi” olarak sayılmadı. Devlet 

Şeyh Sait İsyanı bastırıldıktan 

sonra “tedip” yoluyla bastırdığı 

bazı hareketleri de “halk hareke-

ti” olarak görmedi. Bu vakalar, 

ya ”adi nedenlerle ortaya çıkan 

kalkışmalar” veya “irtica temelli 

isyanlar” olarak değerlendirildi. 

Yapılan   sosyolojik değerlendir-

me de Kürtlerin sadece “cahil” 

olduğu, ne yaptığını bilmediği, 

onun-bunun doldurmasıyla hare-

ket ettiği yönündeydi. Kürtler 

Türkçe eğitim alırlarsa, hem cahil-

likten kurtulacak, hem de zaman-

la Türkleşecek, artık sorun teşkil 

etmeyeceklerdi. 

       Türkiye Cumhuriyeti tari-

hinin en vahim ve dramatik hatası 

bu yanlış hesaplamayla başladı. 

Sonraki dönemlerde “asimilasyon 

politikası” anlamına gelen uygula-

malar bu nedenle yürürlüğe kona-

caktı.   

Öte yandan Türkiye, 

Cumhuriyet’in yapacağı bir dizi 

yenilikle de tanışmaya başla-

mıştı. Devrimsel nitelikteki bu 

yenilikler, genel anlamda çağdaş 

medeniyet seviyesini yakalama-

ya matuf iyi niyetli düzenlemeler 

niteliğinde olsa da bunların bazı-

Cumhuriyet’in, karşılaştığı her sorunu baskı ve şid-
det kullanarak bertaraf etme taktiği,  sadece halkla 
arasını açmakla kalmadı; devletin kendisinde de bir 
korku paranoyası başlattı. Devletin kendi varlığı için 
tehdit olarak kabul ettiği hususlar çeşitlenerek arttı. 
Bu korku paranoyası devletin bekçiliğine soyunmuş 
güçlere cesaret verdi. Bu güçler, 10-15 yılda bir yöne-
time el koyarak devlete format atmayı neredeyse 
alışkanlık haline getirdiler. Ama her defasında aynı 
formatı veriyorlardı. Asıl sorunun biraz da progra-
mın kendisinde olabileceği hiç düşünülmedi.
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sıyla ülke tabanı arasında  doku 

uyuşmazlığı meydana geldi. Ulus 

devlet, oldukça dediğim dedik-

çiydi. Yapılan yeniliklere “karşı 

çıkış” ister toplu isyan olsun, ister 

bireysel çıkış olsun, isterse de 

karşı fikir beyan etme şeklinde 

olsun devletin üslubu hep aynıy-

dı. Osmanlı’nın yerine oturan 

genç Cumhuriyet’in kurucuları, 

maalesef kendilerine hasta adam-

dan geçen bazı hastalıkları iyi-

leştirmek yerine bu hastalıklarla 

beraber yürümeyi tercih ettiler. 

Tabandan gelen talepleri dikka-

te almayan, hiç empati kurma-

yan, baskı ve şiddete yönelmek-

te tereddüt etmeyen bir üslupla 

hareket ettiler. 1920-1922 yılları 

arasında Kurtuluş Savaşı’nı aka-

mete uğratmak isteyenlere karşı 

çıkarıldığı söylenen “Takrir-i 

Sükûn” kanunu, 1925’te meclis-

ten alelacele geçirildi ve 1929’a 

kadar yürürlükte kaldı. Bu kanun 

doğrultusunda kurulan İstiklal 

Mahkemeleri’nde toplam 60 bin-

den fazla insanın yargılandığı ve 

binlerce idam kararının infaz edil-

diği biliniyor. Bu özel yetkili mah-

kemelerin mahkum ettiği insanla-

rın, isyanlar bastırıldıktan sonra 

yakalananların tabii ki… İsyanlar 

sırasında ve akabinde ölenlerin 

sayısını ise kimse bilmiyor… 

Cumhuriyetin “Hasta 

Adam”dan tevarüs ettiği en ciddi 

hastalık olan bu “Sertlik politika-

sı” ne yazık ki, kronikleşerek iler-

leyecek ve devletin refleksi hali-

ne gelecekti. Devletin selefinden 

tevarüs ettiği ikinci bir hastalık da 

“Ululuk” hastalığı oldu. Osmanlı 

Saltanatı kendisini “Devleti Aliye/

Yüce Devlet” olarak ifade eder-

di. Yükselme dönemlerinden 

sonra bu ifade kupkuru bir kibre, 

bu kibir de zamanla “Devlet-i 

Ebet Müddet/Sonu Gelmeyecek 

Devlet” paranoyasına dönüşecek-

ti. Cumhuriyet de ululuk yarı-

şında Osmanlı’dan geri kalmadı. 

Milli devlet, kendisini üstün ve 

öncelikli kabul ediyordu. Ve tabi, 

tehdit olarak kabul ettiği her teh-

likeyi, sert yöntemlerle ve der-

hal bertaraf etmekten de asla geri 

kalmıyordu. Kurtuluş Savaşı’nın 

lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün 

ömrü, ulus devletin aldığı bir-

takım kararların hata verdiğini 

görmeye vefa etmedi.  

Bu güne kadar Cumhuriyet’in 

tutarlı-tutarsız pek çok analizi 

yapılmış, yaşadığı sorunlar üzeri-

ne çok fazla değerlendirme yapıl-

mıştır. Bir değerlendirme de biz 

yapalım:

1.  Cumhuriyet’in kendi meşrui-

yetine, bir kavim adı olan “Türk-

lük” üzerinden zemin sağlama-

ya çalışması başta Kürtler olmak 

üzere bazı farklı etnik unsurlar 

üzerinde ciddi bir gocunmaya 

neden oldu. Atatürk’ten sonraki 

dönemlerde hata veren hususların 

düzeltilmesi yoluna gidilmeyip ek 

tedbir paketleriyle daha fazla bas-

kılanması, sorunu daha da derin-

leştirdi. Asimilasyon politikası 

gibi realize edilemeyen ütopik 

politikaların ısrarla sürdürülmesi, 

baskı ve şiddeti artırmakla kalma-

dı; devleti akıl ve bilim dışı pek 

çok garabete de sürükledi. 30’lu 

yıllarda bir milli eğitim bakanının 

yazdığı “Andımız” metninin yıllar-

dır okullarda okutuluyor olması 

tipik bir garabet örneğidir. Telkin 

yoluyla Türklüğü hatırlatmayı ve 

biraz da Türkleştirmeyi hedefle-

yen bu metin, geriye bir kazanım 

ve çıktı bırakmadığı halde yıllar-

dır tabu halinde okutulmaktadır. 

Aklımızdan hiç silinmeyecek olan 

bir başka garabet örneği de 12 

Eylül sonrası, uçaklarla Doğu ve 

Güneydoğu’daki dağlara/köylere 

atılan broşürlerdir. Ne mi vardı bu 

broşürlerde? “Allah’ın ipine sımsı-

kı sarılın…” içerikli ayet mealleri, 

Kürtlerin aslının Türk olduğunu 

kanıtlamaya çalışan bilimsel(!) 

çalışma özetleri ve Kürt kelime-

sinin “Kart-kurt”tan türediğini 

söyleyen dahiyane tezler… Güler 

misin, ağlar mısın? 

2.  Cumhuriyet’in Osmanlı’dan 

tevarüs ettiğini düşündüğümüz 

“Sorunlarını baskı kurarak hal-

letme” ve “Kendisini her şeyin 

üstünde görme” anlayışı, zamanla 

devlet-halk bütünleşmesini boza-

rak ayrışmaya neden oldu. Genel-

likle siyaset ve sosyoloji uzmanla-

rının Fransız tipi cumhuriyetçiliği 

benimsediği için tepeden inmeci/

jakoben buldukları Cumhuriyet 

rejimi, bize göre bu özellikleri-

ni hasta adamdan alarak devam 

ettirmiştir. Çünkü Tanzimat’tan 

itibaren üzerine zaten “Batı tozu” 

serpilen Osmanlı’nın 1908-1922 

yılları arasındaki Jön Türk hükü-

metleri de jakoben idiler. Cumhu-
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riyet rejimi başlangıçta kendisini 

elitist ve jakoben anlayışlardan 

teorik olarak korumaya çalıştıy-

sa da bunu pratikte başarama-

dı. Sorunlarını baskıyla çözme-

ye çalışan rejim, Türklüğü yeteri 

kadar izah edip kabul ettiremediği 

için önce Kürtlerini gücendirdi. 

Laiklik prensibini yeteri kadar 

anlatamadığı için de dindarlarını 

gücendirdi. Zamanla bu kesimle-

rin desteğini neredeyse tamamen 

kaybetme tehlikesiyle karşı karşı-

ya kaldı. 

3. Tepeden inme yenilikler 

yapan, verdiği hak ve imkanları 

bir atiye gibi sunan Cumhuri-

yet, selefinden devraldığı ululuk 

vehmini zamanla “Devletçilik” 

politikasına dönüştürdü. Devlet-

çilik politikası, “Halk yapamaz, 

ben yaparım” politikası idi. Dola-

yısıyla, yatırımdan üretime ve 

ticarete kadar ekonomik hayatın 

çok önemli bir bölümünü devlet 

üstlendi. Bu da zaten Kürtlerini 

ve dindarlarını küstürmüş olan 

ülkenin, üretim ve ekonomi saha-

sında halk enerjisinden tamamen 

mahrum kalmasına yol açtı. Yüz-

yılın başında “Muasır medeniyet” 

ve “Kalkınma” sloganlarıyla yola 

çıkan devlet, yüzyılın sonuna 

doğru neredeyse çağ dışılığın ve 

geri kalmışlığın mümessili haline 

gelmişti.

4. Cumhuriyet’in, karşılaş-

tığı her sorunu baskı ve şiddet 

kullanarak bertaraf etme taktiği,  

sadece halkla arasını açmakla kal-

madı; devletin kendisinde de bir 

korku paranoyası başlattı. Devle-

tin  kendi varlığı için tehdit olarak 

kabul ettiği hususlar çeşitlenerek 

arttı. Bu korku paranoyası devle-

tin bekçiliğine soyunmuş güçlere 

cesaret verdi. Bu güçler, 10-15 

yılda bir yönetime el koyarak dev-

lete format atmayı neredeyse alış-

kanlık haline getirdiler. Ama her 

defasında aynı formatı veriyor-

lardı. Asıl sorunun biraz da prog-

ramın kendisinde olabileceği hiç 

düşünülmedi. Türkiye, “Devlet 

Erki”ni korumakla o kadar zaman 

geçirdi ki, bütün o süre boyunca 

devlet kavramının diğer iki elema-

nı olan “Toprak” ve “Halk” ihma-

le uğradı. Ülke(toprak) imardan 

ve kalkınmadan, halk da kişisel 

gelişimden, insani hak ve özgür-

lüklerden mahrum kaldı. Uzun 

ve karanlık bir sorunlar tüneli-

ne nasıl girdiğimizin hikayesi işte 

budur…

II. Sorunlar Tünelinden Çıkış

Türkiye nihayet büyük bir 

gürültüyle içinde bulundu-

ğu sorunlar tünelinden çıkıyor. 

Tünelin ucundaki ışık, çıkışa 

oldukça yakın olduğumuzu gös-

teriyor.

Bu çıkışın işaretlerini daha 

Turgut Özal döneminde almaya 

başlamıştık. Özal’ın Türkiye’si 

dışa açılma ve değişim konusun-

da dünya koşullarıyla paralel bir 

zamanlama tutturmuş, değişen 

dünyaya ayak uydurmayı başar-

mıştı. 

Özal’lı yıllar, ekonomiyi 

demokrasiye öncelemiş ve ülke 

insanını başta zengin olma heve-

si ve ahlaki dejenerasyon olmak 

üzere, kafa karışıklığı açısından 

kaotik bir ortama sürüklemişti. 

Aradan geçen zaman Özal’ın, icra-

atlarında ve sıralama tercihlerin-

de  haklı olduğunu ortaya koydu. 

Ekonomik hayatın canlı dünya-

sına ayak basan halkın demokra-

si, hak ve özgürlük talepleri hiç 

olmadığı kadar arttı. Kaos, yerini 

düzene terk etti ve bireydeki kafa 

karışıklığı  zamanla “kendisini ve 

geleceğini düşünmeye” dönüştü.  

Özal’lı yılların başlattığı açılım ve 

atılımlar sayesinde Türkiye, dok-

sanlarda “Düşünen ve konuşan 

Türkiye” haline geldi.

Özal sonrası 90’lı yıllar etkisiz 

koalisyon hükümetleri ile geçil-

di. Başta ekonomi olmak üzere, 

açılım ve çözümler tatile girdi. 

Bu koalisyon hükümetlerinden 

“Refah-Yol” hükümeti kamuo-

yunda bir başarı beklentisi uyan-

dırmıştı. Ancak bu beklenti, 28 

Şubat 1997 post modern dar-

besiyle tam bir hayal kırıklığına 

dönüştü. 90’lı yıllar, bu nedenle, 

ayağa kalkan Türkiye açısından 

Turgut Özal
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bir “Fetret devri” olarak tarihe 

geçti. Bu yılların tek olumlu tara-

fı düşünen, konuşan ve tartışan  

Türkiye’nin “gelecek” hakkındaki 

iyimserliğini sürdürmesi olmuş-

tu. Çünkü, Özal’lı yılların devri 

kapanmış ama estirdiği  rüzgar 

bir süre daha Türkiye’ye olumlu 

katkı yapmaya devam etmişti…

Özal’lı yıllarda “Sorunlar 

Tüneli”nden çıkabileceğinin işa-

retlerini alan Türkiye, tünelin 

ucundaki ışığı ilk defa Adalet 

ve Kalkınma Partisi iktidarında 

gördü. 2002’de Recep Tayyip 

Erdoğan liderliğindeki “AK Parti” 

tek başına iktidar olmuştu. 

AK Parti iktidarı dönemin-

de, Türkiye koalisyonlar döne-

mindeki gibi önemli sorunlarını 

ıskalamadı. Ekonomi toparlandı. 

Enflasyon tek haneli rakamla-

ra indi. İhracat ve kişi başına 

düşen milli gelirde önemli ölçüde 

artış sağlandı. Kamu teşebbüs-

leri kambur olmaktan çıkarıldı. 

Kamu bankaları zarardan kurta-

rıldı. Başta memurlar olmak üzere 

kamu çalışanlarının ücretlerinde 

iyileşme görüldü. 

AK Parti iktidarı sağlık alanın-

da “devrim” sayılabilecek düzen-

lemeler yaptı ve büyük takdir 

topladı. Eğitime desteği artırdı. 

Tarımda önemli yenilikler yaptı. 

Kara, hava, deniz ve demiryo-

lu ulaşımında önemli işler yaptı. 

Sosyal güvenlik ve sosyal yar-

dımlar konusunda tanışık olma-

dığımız olumlu yenilikler yaptı. 

Sadece engellilere verilen destek 

ve bakımını üslenen ailelerine 

bağlanan maaş bile her türlü tak-

dirin üstündedir. Köydes-beldes 

projeleriyle 10 milyon kişiye içme 

suyu sağladı. Köylerin yol, su, 

elektrik ve kanalizasyon ihtiyacını 

tamamen karşıladı. 

AK Parti iktidarı dış politika 

konusunda şahsiyetli politikalar 

izledi. Avrupa Birliği’ne üyelik 

sürecini hızlandırdı. Bu sürecin 

gerektirdiği yasal düzenlemeleri 

yaptı ve “müzakere” sürecini baş-

lattı. Komşu ülkelerle sıfır sorun 

politikası büyük ölçüde sağlıklı 

sonuçlar verdi. Sorunlar çözüle-

miyorsa, ona sırtını dönme veya 

erteleme politikaları terk edildi. 

Sorunun kaynağına inme politi-

kası başlatıldı. Türkiye’nin ve ülke 

insanının dış dünyadaki prestiji 

arttı.

AK Parti iktidarı “Demok-

ratikleşme” konusunda da önemli 

adımlar attı. Yaptığı yasal ve anaya-

sal değişikliklerle özgürlük alanla-

rını genişletti. Başta “Kürt Sorunu” 

olmak üzere, Gayrı Müslimlerin,  

Alevilerin, Romanların, Kafkas 

ve Çerkez kökenli vatandaşların 

sorunları “Demokratik Açılım” adı 

verilen bir paketle ele alındı. Bu 

çalışmalar halen devam ediyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 

sivilleşme, askeri vesayete karşı 

gelme ve devlet kurumların-

da örgütlenen suç şebekeleriyle 

mücadele etmesi de halkın tevec-

cühünü artıran önemli bir husus 

oldu. 

Türkiye Özal’lı yıllarla bera-

ber “Düşünen ve Konuşan” bir 

ülke olmuştu. AK Parti iktidarıy-

la beraber de “Proje ve Çözüm 

Üreten” bir ülkeye dönüştü.

2011 seçimlerinde Adalet 

ve Kalkınma Partisi, icraata iliş-

kin vaatlerine ek olarak sivil bir 

“Anayasa” sözüyle halktan destek 

istedi. Perşembenin gelişini çar-

şambadan anlayan halk, %50’lik 

destekle “AK Parti”yi yeniden 

iktidara getirdi. Seçime katılan 

diğer partiler de yeni bir anaya-

saya vurgu yaparak halktan oy 

istemişlerdi. Bu da tabandaki yeni 

anayasa beklentisini güçlendiren 

bir başka faktör oldu. 

Bu nedenle başta AK Parti 

olmak üzere tüm partiler yeni ve 

sivil bir anayasa konusunda istek-

li görünüyorlar. Düşünebiliyor 

musunuz? Türkiye’nin tüm sorun-

larını çözmeye talip yeni bir ana-

yasa! Tünelin ucundaki ışık bu 

değil de nedir? 

Özal sonrası 90’lı yıllar etkisiz koalisyon hükümetleri 
ile geçildi. Başta ekonomi olmak üzere, açılım ve 
çözümler tatile girdi. Bu koalisyon hükümetlerin-
den “Refah-Yol” hükümeti kamuoyunda bir başarı 
beklentisi uyandırmıştı. Ancak bu beklenti, 28 Şubat 
1997 post modern darbesiyle tam bir hayal kırıklı-
ğına dönüştü. 90’lı yıllar, bu nedenle, ayağa kalkan 
Türkiye açısından bir “Fetret devri” olarak tarihe 
geçti. Bu yılların tek olumlu tarafı düşünen, konuşan 
ve tartışan  Türkiye’nin “gelecek” hakkındaki iyim-
serliğini sürdürmesi olmuştu. Çünkü, Özal’lı yılların 
devri kapanmış ama estirdiği  rüzgar bir süre daha 
Türkiye’ye olumlu katkı yapmaya devam etmişti…
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M. Mücahit Küçükyılmaz: 

“Siyasette hiçbir şey eskisi gibi
olmayacak.”

Türkiye’deki demokrasi ara-

yışının siyasal İslâm’la kar-

şılıklı bir etkileşime ve birbirini 

besleyerek dönüşümüne odakla-

nıyorsunuz. Türkiye toplumunun 

demokrasiyi benimsemesinde en 

etkili katkıyı Milli Görüş gelene-

ğinin yaptığını belirtiyorsunuz. 

Niçin?

Milli Görüş’ün katkısı, aslın-

da kendisinden pek de umulma-

yan bir katkı olduğu için anlamlı 

ve dikkat çekiyor. Çünkü bu 

ülkede demokrasi kavramı belki 

de en az siyasal İslâm’a yakıştırı-

lırdı. Ancak pratikte öyle olmadı. 

Ne sosyalistler ve liberaller ne de 

milliyetçi veya sağcılar demokra-

siyi hayata geçirme imkânı bul-

dukları zaman gerçek anlamda 

demokrat olamadılar. Oysa Milli 

Görüş’te odaklanan siyasal İslâm 

bir yönetim tarzı ve felsefi kav-

ram olarak demokrasiye karşı en 

eleştirel yaklaşıma sahip görünse 

de, bugün demokrasiden anla-

şılan olumlu içerikleri pratiğe 

bu gelenek geçirdi. Bu da top-

lumla sahici bir ilişki kurabilme 

ve beklentileri doğru okuyarak 

siyasal karara dönüştürme yete-

neğinin bir sonucu diye düşü-

nüyorum.  

Milli Görüş hareketi tek 

partili yıllarda ortaya çıkan 

Serbest Cumhuriyet Fırkası 

veya Terakkiperver Cumhuriyet 

Fırkası’nın devamı olarak görü-

lebilir mi?

Siyasal gelenek anlamında 

Milli Görüş’ü ne TCF ne de 

SCF’nin devamı olarak görmek 

mümkün değil. Bunlar program-

larında liberalizmi benimsedik-

lerini ilan eden partiler… Hele 

ki SCF, yönetici kitle itibariyle 

de tam anlamıyla inkılâpçı, CHF 

ile sadece yöntem konusunda 

ayrışan bir parti. Zaten SCF’nin, 

Fethi Bey ve Mustafa Kemal’in 

Yalova görüşmesi sonrası 1930 

Ağustos ayı başında gazetelerde 

yayımlanan muvazaalı mektup-

larla kurulduğu biliniyor. TCF 

ise, Kazım Karabekir Paşa ve 

Ali Fuad Paşa’nın bizzat Mustafa 

Kemal ve İsmet Paşa ile görüş 

ayrılıkları yaşayarak kurdukları 

bir parti. Yönetici kitlesi daha 

M. Mücahit Küçükyılmaz tarafından kaleme alınan Türkiye’de Siyasal Katılım adlı çalışma, Tek parti 

döneminden, AK Parti’ye gelene kadar yaşanan gelişmeleri, siyasal İslâm ve demokrasi tartışmaları ekse-

ninde masaya yatıran bir çalışma. Küçükyılmaz, kitabında demokrasinin Türkiye toplumu tarafından 

benimsenmesi noktasında en önemli rolü ‘siyasal İslâm’ın temsilcilerinin oynadığını savunuyor. Türkiye’de 

kendisini merkezin uzağında hisseden kesimlerin, demokrasi üzerinden merkeze yaklaştıklarını söyleyen 

Küçükyılmaz’ın tespiti, Türkiye’de yaşayan Müslümanları da yeniden kendi üzerlerine düşünmeye davet 

ediyor.  M. Mücahit Küçükyılmaz’ın çalışması, Türkiye’de Müslümanların demokrasi ile kurdukları ilişkiyi 

anlamaya çalışanlara  önemli tartışma  noktaları sunuyor. Küçükyılmaz’la siyasal değişim sürecini, siyasal 

katılımı ve siyasal tartışmaların teorik  boyutunu konuştuk. (Asım Öz) 
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muhafazakâr bir yapıya sahip 

ve programının 6. maddesin-

de “Fırkamız efkâr ve itikâdât-ı 

diniyeye hürmetkârdır” ifadesini 

kullanıyor. O gün bu ifade, CHF 

tarafından çok şiddetli biçimde 

eleştiriliyor ve partinin kapatıl-

masına gerekçe oluyor. İlginç bir 

not olarak söyleyeyim; bugün 

Atatürk Kültür Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu’nun TCF 

ile ilgili görüşü 1925’teki 

kapatılma gerekçesi ile aynı-

dır. Neymiş, partinin dine 

hürmetkâr olduğunun ifade 

edilmesi CHF’nin dine hür-

metsiz olduğu sonucuna 

işaret ediyormuş, bu madde 

gereksizmiş, tahrikçiymiş! 

Kurumun web sitesindeki 

Ahmet Mumcu’ya ait maka-

lede aynen bu ifadeler geçi-

yor. Bir de bilimsel bir maka-

lede “bazı aydın geçinenler” 

gibi subjektif ifadelerin ne işi 

var,  sormak lazım!

Neyse, bu iki parti kendi 

döneminin şartlarında 

CHF’nin tek parti karakte-

rine bir itiraz olarak ortaya 

çıkar ama özellikle lider kad-

rosu CHF ile benzer dünya 

görüşüne sahiptir. Bu bakım-

dan DP de CHP’ye benzer. 

Ancak Milli Görüş geleneği 

ne TCF gibi muhafazakâr ve 

liberal ne de SCF gibi liberal 

inkılâpçıdır. Her şeyden önce 

lider kadrosunun toplumsal-

sınıfsal kökeni farklıdır. Ona 

illa ki bir tarihsel referans ara-

mak gerekecekse, ben Kurtuluş 

Kayalı hoca gibi, I. Meclis’teki 

II. Grubun en yakın aday oldu-

ğunu düşünüyorum. Ancak bu 

aktörlerin hiçbiri Milli Görüş ve 

onun devamı siyasal hareket-

ler kadar toplumun derinlikle-

rinden kopup gelmiş değildi. 

En büyük fark ve demokrasi-

nin toplumsallaşması buradan 

kaynaklanıyor zaten. O nedenle 

Milli Görüş’ü siyasal bakımdan 

TCF ve SCF’nin devamı olarak 

göremesek de, toplumun bunu 

böyle kabul etmesine karşı yapa-

cak bir şey yok. Çünkü top-

lumsal bilgi-birikim, öyle çok 

da bilimsel kavram ve süreçleri 

takip ederek oluşmuyor.  

1946 sonrasında ortaya çıkan 

ve toplumsallaşma bakımından 

altmışlı yıllarda bir hat olarak 

görünür olan İslâmcılığın II. 

Meşrutiyet devri İslâmcılığına 

nazaran düşünce bakımından 

zayıf olduğu yönünde yorum-

lar var. Bu yorumlar hakkın-

da ne düşünüyorsunuz?

Bir kere her iki dönemin 

şartları ve öncelikleri farklı-

laşmıştır, bunu hesaba kat-

mak lazım. II. Meşrutiyet 

devrinde her şeye rağmen bir 

sultan, halife ve sahip çıkılan 

bir devlet vardır. İslâmcılar 

bu çerçevede söz söyle-

mekte, yazıp çizmektedir. 

Henüz muhalif hareketlerden 

herhangi biri dikkat çekici 

biçimde öne çıkarak diğeri-

ni baskı altına almış değil-

dir. Çok partili Cumhuriyet 

döneminin başlangıcında ise 

İslâmcıların devletle, iktidar-

la ilişkilerinin niteliği konu-

sunda kafaları berrak değil-

dir. Çünkü o dönemde, II. 

Meşrutiyet’in siyasal partilerin-

den biri olarak tartışılan İttihat 

ve Terakki’nin görüşlerini büyük 

ölçüde benimseyen, sadece 

Turancılık gibi bazı konularda 

ondan ayrılıp daha dar bir coğ-

rafyada Türkçülüğü ön plana 

çıkaran, Batıcı, inkılâpçı bir 

Çok partili Cumhuriyet döne-
minin başlangıcında ise 
İslâmcıların devletle, iktidarla 
ilişkilerinin niteliği konusunda 
kafaları berrak değildir. Çünkü 
o dönemde, II. Meşrutiyet’in 
siyasal partilerinden biri 
olarak tartışılan İttihat ve 
Terakki’nin görüşlerini büyük 
ölçüde benimseyen, sadece 
Turancılık gibi bazı konularda 
ondan ayrılıp daha dar bir coğ-
rafyada Türkçülüğü ön plana 
çıkaran, Batıcı, inkılâpçı bir 
rejim işbaşındadır. İslâmcılar 
devlet bizim mi değil mi tartış-
ması yapmaktadır. Dolayısıyla 
derinlikli entelektüel tartışma-
lar yerine ya kültürel konu-
lar ya da daha pratiğe dönük 
olanlar öne çıkmıştır.

M. Mücahit
Küçükyılmaz
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rejim işbaşındadır. İslâmcılar 

devlet bizim mi değil mi tartış-

ması yapmaktadır. Dolayısıyla 

derinlikli entelektüel tartışmalar 

yerine ya kültürel konular ya da 

daha pratiğe dönük olanlar öne 

çıkmıştır. 

Milli Görüş hareketini kül-

türel İslâmcılıktan siyasal 

İslâmcılığa geçiş olarak yorum-

lamak doğru mu?

İşte Milli Görüş hareketi, kül-

türel İslâmcılığın kabına sığmaz 

olduğu bir konjonktürde, uzun 

bir aradan sonra sağ siyaseti de 

yetersiz bulan bir İslâmcı siyasal 

muhalefet olarak ortaya çıkıyor. 

O zaman bu harekete mesa-

feli duran kültürel İslâmcıların 

sözgelimi Necip Fazıl, Sezai 

Karakoç, Nuri Pakdil ya da 

hareketin ilk çıktığı zaman-

da doğrudan eleştirisini yapan 

muhafazakâr entelektüellerden 

Nurettin Topçu’nun konumları 

‘siyasal öncesi’ bir konumlanış 

mı? 

Tam olarak bir dönemsel-

leştirme ne kadar doğru olur, 

bilemiyorum. Zira bu yaklaşım, 

bugünkü kültürel İslâmcılığı 

zımnen anakronik saymayı da 

içeriyor sanki. Bu asla gerçekçi 

olmaz. Rasim Özdenören’in ve 

Sezai Karakoç’un güçlü, canlı 

ve yaygın bir etkisi var. Onlar 

başka türlü bir işlev görüyor, 

bir nevi entelektüel öncülük 

yapıyorlar. Zaten siyasal İslâm 

dediğimiz yapı, Türkiye’de, 

arkasında kültürel İslâmcıların 

-ki bunlar asla sadece kültü-

rel konularla sınırlı kalmamış, 

siyasal pratiğe ilişkin de ciddi 

bir düşünsel birikim oluştur-

muşlardır- birikimini taşıyan bir 

harekettir. Özellikle ilk başlarda 

Necip Fazıl’dan büyük destek 

de almıştır. Sonradan gelen sert 

eleştirileri ise, teori ile pratik 

ya da düşünür ile uygulayıcı 

arasındaki doğal ve ezeli gerili-

min bir sonucu olarak görüyo-

rum. Topçu’nun düşündüğü ile 

Erbakan’ın anladığı veya Necip 

Fazıl’ın uygulamak istediği ile 

Erbakan’ın uyguladığı arasında 

muhakkak birtakım farklılıklar 

olacaktır. Zira her insan biricik-

tir, kendine özgüdür. Erbakan 

gibi güçlü karaktere sahip bir 

liderin ne tek bir referansla 

yetinmesi ne de uygulamada 

pragmatik inisiyatifler almaması 

beklenemezdi. Nitekim buna iti-

razı olan Sezai Karakoç’un Diriliş 

Partisi’ni, Ercüment Özkan’ın 

İslâm Partisi’ni kurma düşün-

cesi Milli Görüş ile aralarındaki 

farklılığa işaret eder. Ama Milli 

Görüş’ün başarısı bütün kültü-

rel birikimi en geniş biçimde 

toplumsal taban ile buluşturmak 

ve siyasal pratiğe dönüştürmek-

le ilgilidir. Bu bakımdan Milli 

Görüş büyük bir siyasal örgüt-

lenme başarısıdır.

Milli Görüş siyasetinin RP 

döneminde özel alanda söyledik-

leri ile kamusal alanda söyledik-

leri arasında oluşan kapatılamaz 

mesafe kültür ve siyaset ayrımın-

dan mı kaynaklanıyor?

Bunun gerilimi var elbette. 

Dergâhta oturup sohbet etmek-

le Mecliste konuşma yapmak, 

hatta iktidar olarak konuşmak 

ve dahası dışarıda bütün Türkiye 

adına konuşmak ister istemez 

söylemi yeniden kurgulamayı 

gerektiriyor. Söylemin dönüş-

mesi bir süre sonra ona bağlı 

olarak gelişen eylemi de belir-

liyor. Siyasal aktörlerin bütün 

dünyada yaşadığı bir paradoks-

tur bu. Hele ki uzun süre siste-

min dışında, kenarında kalmış 

muhalif hareketlerde bu gerilim 

çok daha açık biçimde gözlem-

lenir. O yüzden 1990’lı yıllarda 

sık sık “Sözüm maksadını aştı” 

özrünü ülkemiz siyasetçilerin-

den duyduk. Daha ortalı, ılımlı 

ve kitlenin eğilim ve öncelikleri-

ni hesaba katan siyasal hareket-

ler ise bu çelişkiyi fazla hisset-

tirmezler.   

Milli Görüş hareketinin 

Nakşibendîlikle ilişkisi onun top-

lumsallaşmasını nasıl etkiledi?

Milli Görüş hareketi başta 

bütün İslâmi duyarlılık sahip-
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lerini kucaklayan bir söylemle 

ortaya çıktı. Mesela Süleyman 

Arif Emre, Nakşibendi Şeyhi 

Mehmed Zahid Kotku’dan 

muvafakat alındığını ama onun 

muharrik, itici güç olmadığını 

belirtir. Ama özellikle MSP’den 

itibaren, Erbakan’ın liderliğinin 

kesin biçimde onaylanmasıyla, 

Fatih-Akşemseddin sembolizmi 

Erbakan-Kotku arasında kurul-

maya başlandı. Bu da bir taraf-

tan partinin sürükleyici manevi 

mottosuna katkıda bulunur-

ken, diğer taraftan Nurculuk ve 

Süleymancılık gibi geniş tabanlı 

cemaat hareketleriyle arasının 

açılmasına neden oldu. Pratikte 

bu durum Milli Görüş’e çok 

zarar vermedi belki, ancak diğer 

İslâmi cemaat ve bazı tarikatla-

rın MSP ve RP’ye oy vermeme-

leri, bu partilerin hiçbir zaman 

tek başına iktidara gelememesi 

konusunda bir etken midir? Bu 

bir “acaba” olarak duruyor.

Tersinden bakıldığında AK 

Parti’nin tek bir cemaat ve tari-

kata dayalı olmayan geniş taban-

lı yapısının üç dönemdir alterna-

tifsiz iktidar olması bu “acaba”yı 

daha da anlamlı kılıyor.

12 Mart sonrasında Erbakan 

özelinde gündeme getirilen bazı 

görüşler Milli Görüş’ün sistem 

içi bazı güçler ve ordu tara-

fından kollandığını ima ediyor. 

Ercümend Özkan olsun, İsmail 

Kara olsun veya Ruşen Çakır 

olsun bu kanaatleri yazılarına 

taşıdılar. Bu konuda ne düşünü-

yorsunuz?

Evet, Oral Çalışlar da aynı 

şeyi söylüyor hatırladığım 

kadarıyla. Bu biraz da sistemi 

ve orduyu bütün zamanlarda 

yekpare hareket eden bir yapı 

olarak görmekten kaynaklanı-

yor. Buradan Erbakan ile sistem 

arasında bir ideolojik ortaklık 

olduğu sonucuna ulaşmak bana 

fazlasıyla spekülatif görünüyor. 

Nasıl ki Erbakan pragmatik bir 

siyasetçiyse, devlet içi güçler 

çok daha geniş ölçeklerde bir 

pragmatizm sergilerler. 12 Mart 

sonrası muhtıracılardan Hava 

Kuvvetleri Komutanı Muhsin 

Batur’un Erbakan’ın İsviçre’den 

getirtilmesi ve MSP’nin başı-

na geçirilmesi düşüncesini dile 

getirdiği söylenir. Bu doğruysa 

bile, buradan bir “Hımm, demek 

Erbakan da ha!” yargısı çıkarıla-

maz. 12 Eylül ve 28 Şubat’ta da 

Erbakan ve Milli Görüş haka-

retlere uğradı ve budandı. AK 

Parti’nin güçlenmesinden sonra 

da aynı sistemin eski liderleri 

“Biz Erbakan’ı aslında severdik” 

demeye başladılar. O zaman 

Erbakan’a karşı, her şart ve 

zamanda geçerli bir sistem tav-

rından söz edilemez. Daha doğ-

rusu hiç kimseye karşı tutarlı bir 

sistem tavrından söz edilemez. 

Çünkü sistem de sürekli insan 

unsuruna göre dönüşmektedir.    

Milli Görüş geleneğinde 

demokrasi söylemi ne zaman 

ortaya çıkıyor?

Aslında söylem ve program-

lara bakıldığında demokrasi en 

baştan beri var. Ancak genel-

de “demokratik rejimin manevi 

temeli” gibi içeriği yayılmış ihti-

yatlı ifadeler görülüyor. Ya da 

“Cumhuriyet rejimi”, “Kemalist 

rejim”, “Laik rejim” yerine 

“Demokrasi rejimi” ifadesi ter-

cih ediliyor. Bu aslında devle-

te, sisteme karşı olmanın değil, 

onu sahiplenmek için uygun 

kavramları arama çabasının bir 

göstergesidir. Milli Görüş, üze-

rindeki baskı arttıkça, mesela 

iktidar olup muktedir olamamak 

eleştirilerine uğradığı 1996-97 

döneminde hak ve özgürlükler 

merkezli sivil bir dil benimser. 

Bu dönemde demokrasi söylemi 

Dergâhta oturup sohbet etmekle Mecliste konuşma 

yapmak, hatta iktidar olarak konuşmak ve dahası 

dışarıda bütün Türkiye adına konuşmak ister istemez 

söylemi yeniden kurgulamayı gerektiriyor. Söylemin 

dönüşmesi bir süre sonra ona bağlı olarak gelişen 

eylemi de belirliyor. Siyasal aktörlerin bütün dünyada 

yaşadığı bir paradokstur bu. Hele ki uzun süre siste-

min dışında, kenarında kalmış muhalif hareketlerde 

bu gerilim çok daha açık biçimde gözlemlenir.
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ile aradaki mesafenin neredeyse 

sıfırlandığı söylenebilir.

RP’nin ANAP dönemine 

dönük eleştirilerinde öne çıkan 

unsurları AKP’li yıllarla birlik-

te değerlendirdiğimizde nasıl bir 

manzara çıkar?

Toplumsal olarak bakıldı-

ğında bu eleştirilerin geçerlili-

ği olsaydı, AK Parti’nin şimdiye 

kadar erimiş olması gerekirdi. 

Daha kuruluşunda, henüz hiç-

bir icraatta bulunmamışken AK 

Parti’ye ANAP’laşma eleştirileri 

getirildi ve o yönde bir beklenti 

oluşturuldu. Ancak AK Parti’de 

hiçbir zaman Turgut Özal-Mesut 

Yılmaz keskinliğinde bir lider-

lik dönüşümü yaşanmadı. Bunu 

not etmekte fayda var. İkincisi 

AK Parti’nin sürükleyici kadrosu 

ANAP’taki gibi ağırlıklı olarak 

dine saygılı muhafazakârlardan 

değil, bizzat dini yaşayan ve top-

lumsal alana (kamusal demek 

istemiyorum, çünkü bazen libe-

rallerde bile özel-kamusal alan 

ayrımı üzerinden bir yasakçılık 

eğilimi peyda olabiliyor) cesa-

retle taşıyan kişilerden oluşuyor. 

Mesela AK Parti, eşleri başörtü-

lüyken Hint türbanı takan ya da 

başını açan kişilerle karakterize 

olmuyor. Bu önemli bir fark.

Ancak kültür politikaları ve 

toplumun tüketim alışkanlıkla-

rı açısından bakıldığında ANAP 

dönemiyle benzerlikler görülü-

yor. Burada iktidarın sorumluluk 

alanına giren konular olmakla 

birlikte, küresel eğilimlerin etki-

si ve toplumun taleplerini de 

görmek ve eleştirmek gerekiyor.

Oryantalist literatürde 

İslâm’ın demokrasi ile karşıt 

bir biçimde ele alınmasını nasıl 

açıklıyorsunuz?

Bu daha çok İslâm ile demok-

rasiyi aynı kategorilerde yer alan 

zatiyetler gibi görmekle ilgili. 

Kast-ı mahsusa ihtimalini göz 

ardı ederek söylüyorum. İslâm 

bir dindir, demokrasi de bir 

yönetim biçimi. Müslümanca 

bir perspektiften bakıldığın-

da, demokrasinin size ahiret-

te doğrudan bir faydası ya da 

zararı olmaz. Dolayısıyla dün-

yevi araçlardan biridir. İslâm 

ile demokrasi, ikisi birbirinden 

farklıdır ama karşıt değillerdir. 

İslâm’ı demokrasiye karşıt ola-

rak konumlandıranların amacı, 

onu bir başka dünyevi ideo-

lojinin, mesela totalitarizmin 

yanına yerleştirmektir. İslâm’ın 

yönetim için öngördüğü genel 

kurallar ve kabul görmüş uygu-

lamalar demokrasinin ilkeleriyle 

çelişiyor mu, ona bakmak lazım. 

İslâm ile demokrasiyi karşıt 

sayanların düşüncesi, “mission 

civilisatrice”i hatırlatıyor; zira 

öyle bakınca, demokrat olama-

yan Müslümanlar “medenileşti-

rici misyon” gereği işgal edilebi-

lir, dahası ortadan kaldırılabilir. 

Bu tehlikeli bir ideolojik tavır.

İslâm, demokrasi ve diğer 

tartışmaların bir yana bırakıldı-

ğını söylüyor ve AKP’de somut-

laşan pratik uyuma vurgu yapı-

yorsunuz. 28 Şubat sonrasında 

İslâm ile demokrasi arasındaki 

ilişkinin felsefi boyutuna dönük 

tartışmanın şimdilik heyecanı-

nı kaybetmiş olmasının sebebi 

nedir?

Daha kuruluşunda, henüz hiçbir icraatta bulunma-

mışken AK Parti’ye ANAP’laşma eleştirileri getirildi 

ve o yönde bir beklenti oluşturuldu. Ancak AK 

Parti’de hiçbir zaman Turgut Özal-Mesut Yılmaz kes-

kinliğinde bir liderlik dönüşümü yaşanmadı. Bunu 

not etmekte fayda var. İkincisi AK Parti’nin sürük-

leyici kadrosu ANAP’taki gibi ağırlıklı olarak dine 

saygılı muhafazakârlardan değil, bizzat dini yaşayan 

ve toplumsal alana (kamusal demek istemiyorum, 

çünkü bazen liberallerde bile özel-kamusal alan 

ayrımı üzerinden bir yasakçılık eğilimi peyda olabili-

yor) cesaretle taşıyan kişilerden oluşuyor. Mesela AK 

Parti, eşleri başörtülüyken Hint türbanı takan ya da 

başını açan kişilerle karakterize olmuyor. Bu önemli 

bir fark.
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Birincisi, ortada nereden 

bakarsanız bakın başarılı sayıla-

bilecek bir model var. Sivilleşme 

yolunda ilerleyen, darbeci geç-

mişi hesaba çeken, ekonomik 

kalkınmayı gerçekleştiren, dün-

yada daha itibarlı bir Türkiye 

oluşturan bir iktidar var. Pratik 

uyum dediğim bu. İkincisi, 

İslâm ile demokrasi arasında-

ki tartışmanın felsefi boyutu az 

önce söylediğim gibi, baştan 

kadük bir manzara arz ediyor. 

Asla sonuca ulaşmayacak bir 

kısır tartışmadan bahsediyoruz. 

İki eşit değer, iki almaşıktan söz 

etmediğimize göre, arada kal-

maya, bir trajedi yaşamamıza da 

gerek yok! Tartışmanın heyeca-

nını yitirmiş olmasının bir nede-

ni de bu olsa gerek.

İran’da meydana gelen tartış-

maların bu süreçte bir etkisi oldu 

mu? Mesela Abdülkerim Süruş 

AKP programında atıf yapılan 

isimlerden biri…

Genel olarak İslâm dünya-

sındaki tecrübelerin, Pakistan’da 

Mevdudi’nin teo-demokrasi 

kavramsallaştırmasının, Tunus’ta 

Gannuşi’nin uzlaşmacı yak-

laşımının ve Süruş’un etkile-

ri mutlaka olmuştur. Ama AK 

Parti özelinde düşünüldüğünde 

İran’daki tartışmalardan ziyade 

Türkiye’deki RP iktidarı tecrübe-

sinin temel belirleyici olduğunu 

düşünüyorum. Zira AK Parti, 

Milli Görüş partilerinden bile 

daha pragmatik, sonuç odaklı 

bir parti. Kitle partisi olmanın 

da gereği bu.

Bütün bu düşünsel etkileşim-

lere ve ortaya konulan pratikle-

re bakıldığında, Fukuyama’nın 

liberal demokrasiyi Tarihin Sonu 

olarak ilan edişini doğrulayan 

bir yan da yok mu ortaya çıkan 

pratik uyumda?

Fukuyama’nın tarihin sonu 

olarak ilan ettiği liberal demok-

rasi, ABD öncülüğündeki Batı 

dünyasının temel değerlerinin 

tartışmasız biçimde yeryüzü-

ne hâkim olmasını öngörüyor. 

Bu, liberal ama müdahaleci 

bir demokrasi. Aynı zamanda 

sömürgeci de… Kendisine ben-

zemeyeni ekonomik ve siyasal 

müdahale araçlarıyla dönüştü-

rüyor. Olmazsa askerî müdahale 

seçeneğine başvuruyor. Bizdeki 

ise Türkiye’nin iç tartışmaları-

na çözüm olarak dindarların 

demokrasiyi yorumlamalarıyla 

ortaya çıkan bir çözüm. Dikkat 

ederseniz, bu pratik çözüm 2007 

öncesi içeride daha yoğun tartış-

malara konu oluyordu. Dışarıda 

ise liberal Batı tarafından alkış-

lanıyordu. Bugün ise, kendine 

özgü karakteri belirginleştikçe, 

AK Parti iktidarına yönelik dışa-

rıdaki eleştiriler yükseliyor. Aynı 

şekilde yerli liberallerin itiraz-

ları da artıyor. Demek ki, AK 

Parti’nin bünyesinde kısmen ger-

çekleşen pratik İslâm-demokrasi 

uyumu, Fukuyama’nın ve Batılı 

yöneticilerin öngördüğü libe-

ral demokrasi teziyle pek de 

uyuşmuyor. Zira özellikle dış 

politikadaki iddialar, bölgesel ve 

küresel güç olma hedefi Tarihin 

Sonu’nu ilan edenlerin alkışlaya-

cakları şeyler değil. 

Devlet yapısının AKP ikti-

darıyla şeffaflaşması süreci-

nin siyaset ve düşünce dünyası 

bakımından meydana getireceği 

gelişmeler neler olabilir?

Öncelikle siyasette hiçbir şey 

eskisi gibi olmayacak. Ülkeyi 

yönetmek isteyen siyasal hare-

ketin mevcut iktidardan daha 

bilgili, daha sivil, daha vizyoner, 

daha ilerici, daha kalkınmacı, 

daha adil ve daha yenilikçi olma-

sı gerekiyor. Bunlara demokratı 

da ekleyebilirsiniz. AK Parti de 

bu sıfatlarda gerileme gösterir-

se, yerini başka bir alternatife 

bırakabilir ama şimdilik öyle bir 

aktör görünmüyor. 

Düşünce dünyasına gelince, 

fikriyatı zenginleştiren muhalif ve 

eleştirel düşüncedir. Güçlü ikti-

darların başarıları onları kamu-

oyunda cazip kıldıkça muhalif 

görüşler cılızlaşır. Aslında böyle 

ortamlarda yapıcı eleştirel yak-

laşımlara odaklanmakta fayda 

var. Mesela Türkiye’nin bölge-

sel ve küresel iddialarının altını 

dolduracak bir ahlak ve estetik 

inşa edilmesi gerekiyor. Yoksa 

Osmanlı’nın bire bir kopyasını 

100 yıl sonra dünyaya sunmak 

bize bir şey kazandırmaz. Aynı 

şekilde 20. yüzyılın kapalı ulus-

devlet refleksiyle politika üret-

mek de çıkar yol değil. O halde 

daha incelmiş, rafine, estetik ve 

düzen kurucu bir düşünce dili 

üzerine kafa yormak bize bir 

açılım sağlayabilir.
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Dünyanın ikinci sosyolo-

ji kürsüsünün ülkemiz-

de kurulmasına rağmen neden 

halen kendimize has bir düşünce 

geleneğinin var olmadığı soru-

su, düşünce dünyamız açısından 

oldukça önemli bir sorudur. Hatta 

Türkiye’de var olan sosyoloji 

anlayışı üzerine çalışma yapacak 

olan araştırmacıların değinme-

den geçemeyeceği bir sorudur. 

Nitekim günümüze kadar birçok 

düşünce adamı farklı bağlam-

larda bu sorunla meşgul olmuş-

lardır. Örneğin Emre Kongar bu 

problemi Türkiye siyasi hayatının 

dönemlerine göre ele almış ve 

sağ hükümetler başa geldiğinde 

sosyal bilim anlayışının bir baskı-

ya maruz kalarak gerilediğini, sol 

hükümetler başa geldiğinde ise 

atılımlar gerçekleştirdiğini belirt-

miştir. Kongar özellikle 1950 ve 

1960 dönemine yoğunlaşarak, 

Demokrat Parti’nin var olduğu 

bu zaman diliminde sosyolojik 

çalışmalara dair hiçbir çabanın 

olmadığını savunmuştur (Kongar, 

1982; 16). Kurtuluş Kayalı Emre 

Kongar’ın bu tespitini eleştirerek1 

Türk Sosyolojisi’nin ana proble-

minin hafızasızlık ve süreksizlik 

olduğunu vurgulamıştır(Aktay 

2002; 65). Bahattin Akşit; Türk 

sosyolojisinin ana problemini böl-

melenmişlik, farklılaşma ve çeşit-

lenme kavramsallaştırması ile açık-

lama çabasına girişmiştir2. Yasin 

Aktay ise bu problemi Türkiye’de 

sosyal bilim alanın siyasal alanla 

ilişki türüne bağlamış ve patolojik 

bir hal alan bu ilişki türünün aka-

demisyenlerin bir gelenek ikame 

etmesine imkan verecek habitu-

sun oluşması ihtimalini ortadan 

kaldırdığına değinmiştir (Bkz.

Aktay, 2010). Tüm bu ve bura-

da yer vermeye imkânımız olma-

yan yaklaşımların esasında birkaç 

ekseni vardır. Bunlar; düşünce 

adamlığı sorunu, modernleşme 

tecrübemiz, siyaset-sosyoloji iliş-

kisinin patolojik bir hal alması, 

gelenek-sosyoloji bağı sorunsalları 

etrafında oluşan eksenlerdir. İç 

içe geçmiş olan bu sorunsalla-

ra 1980’lerde özel televizyonla-

rın kurulması ile bir yenisi daha 

eklenmiş oldu ve bu eklemlen-

me ile birlikte Türkiye’de sosyal 

bilim geleneği ikamesine yönelik 

yapılan tartışmalar yeni bir boyut 

kazandı. Değerlendirmemizin 

medya boyutuna geçmeden önce 

Türkiye’de siyasal alan ile sosyo-

loji alanının ilişki biçimine dair 

birkaç noktayı açıklamak sosyo-

loji ve medya ilişkisini daha iyi 

anlayabilmek açısından önemli 

olacaktır. 

Türkiye’de Siyaset-Sosyoloji 
‹lişkisi

Türkiye’de siyasal alan ile sos-

yoloji alanının ilişkisi her daim 

bağımlılık ekseninde şekillenmiş-

tir. Bu bağımlılık ülkenin siya-

si model olarak yönünü batıya 

dönmesi sonrasında, batı düşün-

ce dünyasının toplumsal tahay-

yüllerini ithal etmeye başladı-

ğımız andan itibaren kendisini 

net bir şekilde göstermektedir3. 

Yani bizim düşünce dünyamız-

da Fransa’da vuku bulan Dreyfus 

Davası’nda olduğu gibi, düşün-

ce adamlarının bir araya gelerek 

devam eden bir davadan, siyasi 

erklerin arzuladığı sonucun aksi 

istikametinde bir kararın çıkma-

sına etki ettikleri vaki değildir. 

Daha net bir şekilde ifade ede-

cek olursak, ülkemizde siyaset-

çiler ile düşünce adamlarının 

karşı karşıya geldiğinde düşün-

ce adamlarının fikri anlamda 

savunduklarının galip geldiği 

görülmemiştir. Meseleye bura-

dan bakınca ülkemizin neden 

darbeler ve tasfiyeler ülkesi ola-

rak anıldığını anlamak çok daha 

kolaylaşmaktadır. Bu durumun 

en somut örneği, düşünce dün-

yamızın önemli bir figürü olan 

Prens Sabahattin Bey’in yaşadığı 

tecrübedir. Bir dönem İttihat ve 
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Terakki partisinde yer alan, fakat 

toplum ve siyaset tasavvurundan 

dolayı bu cemiyetten dışlanan 

Prens Sabahattin, Ziya Gökalp’in 

öngördüğü merkeziyetçilik fikri-

nin aksine adem-i merkeziyetçiliği 

savunmuş ve bu sebeple de uzun 

yıllar sürgünde yoksulluk içinde 

yaşamıştır4. Sabahattin Bey aynı 

zamanda Fransa’da Le Play 

okulunun ülkemizdeki tem-

silciliğini yapmış ve değer-

li eserler ortaya koymuş bir 

düşünce adamıdır. Özellikle 

siyasi baskılardan dolayı ken-

disinin yolundan ilerleyen 

başka düşünürler olmamıştır, 

fakat Özal dönemi ile bir-

likte Prens Sabahattin tek-

rar gündeme gelmiş -Prens 

Sabahattin’in ortaya koyduğu 

fikirlerin liberal siyasi anlayışa 

uyuşması sebebiyle- ve iktidar 

tarafından sıkça referans gös-

terilen bir figür halini almıştır. 

Hal böyle olunca Türkiye’de 

Sosyoloji yapma geleneği 

siyasal alanın tahakkümcü 

yapısı gereği Ziya Gökalp’in 

İstanbul Üniversitesi’nde 

kurduğu sosyoloji bölümü 

üzerinden devam etmiştir. 

Hilmi Ziya Ülken, Nurettin 

Şazi Kösemihal, Cahit Tanyol 

vb. düşünürlerin devam ettir-

diği Durkheimcı geleneğin 

alternatifi ise ancak 1940’larda 

çıkabilmiştir. Ankara Üniversitesi 

Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde, 

Niyazi Berkes, Behice Boran, 

Muzaffer Şerif ve Mübeccel Kıray 

tarafından ikame edilmeye baş-

lanan bu yeni sosyoloji anlayı-

şı, İstanbul ekolünün tarihselci 

anlayışına karşılık saha araştır-

maları ve ampirik verileri daha 

çok öncelemekteydi. Bu alterna-

tifin ortaya çıkması ile birlikte 

Türkiye’de siyasal alan ile sos-

yoloji alanı arasındaki patolojik 

ilişkinin bir başka hazin örneği 

belirdi. Ardı sıra çalışmalar yapan 

bu ekip, siyasi sebeplerden dolayı 

1948 yılında tasfiye adildi. Tasfiye 

sonrasında yurt dışına göçmek 

zorunda olan sosyal bilimciler-

den özellikle Niyazi Berkes ve 

Muzaffer Şerif dünya çapında tanı-

nan sosyal bilimciler haline geldi. 

Özellikle Muzaffer Şerif sosyal 

psikolojinin kurucuları arasında 

sayılmış ve yaptığı deneyler ile bu 

gün dahi Avrupa ve Amerika’nın 

birçok yerinde kitapları okutu-

lacak düzeyde etki alanına sahip 

olmuştur. Siyasi iktidarın düşün-

ce hayatına bu müdahalesi Türk 

Sosyoloji tarihi açısından son 

derece öneme sahiptir. Her şey-

den önce çok önemli çalışmalar 

yapan bilim adamlarının ülkemiz-

deki üretkenliğini sonlandırma-

yı hedefleyen bu müdahale, aynı 

zamanda sosyal bilimler alanında 

bir kırılmaya sebep olmuştur. 

Siyasi erkin düşünce hayatına 

dilediğinde müdahale yapma 

imtiyazı olduğunu dikte eden 

bu müdahale bu gün dahi 

akademi dünyasının üzerinde 

bir hayalet gibi dolaşmakta ve 

halen akademinin bilinçaltına 

sızmış bir korku olarak ken-

disini muhafaza etmektedir.

Elbette Türkiye’de siya-

set ve sosyoloji arasındaki 

ilişkiyi açıklamak için Prens 

Sabahattin ve Dil-Tarih 

Tasfiyesi örneğinden yola 

çıkmak kuşatıcı bir analiz 

sunmamaktadır. Fakat çoğal-

tılması mümkün olan bu 

iki örnek göstermektedir ki 

Türkiye’de siyaset ile sosyo-

loji arasındaki ilişki patolojik 

bir zemin üzerine kurulmuş-

tur. Türkiye’de siyasal alan, 

entelektüel alanı -daha özelde 

sosyoloji alanının- belirleme 

inisiyatifini her daim elin-

de tutmaya çalışmıştır ve bu 

durum darbe dönemlerinde tıpkı 

bir hortlak gibi yeniden canlan-

mıştır. Siyasi erkin fikri kabulle-

rini savunmayan düşünce dün-

yası budanmış, siyasi erkin yapıp 

etmelerine uygun zemin oluştu-

ran fikri akımlar ise kutsanmış-

tır. Maalesef düşünce dünyamız 

açısından Cumhuriyet’in kurul-

ması ile birlikte oluşturulan bu 

1980’li yıllarda dünyada varo-
lan değişmelere paralel olarak 
ülkemizde de bir yığın deği-
şim meydana geldi. Bunlardan 
en önemlisi özel teşebbüsün 
desteklenerek, bireysel giri-
şimlere imkan verecek alan-
ların oluşturulmasıydı. İktisadi 
organizasyonda varolan bu 
değişim ile birlikte Türkiye’de 
sosyal bilim yapma anlayışı-
nı derinden etkileyecek yeni 
bir alan belirdi. Bu alan en 
genel itibari ile medya alanı 
olarak tanımlanabilir. İktisadi 
anlamda yaşanan bir devrimin 
sonucu olarak beliren medya 
alanın etkileri sadece ekono-
mik alandaki ilişki türlerini 
yeniden düzenlemesi ile sınırlı 
kalmadı.
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habitus, yeni habitus alanlarının 

açılmasına imkan vermemiştir. 

Ta ki 1980’lere gelindiğinde tüm 

dünyanın ve Türkiye’nin yeni bir 

dönemeçten geçmesi ile birlik-

te siyasal alanın kendisine çeki 

düzen vermesine bağlı olarak sos-

yoloji alanı da yeniden biçimlen-

meye başlamıştır.

Medya, Siyaset ve Sosyoloji 
Alanı ‹lişkisine Dair Kısa Bir 

Değerlendirme 

1980’li yıllarda dünyada var 

olan değişmelere paralel olarak 

ülkemizde de bir yığın değişim 

meydana geldi. Bunlardan en 

önemlisi özel teşebbüsün des-

teklenerek, bireysel girişimlere 

imkan verecek alanların oluştu-

rulmasıydı. İktisadi organizasyon-

da var olan bu değişim ile birlikte 

Türkiye’de sosyal bilim yapma 

anlayışını derinden etkileyecek 

yeni bir alan belirdi. Bu alan en 

genel itibari ile medya alanı olarak 

tanımlanabilir. İktisadi anlamda 

yaşanan bir devrimin sonucu ola-

rak beliren medya alanın etkileri 

sadece ekonomik alandaki ilişki 

türlerini yeniden düzenlemesi ile 

sınırlı kalmadı. Bunun en somut 

göstergesi bu alanın belirmesi ile 

birlikte siyasal alanın ve dolayı-

sıyla toplumda varolan her alanın 

sınırlarının yeniden çizilmesiydi. 

Çünkü başta siyasetçiler olmak 

üzere medyanın (özellikle gör-

sel medyanın) şekillendirdiği bu 

alanın sadece gündem oluştur-

ma, mal ve hizmetlerin tanıtı-

mını yapma, eğlendirme, eğitme 

gibi işlevleri bulunmamaktay-

dı. Bunların yanı sıra gizil fakat 

oldukça büyük bir öneme sahip 

bir işlevi daha vardı. Bu işlev 

yeni bir endüstri alanı olan kül-

tür endüstrisinin üretilmesini 

imkan verecek kitle psikolojisinin 

yönlendirilmesi işleviydi. Elbette 

böyle bir işlevin farkına varan 

siyasetçiler ve sermaye sahipleri 

bu alanda yer kapmada gecikme-

diler ve böylelikle başta siyasal 

alan olmak üzere toplumsal haya-

tı yeniden organize etme çabasına 

girişti. Yani siyasal alanın medya 

alanını araçsallaştırması ile bir-

likte büyük bir bölümü kitle ile-

tişim alanlarından oluşan medya, 

toplumda belirleyici bir rol üst-

lenmeye başladı. Tek kanallı 

dönemde tek yönlü gelişen bu 

ilişki özel kanalların artması ile 

birlikte karşılıklı ilişkiye döndü 

ve böylelikle medya patronlarının 

siyasete etki düzeyi artmaya baş-

ladı. Böylelikle uzun süreli ikti-

dar olmanın meşru yolu, kitleleri 

yönlendirebilme işlevini yerine 

getirme yetisi olan medya pat-

ronları ile iyi geçinmekten geçti. 

Siyasetçilerin medya patronları ile 

iyi geçinemediği durumlarda ise 

medya üzerine sorumluluk ola-

rak atletiği her türlü yayın poli-

tikasını gütmekten çekinmedi. 

Yani Türkiye’de bir dönem medya 

alanının siyasal alanla çatışması 

durumunda -ki bu dönem özel 

kanalların revaçta olduğu 1990 ile 

2002 dönemini kapsamaktadır- 

medyanın siyasi yelpazede bazı 

grupları arkasına alarak -ya da tam 

tersi bir durum olan bazı siyasi 

grupların medya alanını arkasına 

alarak- siyasal alanı belirleyebil-

me gücü mevcuttu. Bu durumun 

zihinlere ilk gelen örneği 28 Şubat 

Darbesi’dir. Özellikle 1996 yılında 

yoğun bir şekilde dönemin iktida-

rı ile çatışan medya patronlarının 

bazı siyasi ve askeri güçleri arka-

sına alarak izlediği yayın politikası 

açık bir şekilde 28 Şubat’ın meşru 

zeminini oluşturmaya yönelik bir 

işlev gördü. Bir anda tarikatlar 

gündeme düştü ve yapılan birbi-

AK Parti’nin 2002 seçimlerinden çok kuvvetli bir 
şekilde lider olarak çıkması, siyasal alanın kendi 
gücünü kendisine hatırlatması açısından oldukça 
öneme sahipti. Esasında bu süreci medya ve bazı 
siyasi grupların muhafazakar kesimi hedef alarak 
uygulamaya soktukları 28 Şubat Darbesi’nin rövan-
şı olarak yorumlamakta mümkündür. Çünkü 2002 
seçimlerinin lideri olan AK Partinin teşkilatı büyük 
oranda 28 Şubat Darbesi’nin muhatabı olan Refah 
Partisi kadrolarından müteşekkildi. AK Partinin 
güçlü bir şekilde iktidara gelmesi ve istikrarlı bir 
şekilde iktidar imajını taşımaya devam etmesi ister 
istemez medyanın yetki alanın sınırlanmasına yol 
açtı ve süreç içerisinde medya alanın sınırları çoğu 
zaman siyasal alan tarafından tayin edilir oldu.
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rinden farklı zikir törenleri her 

kesin ağzında pelesenk haline 

geldi. Bunu yanı sıra kurmaca 

olaylar örgüsü, mevcut iktidarın 

asli yapısını deşifre edildiği iddiası 

ile dillere düşürüldü. Bu süreç, 

yani medya alanının siyasal alanın 

sınırlarını çizme süreci 2002 yılı-

na kadar devam etti. 2002 yılında 

ise Türkiye yeni bir dönemece 

girerek toplumsal alanın her hali 

ile tekrar yeniden biçimlendiği bir 

döneme girdi. AK Parti’nin 2002 

seçimlerinden çok kuvvetli bir 

şekilde lider olarak çıkması, siya-

sal alanın kendi gücünü kendisi-

ne hatırlatması açısından oldukça 

öneme sahipti. Esasında bu süreci 

medya ve bazı siyasi grupların 

muhafazakâr kesimi hedef alarak 

uygulamaya soktukları 28 Şubat 

Darbesi’nin rövanşı olarak yorum-

lamakta mümkündür. Çünkü 

2002 seçimlerinin lideri olan AK 

Parti’nin teşkilatı büyük oranda 

28 Şubat Darbesi’nin muhatabı 

olan Refah Partisi kadrolarından 

müteşekkildi. AK Parti’nin güçlü 

bir şekilde iktidara gelmesi ve 

istikrarlı bir şekilde iktidar ima-

jını taşımaya devam etmesi ister 

istemez medyanın yetki alanın 

sınırlanmasına yol açtı ve süreç 

içerisinde medya alanın sınırları 

çoğu zaman siyasal alan tarafın-

dan tayin edilir oldu. Yani siyasal 

alan kendi öz motivasyonlarından 

kendi sınırlarını belirlemeye baş-

laması ile birlikte medya alanı da 

kendi sınırlarına çekilmeye başla-

dı ve hatta süreç içerisinde siyasal 

alana bağımlı hale geldi. Elbette 

homojen bir siyasal ve medya 

alanından bahsetmenin imkanı 

olmadığı için medya alanın tüm 

aktöreleri iktidar partisini des-

teklemedi. Fakat bu aktörler yine 

siyasal alanın farklı aktörleri ile 

dirsek temasına geçerek kendile-

rine has bir zemin kurma çalış-

malarına girişti. Bu gün siyasal 

alan ile medya alanı arasındaki 

ilişkiye bakıldığında şu iki sonu-

ca ulaşmanın imkanı vardır: i) 

medya alanı kesinlikle 1990’ların 

sonlarında var olan siyaseti belir-

leme gücüne sahip değildir ii) 

Türkiye’nin uzun dönemdir tek 

bir parti tarafından yönetilmesi 

medya alanında kompartımanlaş-

maların oluşmasına sebebiyet ver-

miştir. Bu kompartımanlaşma en 

genel anlamı ile iktidarın yanında 

olan medya aktörleri ve iktidara 

yönelik muhalefetin yanında olan 

medya aktörlerinden oluşmakta-

dır.

Türkiye’de medya tarihine 

baktığımızda sosyolojinin makus 

tarihinin medyada da vuku oldu-

ğu görülmektedir. Yani tıpkı sos-

yoloji siyaset ilişkisinde olduğu 

gibi medya siyaset arasındaki 

ilişkide çoğu zaman patolojik 

sonuçlara yol açmıştır. Bu sebeple 

Türkiye’de siyasi aktörlerin belir-

leyiciliğinden uzak yani gerçekten 

bağımsız bir medya kuruluşunun 

varlığından söz etmek oldukça 

güçtür.

Siyaset ile medya arasındaki 

ilişki yukarıda anlattığımız min-

valde şekillenirken tablonun bir 

başka köşesini medya ile düşünce 

dünyamız arasındaki ilişki biçimi 

oluşturmaktadır. Peşinen belirt-

mek gerekir ki tıpkı siyasetin med-

yayı, meydanında siyaseti hızlı bir 

şekilde keşfedip çıkar alanı olarak 

kodlamasında olduğu gibi sos-

yolojinin medyayı, meydanında 

sosyolojiyi keşfetmesi çok hızlı 

olmuştur. Tabii ki bu keşfetme 

sürecine, medyaya sürekli müda-

hil olan siyasal alanın medya üze-

rinden sosyoloji alanını kullanma 

becerisini elde etme gayreti de 

fazlaca katkı sağlamıştır. Yani sos-

yoloji medya alanı üzerinden siya-

set tarafından araçsallaştırılmış-

tır. Bu sebeple özellikle seçimler 

öncesinde ve sonrasında bir çok 

sosyologun bağımsız bilim adamı 

rolünde mevcut siyasal ortamın 

ayrışmalarına paralel olarak tele-

vizyon kanallarında konuşmalar 

yapması her kesimden insan için 

sıradan bir hal kazanmıştır. Başka 

bir değişle esasında siyasetin gün-

demini belirlemekle yükümlü 

olan sosyolojinin siyasetle olan 

ilişkisi medya üzerinden tersyüz 
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olmuş ve siyasetin belirlediği 

gündemi kovalayan sosyologların 

sayısı gün geçtikçe artmaya başla-

mıştır. Elbette bu durum hem ikti-

dar hem de muhalefet kanalında 

bu şekilde tezahür etmiştir. Tüm 

bu süreçte sosyoloji alanında bazı 

aktörler var olmuştur ki bu aktör-

ler bireysel becerileri ile medya 

alanını siyasal alanın belirlenim-

ciliğinden uzak bir şekilde kul-

lanma yönünde eğilim göstermiş-

tir. Örneğin Şerif Mardin, Murat 

Belge ve Gündüz Vassaf tarafından 

sürdürülen Gerçek Orda Bir Yerde 

adlı program siyasetin gündemi-

ni belirlemekten ziyade sosyo-

lojinin kendi gündemine ilişkin 

programlar yaparak medya alnını 

başarılı bir şekilde kullanmıştır. 

İşte tamda bu noktada bilgi ile 

malumat arasındaki fark ortaya 

çıkmaktadır. Malumat gündelik 

siyasetin akışında, çabucak orta-

ya çıkan ve tükenen derinliksiz 

duyumlar olarak televizyonda 

yankılanırken, bilgi kendine has 

bağlamı olan ve tarihsel süreçte 

bir yere tekabül eden ve bu sebep-

le de gelecekte de zikredilecek 

olan gerçeğe dokunma çabası ola-

rak yankılandı.

Medya alanında, malumat üze-

rinden sosyolojinin 2002’ye kadar 

nispeten fazlaca yapıldığını söyle-

mek mümkündür. 2002’den sonra 

gerçekten gündelik siyasetin akı-

şına kendisini kaptırmayan bazı 

sosyologlar bireysel becerileri ile 

bilgi üretmeye yönelik programlar 

yaparak ciddi bir boşluğu doldur-

dular. Fakat bu tür programlar 

geniş halk kitlelerince takip edil-

mediği için genellikle kısa süreli 

bir yayın hayatı yaşadı. Geniş halk 

kitleleri tarafından takip edilme-

mesinin en önemli nedeni ise bu 

programların gündelik siyasetin 

ve popüler kültürün oluşturduğu 

gündemden ziyade sosyolojinin 

gündeminden bir konu seçerek 

kendi bağlamlarında tartışıyor 

olmalarıydı. Polemiğe dayalı 

olan diğer tartışma programları 

ise güncel siyasetin konularını 

takip etmelerinden dolayı uzun 

ömürlü olma imkanını potansi-

yel olarak sağladı. Bu programlar 

birkaç açıdan hem Türkiye’deki 

sosyoloji geleneği açısından hem 

de tartışma programlarına katılan 

sosyologlar açısından fayda üret-

mekten ziyade olumsuz sonuçlar 

doğurdu. Her şeyden önce bu 

programları halkın bilgi olarak 

algıladığı malumatlar üretti ve bu 

malumatların yaygınlaşmasına 

imkan sağladı. Bu durum kısa 

vadede sosyolojiyi ve sosyolog-

ları hızlı bir şekilde göz önüne 

çıkartsa da esasında sosyolojinin 

esas işlevini yerine getirmesinin 

önünde engel teşkil etti. Bu tür 

programlar sosyologların siya-

setin gündemini -çoğu zaman 

sanal gündemini- takip etmelerini 

zorunlu kıldı. Bu ise sosyologların 

asli işlevi olan bir konuyu derin-

lemesine ele alarak geniş çaplı bir 

analize tabi tutması için gereken 

zamanı, polemikte ihtiyaç olan 

retoriğin geliştirilmesine harcan-

ması ile sonuçlandı. Hele ki her 

konuda söyleyecek sözü bulunan 

sosyologlar söz yetiştirmekten 

çoğu zaman öğrenci yetiştirmeye 

zaman bulamadı. Bu durum ise 

hem Türkiye’de sosyoloji yapma 

geleneğine hem de sosyologla-

rın ve dolayısıyla öğrencilerinin 

gelişimine ket vuran bir faktör 

olarak kaydedildi. Konu ile ilgili 

önemle durulması gereken diğer 

bir husus sosyologların polemi-

ğe dayalı tartışma programların-

da anlattıkları konuların kitleler 

tarafından ne kadar anlaşıldığıdır. 

Ya da duruma tersinden bakacak 

olursak geniş kitleler tarafından 

anlaşılma kaygısı güden sosyolog-

ların yüzeysel kalma zorunluluk-

ları onları ne ölçüde uzmanlıktan 

alıkoyduğudur. Bu konuda hülasa 

edecek olursak belirtmek gere-

kir ki sosyologların hem siyasetin 

oluşturduğu gündemi takip etme 

zorunlulukları hem de geniş kit-

leler tarafından anlaşılma kaygısı 

sosyologların kendisini tüketmesi 

anlamına gelecektir. Çünkü 2 saat 

sürecek ya da ömrü sadece bir 

gün olacak köşe yazılarına ayrı-

lan vakitler öbür taraftan önemli 

konularla ilgili müstakil eserler 

üretmeye imkan verecek zaman-

lardan çalıntı olarak karşımızda 

durmaktadır. Bu durum sosyo-

logların köşe yazıları yazmamaları 

gerektiği ya da televizyon prog-

ramlarına çıkmamaları gerektiği 

anlamına gelmemektedir. Aksine 

medya alanını sosyologların başa-

rılı bir şekilde kullanmaları gerek-

liliğine dair bir çağrıdır. Bu başa-

rılı kullanma sosyologların asli 

işlevi olan öğrenci yetiştirme ve 

metin yazma işlevinden alıkoyma-

dığı müddetçe mümkündür.

Şu halde özelikle 21. yüzyıl-

da sosyologların seslerini kitlele-

re ve ilgililere duyurmaları için 

medya alanını kullanmaları zaruri 

görülmektedir. Fakat medya ala-

nının bu kullanımı siyasi mani-

pülasyonlarla muhatap olduğu 

popüler fakat sentetik bir sos-

yoloji anlayışına mecbur olmak 

durumundayız. Kendi gündemini 
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belirleyen sosyologların yaptığı 

yada çıktığı programlar ise her 

dair Türkiye’de sosyoloji yapma 

geleneğine artı değer üretecek-

tir. Yasin Aktay’ın Tesi Yüzü adlı 

programında konukları ile birlik-

te yaptığı bir söyleşinin transkrip-

siyonunun sonraki dönemlerde 

Türk Sosyolojisi’ne dair yazmış 

olduğu bir eserinde yer alması 

bu artı değer üretiminin en güzel 

örneklerindendir.

Sonuç 

Hülasa ederek belirtecek olur-

sa Türkiye’de medya, siyaset ve 

sosyoloji arasında karşılıklı bir 

etkileşim söz konusudur. Bu 

üç öğenin etkileşimde belirleyi-

ci olan unsur tarihsel faktörle-

re göre değişkenlik göstermiştir. 

Fakat sosyolojinin hem siyasal 

hem de medya alanında görünür-

lüğün çok olmasına rağmen bu 

etkileşim sürecinde çoğu zaman 

belirlenen unsur olarak kaldığı-

nı belirtmek gerekir. Çünkü her 

şeyden önce ülkemizde sosyoloji 

yapma anlayışı siyasete bağımlılık 

üzerinden geliştirilen bir habitus 

içinden gerçekleşmektedir. Medya 

alanın siyasal alanlar ilişkisinin 

belirlemeye başlaması ile birlikte 

bu habitus formel olarak değişse 

de muhteva olarak değişmemiştir. 

Bu durum bize göstermektedir ki 

Türkiye’de sosyoloji yapma anla-

yışının siyasal alanla ve medya 

alanıyla doğru iletişime ve etkile-

şime geçmesi, bir geleneğin oluş-

ması açısından oldukça önemlidir. 

Bu ise ancak siyasal ve medya 

alanının aktörlerinin sosyoloji 

alanının özerkliğini teslim etmesi 

ve sosyolojiyi araçsallaştırmama-

ları ile mümkündür. Bu durumun 

tam aksine sosyologları siyasal ve 

medya alanını araçsallaştırarak 

oldukça fazla geniş kitleleri haki-

kat arayışı konusunda bilgilendir-

melidir.
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Dipnotlar

1  Emre Kongar 1950 ve 60 döneminin 

Demokrat Parti’nin baskıcı tutumundan 

dolayı verimsiz geçtiğini, buna karşılık 

1950 ve 60 sonrasının daha verimli 

dönemler olduğunu vurgulamaktaydı. 

Kurtuluş Kayalı ise aksine 1950 önce-

sinde Dil-Tarih tavsiyesi olması dola-

yısıyla baskıcı tutumun daha yoğun 

olduğunu 1950 ve 60 arasındaki verim-

sizliğin mevcut hükümetten dolayı değil 

o dönemin akademisyenlerinin tembel-

liğinden dolayı olduğunu söylemektedir.    

2  Bölmelenmişlik; yaklaşımlar, kuşaklar, 

bölümler arasındaki ve hatta bazen aynı 

bölüm içindeki iletişimsizliği, farklılaş-

ma; sosyolojinin alt alanlarındaki bilim 

dallarındaki uzmanlaşmayı, çeşitlenme; 

bir araştırma alanın da bir çok kuram, 

yöntem ve önermenin var olmasını ifade 

etmektedir. (Akşit, 1986; 196)

3  Bu noktada belirtmek gerekir ki her 

daim siyasal alan ile sosyoloji alan ara-

sında bir etkileşim var olmuştur. Hatta 

ontolojik olarak bu iki alanın sınırlarını 

tamamıyla birbirinden ayırmanın imka-

nı yoktur. Fakat düşünce dünyasının ve 

siyasi tahayyüllerin türlerine göre bu iki 

alan arasındaki ilişki türü değişkenlik 

gösterebilir.  

4  Hanedan soyundan gelen Prens 

Sabahattin’in sürgün yıllarında yaşa-

dığı yoksulluğun derecesini anlamak 

adına bir dönem kendisine düşkünlüğü 

sebebiyle kilisenin baktığı bilgisine haiz 

olmak kafidir zannımca. Bu bilgi hakim 

düşünceye muhalif olan bir aydının 

(ki bu aydın Osmanlı padişahlarından 

Abdülmecid’in torunudur) karşılaşabi-

leceği sorunları ve dönemin düşünce 

dünyasındaki yapıyı anlamak adına son 

derece önemlidir.

Medya alanında, malumat üzerinden sosyolojinin 
2002’ye kadar nispeten fazlaca yapıldığını söylemek 
mümkündür. 2002’den sonra gerçekten gündelik siya-
setin akışına kendisini kaptırmayan bazı sosyologlar 
bireysel becerileri ile bilgi üretmeye yönelik program-
lar yaparak ciddi bir boşluğu doldurdular. Fakat bu 
tür programlar geniş halk kitlelerince takip edilme-
diği için genellikle kısa süreli bir yayın hayatı yaşadı. 
Geniş halk kitleleri tarafından takip edilmemesinin en 
önemli nedeni ise bu programların gündelik siyasetin 
ve popüler kültürün oluşturduğu gündemden ziyade 
sosyolojinin gündeminden bir konu seçerek kendi 
bağlamlarında tartışıyor olmalarıydı. Polemiğe dayalı 
olan diğer tartışma programları ise güncel siyasetin 
konularını takip etmelerinden dolayı uzun ömürlü 
olma imkanını potansiyel olarak sağladı. Bu program-
lar birkaç açıdan hem Türkiye’deki sosyoloji geleneği 
açısından hem de tartışma programlarına katılan sos-
yologlar açısından fayda üretmekten ziyade olumsuz 
sonuçlar doğurdu.
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Metin Önal MENGÜŞOĞLU

G ünün birinde ayak üstü 

Hilmi Yavuz ile konuşur-

ken demiştim ki “esasen Nazım 

Hikmet’in şiiri Necip Fazıl’a göre 

daha yerlidir bence.” Aramızda 

bulunan Beşir Ayvazoğlu yüzü-

me hayretle bakıp dudak bük-

müştü. Elbet katılmamıştı 

bu iddiama. Lakin benim de 

daha uzun boylu açıklamaya 

imkânım olmamıştı. Necip Fazıl 

şiirinin tamamı hece vezniyle 

kaleme alınmıştır. Vezninden 

ötürü bu şiiri yerli sayacaksak, 

batı dünyasında da yığınla hece 

vezni şiir bulunduğunu hatırdan 

uzak tutmamalıdır. Eğer meseleye 

muhteva açısından bakılacaksa bu 

sefer de karşımıza Türkçe şiirin 

geleneği büyük bir engel olarak 

çıkar. Üstadın hayatını tam anla-

mıyla ortadan ikiye bölen muhte-

şem dönüşünü nazarı itibara ala-

rak her iki dönemi bakımından da 

düşünelim. Birinci döneminde -ki 

kendisine asıl şair sıfatını kazan-

dıran dönem bu dönemdir- şair 

tam bir batılı bohemdir. Batılılar 

gibi düşünmekte, onlar gibi buna-

lımlar yaşamakta, sokaklarda, kal-

dırımlarda, kumarhanelerde, otel 

odalarında, yurdundan uzakta 

bir serseridir. “Yeryüzünde yalnız 

benim serseri/ Yeryüzünde yalnız 

ben derbederim/ Herkesin dün-

yada varsa bir yeri/ Ben de bütün 

dünya benimdir, derim.” 

Benlik Bilinci

Nazım Hikmet aile kökü itiba-

riyle bir tarafından Polonyalıdır. 

Necip Fazıl ise Maraşlı Kısakürek 

oğulları ailesindendi. Nazım 

Hikmet Anadolu ahalisiyle mua-

mele ve münasebet imkânı bula-

mamıştır. Bu sebeple onun tepkisi 

nasıldır çok iyi bilemiyoruz. Gerçi 

bir ömür halkçılık ideolojisini 

savunan, bu uğurda hapislerde 

yatan şair, halkı belki yalnızca 

ceza evlerinde görüp tanımıştır. 

Ayrıca kendisi de tıpkı Necip Fazıl 

gibi sonuçta bir aristokrat aile 

çocuğudur. Lakin memleket içe-

risinde kendisinden geriye kalan 

yaşama örnekleri o kadar azdır ki 

hakkında karar vermede zorlanı-

rız. Oysa Necip Fazıl her zaman 

halkın içerisinde idi. Ne var ki 

gösterdiği hayat modeli bütün 

zamanlarda tam bir aristokrat 

izlenimi bırakıyordu. Müthiş 

biçimde müsrif, bir o ölçüde 

cömertti. Duruşu, bakışı, eleş-

tirileri hep aristokrat ve batılı 

bir dille gerçekleşirdi. Batılılar 

gibi hafakanlar yaşar, onlar gibi 

fular bağlar, robdöşambr giyinir, 

kapısında uşak ve seyis bulun-

dururdu. Bir Adam Yaratmak 

adlı piyesinin kahramanla-

rından Hüsrev sanki doğulu, 

Anadolu insanı değildir. Bir 

batılı gibi hissetmekte, bir batılı 

gibi felsefi şüphe ve bunalımlar 

taşımaktadır. Hüsrev aslında şai-

rin bizzat kendisidir. 

Osmanlının son iki yüzyılı batı 

kopyacılığı, batı öykünmeciliğinin 

münevverler, okumuşlar arasın-

da yaygın biçimde yaşandığı bir 

dönemdir. Bu bakımdan batılı gibi 

düşünme, batılı gibi tavır alma, 

batılı gibi giyinme, hatta ağzın 

ve bedenin dilini bile batılı gibi 

kullanma alışkanlığı sürüp git-

mektedir. Bunu bir mazeret yahut 

bahane olarak mı görmelidir 

yoksa zaruret mi saymalıdır? Bu 

bir bahis. Bizi ilgilendiren ise bize 

önderlik eden kimselerin zihnen 

ve ruhen aldıkları gıdaları dev-

şirdikleri kültürel alt yapılardır. 

Bugün kendimizi dünya ve ahiret 

saadetine hazırlarken modelimizi 

kimden, nereden ve ne ölçüde 

alacağımızdır. İşte Necip Fazıl, 

NECİP FAZIL YA DA
SEMPATİK OLUMSUZLUK
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Nazım Hikmet’ten daha çok batılı 

gibidir, onun şiiri batı şiirine daha 

yakındır derken, yaşadığı hayat 

modelinin gündelik refleks ve tep-

kilerinin rolünü de hesaplayarak 

konuşmuştum. Ayrıca bu yaklaşı-

mımı altmışlı yılların ortalarından 

beri kendisiyle bizzat tanışmış ve 

ısrarla her yaptığını izlemiş, bir 

zamanlar evine girip çıkacak 

kadar yakınlaşmış olmama 

borçluyum. Onun gündelik 

hayatı ile kendimizinkini, 

ailesini, ev halini, çocukla-

rını, yiyip içtiklerini, düşüp 

kalktıklarını görünce ken-

dimizi bir Anadolu evinden 

ziyade, cömert ve müşfik bir 

Fransız’ın evinde hisseder-

dik. Nazım Hikmet ile de 

bunca yakınlaşmış olsaydık 

belki onun hakkında da ben-

zer şeyler söyleyecektik. Ne 

var ki her iki şairin şiirine 

bakarak karar vermek ister-

sek, ben hâlâ ısrarla derim 

ki Nazım’ın şiiri Necip 

Fazıl’ınkine nazaran daha 

halka dönük ve daha yerli bir 

şiirdir. İşte tam burada insan-

ların hatırına Müslümanlık 

ve komünistlik çatışması 

gelmektedir. Nasıl olur da 

Müslüman bir şair, Müslüman 

olmayan Nazım’dan daha batılı 

olabilir? Onların içini ferahlatmak 

için Nazım’ın da sonuçta batı-

ya öykünen bir yanı olduğunu 

söyleyebiliriz. Fakat bu yine de 

benim daha batılı yargımı bence 

değiştirmiyor.

Denilebilir ki Türkçe edebiyat-

ta bütün kalbiyle ve tam hakkını 

vererek ben diyen, diyebilen ilk 

şair Necip Fazıl’dır. Benlik bilin-

ci, ben idraki, nefs gibi konu-

lar Türkçe edebiyatın hazinesin-

de pek bulunmazdı. (Tasavvuf 

edebiyatında nefsi şeytan yerine 

koyan anlayışı daha ileri zaman-

larda tartışmayı saklı tutarak söy-

lüyorum.) Her ne kadar geçmiş 

edebiyat örneklerinde aşk, gül, 

bülbül gibi temalar mebzul mik-

tarda mevcutsa da bu ilgi felsefi 

anlamda insan tekinin hafakanla-

rı, bunalımları ve sahici sancıları-

nı yansıtmazdı. Şark dünyasının 

ortak mazmunları olarak değer ve 

ilgi kazanmıştı. Oysa Necip Fazıl 

ile birlikte ilk defa insan tekinin 

iç sancıları, kaygı ve endişeleri 

bütün boyutlarıyla fikir, haz ve 

bedii zevk, bir batılı duyarlığıyla 

ve de tabir caizse felsefi bir bakış 

açısıyla dile geliyordu. Daha önce-

si Türkçe edebiyatta bulunmayan 

‘ruh burkuntuları’ydı bunlar. Yerli 

olanla, mesela Anadolu duyarlı-

ğıyla bağı, bağlantısı da yine sanki 

bir batılının ilgisi ölçüsündedir. 

Mansur ve Yunus şiirleri ince-

lendiğinde bu uzaktan bakışın 

bir Goethe veya Arthur Rimbaud 

bakışına ne kadar benzediği görü-

lecektir.

Necip Fazıl’ın özellikle ilk 

dönem ve kendisini şöhrete ulaş-

tıran şiirinde mesela halk, kendi 

toplumu, Anadolu, köy, kasa-

ba, küçük şehirler yoktur. 

Ahalinin meseleleri, dertleri, 

kaygıları, arayışları bulunmaz. 

İstanbul, sanki Türkiye’nin 

Paris’i sıfatıyla yerleşir şairin 

mısra ve piyeslerine. O kendi 

içiyle uğraşan, kendisiyle didi-

şen bir şair kimliğiyle çıkar 

karşımıza. İşte tam burada 

Nazım Hikmet hatırlanırsa, bu 

anlamda onun Necip Fazıl’dan 

daha ziyade yerli bir damar-

dan konuştuğu rahatlıkla göz-

lemlenecektir. Ayrıca biçimsel 

anlamda her ne kadar serbest 

vezinle kaleme alınmış ürün-

leri varsa da, Nazım’ın kullan-

dığı dil, yine o dönem Necip 

Fazıl diline göre daha yerli 

ve tabir caizse Anadolucudur. 

Bunun Nazım’ın erken zaman-

larda kapıldığı komünist ide-

olojinin sevki tabisiyle güdü-

len bir halkçılık, halktan yana 

olma kaygısıyla ortaya konulduğu 

hatıra gelebilir. Böyle bile olsa -ki 

büyük çoğunluğun böyle düşün-

düğünü biliyoruz- ortadaki vakı-

ayı değiştirmez ve benim tezimi 

kanıtlar bu sonuç. Hem dili, hem 

vezni ve hem de muhtevası itiba-

riyle Nazım Hikmet bu toplumun, 

bu toprağın sesi olmaya çalışırken 

Necip Fazıl bütün külliyatı göz 

önüne alınarak üzerinde duru-

lursa rahatlıkla denilebilir ki o, 

büyük bir ekseriyetle kendi içinin, 

iç beninin şairidir. 

Necip Fazıl ile birlikte ilk defa 
insan tekinin iç sancıları, kaygı 
ve endişeleri bütün boyutlarıy-
la fikir, haz ve bedii zevk, bir 
batılı duyarlığıyla ve de tabir 
caizse felsefi bir bakış açısıy-
la dile geliyordu. Daha önce-
si Türkçe edebiyatta bulun-
mayan ‘ruh burkuntuları’ydı 
bunlar. Yerli olanla, mesela 
Anadolu duyarlığıyla bağı, 
bağlantısı da yine sanki bir 
batılının ilgisi ölçüsündedir. 
Mansur ve Yunus şiirleri ince-
lendiğinde bu uzaktan bakı-
şın bir Goethe veya Arthur 
Rimbaud bakışına ne kadar 
benzediği görülecektir.”
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Necip Fazıl’ın Kimliği

Büyük dönüşümü yaşadıktan 

sonra bile Necip Fazıl’ın kale-

me aldığı şiir, yine büyük bir 

çoğunlukla hep kendi şiiri olmayı 

sürdürdüğünden, o sözünü etti-

ğimiz batılı espriyi her zaman 

yansıtmıştır. Evet, ortaya koyduğu 

inancında samimidir. Artık yeni 

kaygıları vardır. Cemiyet için şiir-

ler yazmıştır. Lakin biraz dikkatli 

bakıldığında yine ve hâlâ batılı 

terminolojinin dili bu şiirlerinde 

de yoğunluklu biçimde karşımıza 

çıkacaktır. Ve hâlâ o şiir ve diğer 

metinlerde sanatkâr ben, halktan 

daha öndedir. Büyük dönüşümü-

nün bir manifestosu gibi kaleme 

alınan ilk adı Senfoni olan o muh-

teşem şiirinde, bunu mısra mısra 

izlemek, gözlemlemek müm-

kündür. “Boşluğu ense kökünde 

gezdiren adam/ kündeler halin-

de devrilen gök/ yok edilen can 

elması/ burnun yokun burnuna 

değmesi/ öz ağzından kafatasını 

kusmak.” Türkçe edebiyatta asla 

bir geçmişi bulunmayan bu söy-

leme biçiminin tekabülü ancak 

sürekli bunalımlar yaşayan, inti-

har eşiklerinde dolanıp duran, 

varlık problemi karşısında aciz 

ve çaresiz kalmış Protestanlaşma 

ve aydınlanma sonrası batılının 

dilidir bu. 

Elbette Büyük Doğu idea-

linin kurucusu, öncüsü, üstadı 

olan Necip Fazıl hakkında bura-

da söylenilenler muhtemelen 

ciddi tartışmalara kapı açacak-

tır, açmalıdır da. Şurasını peşin 

olarak kaydetmeliyim ki Necip 

Fazıl benim, bu satırların yaza-

rının ilk göz ağrılarının başında 

gelen ve üzerinde hakkı olan bir 

üstattır. Kanaatlerimi tartışmaya 

açarken bugünden geriye giderek 

onun kazanmış bulunduğu iti-

barına yönelik bir eksiltme veya 

aşağılama asla kalbimden, hatı-

rımdan geçmemektedir. Ne var ki 

geçmişimizde bize önderlik etmiş 

insanlar hakkında toplumumuz-

daki yaygın ‘ölü sevici’ ruh halini 

de Müslüman nazarla baktığımda 

İslâm dışı bulduğumu belirtmeli-

yim. Aşırı yüceltici veya tersinden 

itibarsızlaştırıcı tutum ve bakış-

lara olabildiğince mesafeliyimdir. 

Geçmiş bir zamanda yaşamış, o 

dönemin şartları içerisinde söz 

söyleyip hatta isabet etmiş nice-

lerinin görüş ve kanaatleri bugün 

de ayniyle geçerlidir diye düşü-

nen ve bunu savunanlar, bir adım 

ileriye gidemezler. Aralarında 

yaşadığımız toplumda yaygınlaş-

mış marazi bir tutumdur bu. Söz 

gelimi Necip Fazıl sahiden büyük 

ve önemli bir şair, usta oyun 

yazarı, müthiş bir hatip idi. Ama 

bence -ve bu biliyorum ki bizzat 

kendisince de böyle idi- büyük 

bir İslâm âlimi değildi. En değer-

li siyer, en makbul ilmihal, en 

muteber tarih yazarı hiç değildi. 

Kendisiyle hayli hatırası bulu-

nan birisi sıfatıyla onun biyografi-

sine bir de benim gözümle yaklaş-

manın hayırlı olacağını yıllardan 

beridir düşünürdüm. Necip Fazıl 

yaşadığı o günlerde ne yapmış, ne 

demişti ve ondan bugüne kalan ne 

vardır; bugünümüze ne söylemek-

tedir? O tarihlerde her söylediği 

bu güne ışık tutabilir mi? Benim 

gördüğüm odur ki üstadın seven-

leri maalesef hakkında yazarken 

ve konuşurken adalet terazisini 

çoğu kere eğri tutmaktadırlar. 

Yeni kuşaklara onu öğreteceğim, 

örnekliğini benimseteceğim der-

ken, kendisinde olmayanı varmış 

gibi göstererek hak ve hakikate 

haksızlık etmektedirler. Bu tutum 

yalnızca ona reva görülen bir hal 

olmadığı gibi tersinden insanlar 

hazzetmedikleri tarihi kişiler hak-

kında da olumsuzlukları maale-

sef yine abartarak aktarmaya pek 

meyillidirler. Hiç kuşkusuz adil 

olmak, orta yolu bulmak mümin-

lerin şiarıdır. 

Necip Fazıl üstada dair tanık-

lıklar iyi ve sağlıklı okunduğun-

da ilk defa onda görülen haslet 

ve olumsuzluklar hemen kendini 

belli edecektir. Bir kere o ben idra-

kini, ben paradoksunu marazi bir 

biçimde bazen bencilliğe vardı-

rırcasına aşırı dozda kullanmıştır. 

Mesela “bana sekiz kelime verin 

Sempatik olumsuzlukların sahibidir o. Gülümseten, 
dudak büktüren ama sonradan düşündüren eylem-
lerin adamı. Mağrur öfke ifadesi onun hemen bütün 
tavırlarını özetler bize. Medeni cesaret denilen bir 
olgu sahiden mevcutsa eğer, bunu bu güne kadar 
tanıdığım şahsiyetler arasında, en başarılı biçim-
de uygulayan kişidir. Ancak bazen öyle ki tıpkı yel 
değirmenleri karşısındaki Don Kişot gibi gözü kara 
bir atılganlık sergiler. Kime karşı? Herkese. Özellikle 
de İnönü ve avanesine. Her ne kadar aynı öfkeyi 
ham yobaz ve kaba softa dediği kesimlere karşı da 
gösteriyor görünse de bu kesim onun zihninde çok 
netlik kazanmamıştır.
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onunla altmış dört cümle kura-

yım” derken bir övüncü paylaş-

mıştır bizimle. Sahiden eğer sekiz 

kelime verirseniz onunla bahset-

tiği altmış dört cümleyi rahatlıkla 

kurabilecek birisidir. Ne var ki 

bunu bizim tespit etmemize fırsat 

bırakmadan bizzat kendisi söyler. 

İşin trajik bir yanı yok değildir 

aslında. Şayet kendisi bu vasfıyla 

övünüyor olmasaydı, bu gerçeği 

tespit etmek için belki bizler hâlâ 

kim bilir hangi hak bilir zamanla-

rı gözleyecektik. Evet, kendisine 

üstat denilmesinden hoşlanırdı, 

alkışı severdi, düşünüyorum da 

yaşadığı dönem içerisinde bunu 

en ziyade hak eden kimdi diye 

sorduğumda da karşıma Necip 

Fazıl’dan gayrı hiç kimse çıkma-

maktadır. O, “viran olası hânede 

evlâd u ıyal var” demeksizin bas-

kıcı, kraldan fazla kralcı rejim ve 

onun diktatörlerine karşı şöyle 

veya böyle bir savaş verirken, 

susanların sayısı konuşanlardan 

çoktu. 

Uyumsuz, kavgacı, kendisiyle 

bile barışık olmayan, tutumsuz, 

müsrif ama zeki ve cesur olan bu 

aristokrat, dilese dünyevi birçok 

imkâna en ufak bir tavizle kavuşa-

cakken, inandıkları uğruna dünya 

nimetlerini elinin tersiyle itmesini 

bilmiş yürekli bir adamdır. 

Sempatik olumsuzlukların 

sahibidir o. Gülümseten, dudak 

büktüren ama sonradan düşün-

düren eylemlerin adamı. Mağrur 

öfke ifadesi onun hemen bütün 

tavırlarını özetler bize. Medeni 

cesaret denilen bir olgu sahiden 

mevcutsa eğer, bunu bu güne 

kadar tanıdığım şahsiyetler arasın-

da, en başarılı biçimde uygulayan 

kişidir. Ancak bazen öyle ki tıpkı 

yel değirmenleri karşısındaki Don 

Kişot gibi gözü kara bir atılgan-

lık sergiler. Kime karşı? Herkese. 

Özellikle de İnönü ve avanesine. 

Her ne kadar aynı öfkeyi ham 

yobaz ve kaba softa dediği kesim-

lere karşı da gösteriyor görünse 

de bu kesim onun zihninde çok 

netlik kazanmamıştır. Bu durum-

da sözü edilen vasıflar sadece 

mantık dışı hezeyan sahiplerini 

işaret eder. Oysa özellikle bizzat 

tasavvuf, rabıta, İslâm konuları-

na doğrudan girdiği zaman, bu 

hususlardaki yetersizliğiyle bazen 

ham yobaz ve kaba softa nitele-

mesi bir bumerang gibi geriye 

dönerek kendisini bile dövebilir. 

İslâm dünyası günahı ve sevabıyla 

İbn Teymiye’yi tarihi şahsiyetler 

sıralamasında mümtaz bir mevkie 

oturtmuşken, çok fazla malumat 

sahibi de olmaksızın onun hak-

kında pekâlâ şunları söylemekten 

sakınmamıştır: “Kur’ân’ı aklıy-

la tefsir eden merkep.” Aslında 

bu ifadelerde bile insanı acı acı 

gülümseten, hatta artık sempatiyi 

de ortadan kaldıran adını koy-

maktan, dile getirmekten aciz kal-

dığımız bir gizli kibir mi var diye 

kuşkulanmadan duramazsınız. 

Budur Necip Fazıl, sonuçta 

hepimiz gibi bir insandır. Elbette 

arkasında hayırla yâd edeceğimiz 

birçok güzellik bırakarak aramız-

dan ayrılmıştır. Ancak o bir önder, 

o bir üstat idi. Yığınla eseri ile de 

hâlâ aramızda yaşamaktadır. Ve 

adeta bizimle konuşmayı sürdür-

mektedir. Eserleri üzerinden onu 

okumaya, anlamaya bir bakıma 

mecburuz. Çünkü o da bizim 

geçmişimizdir. Üstelik alelade, 

sıradan bir tip değil adeta bir rol 

modeldir. Bana bu çalışmayı ilham 

eden yahut erkene almama vesile 

olan hususa da değinmeliyim son 

olarak. Bir gazete kutlu doğum 

haftası münasebetiyle soruşturma 

açmıştı. Memleket münevverleri-

ne, gençlere tavsiye edilecek siret 

kitaplarını soruyordu. Soruyu 

bana da yöneltmişlerdi. Benim 

dışımdaki her Türkiyeli münev-

ver sanki sözleşmişçesine tavsi-

ye edilen kitapların başına Necip 

Fazıl’ın Çöle İnan Nur adlı eserini 

almıştı. Esasen benim de bildiğim 

bu kitap açıkçası bir siyer olmak-

tan son derece uzaktı. Belki men-

sur bir naat olarak görmek müm-

kündü onu. Lakin genç insanlara 

peygamberi öğretemezdi. Hatta 

yanlış öğretirdi. Belki sevdirmeye 

çalışırdı ama bu sevgi de sahih 

olmayabilirdi. Zira ciddi anlamda 

bilgi noksanları vardı. Hatta eserin 

benim okuduğum ilk baskısın-

da üstat Hz. Peygamber’den söz 

ederken O’nun adını bu kitapta 

kullanmaktan hayâ ettiğini söy-

lüyor ve ardından da Allah bile 

O’nun adını anmıyor, O’na “habi-

bim” diye hitap ediyor, diyordu. 

Üstadın bu husustaki malumat 

zaafına mı yormalıydık bunu? 

Oysa Kur’ân’da peygamber için 

hiçbir yerde “habibim” denilmedi-

ği aşikârdı. Ayrıca bir Muhammed 

Suresi vardı ve bu isim birkaç defa 

daha bizzat Kur’ân’da kullanıl-

maktaydı. Bir ayrı husus o tarih-

lerde elimizde Kur’ân meali olarak 

yalnızca Hasan Basri Çantay’ın 

çalışması vardı. Çantay merhum 

ise mealinde hemen hemen her 

ayetin başına tırnak içerisinde 

“habibim” ifadesini kullanmış-

tı. Belki de Necip Fazıl’ı şaşırtan 

buydu. Arapça bilmeyen üstat 

elindeki meale bakarak böyle bir 

yanılgıyı yaşamış olabilirdi. 

Peygamberi elbette doğru 

anlama çabası içerisinde olmalı-

yız. Ancak geçmiş büyüklerimizi 

de doğru anlamak gerekir diye 

düşünüyor ve bir Necip Fazıl 

biyografisinin zaruret denecek 

kadar elzem göründüğünü hisse-

diyorum.    
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M. Kürşad ATALAR

“Ayetullah Humeyni kim-

dir?” diye sorsak, pek çoğumuz 

onun için farklı şeyler söyler. 

Kimimiz için o ‘İmam’dır; kimi-

miz için sıradan bir Şii liderdir. 

Bazılarımız onun tarihte ender 

rastlanan liderlerden biri oldu-

ğunu söyler, bazılarımız için ise 

o, tesadüfen meydana gelmiş bir 

devrimin lideridir. Bu cevapla-

rın, görüş sahiplerinin bulunduğu 

pozisyonlarla ilişkili olduğu ise 

açıktır. Herkes kendi bulundu-

ğu zaviyeden bir değerlendirme 

yapar ve tanımını da o bakış açısı 

belirler. Benim de elbette kendime 

göre bir kanaatim var ve bunu 

şöyle ifade edebilirim: Ayetullah 

Ruhullah Musevi el-Humeyni, 

yirminci yüzyıl siyasal tarihinin 

olduğu kadar Şiilik ve hatta İslâm 

tarihinin en önemli simalarından 

biridir. O, sadece, geçen asırda 

gerçekleşen iki büyük devrim-

den (1917 Rus Devrimi ve 1979 

İran İslâm Devrimi) birinin lideri 

değildir; aynı zamanda görüşleriy-

le Şiiliği içerden dönüştüren bir 

fakihtir. İran İslâm Devrimi’nin 

lideri olarak, dirayetli politikala-

rıyla dönemin süper gücüne kafa 

tutabildiği gibi, özellikle Velâyet-i 

Fakih ve Takiyye gibi kavramlara 

ilişkin düşünceleriyle de klasik Şii 

anlayışa önemli açılımlar kazan-

dırmış bir alimdir. 

Modernlik ve ‹slâmi  Hareketler 

Bilindiği üzere, İran İslâm 

Devrimi, modernitenin iflas ettiği 

ve postmodernizmin entelektüel 

çevrelerin zihin kodlarını belir-

lediği bir vasatta gerçekleşmiştir. 

Her ne kadar modernitenin yıldızı 

sönmeye yüz tutmuşsa da, ente-

lektüel çevreler o dönemde ‘din 

adına’ bir devrimin yapılabilece-

ğini yahut toplumsal dönüşüm 

projesinin hayata geçirilebilece-

ğini hâlâ düşünememektedirler. 

Devrim gerçekleştiğinde, Bernard 

Lewis’in İslâm’ın modern dünyaya 

geri dönüş sinyalleri verdiğini ifade 

eden Return of Islam (İslâm’ın 

Dönüşü) makalesi yayımlanalı 3 

yıl olmuştur ama bunun, böl-

gedeki dengeleri altüst edecek 

hatta küresel politikaların revize 

edilmesi sonucunu doğuracak bir 

‘devrim’ şeklinde gerçekleşeceğini 

kimse tahayyül dahi edememek-

tedir. Humeyni, Şubat 1979’da 

sürgünde bulunduğu Fransa’dan 

Tahran’a ayak bastığında, Batılılar 

bu dönüşü, ‘önemsiz bir hadise’ 

olarak görmekte ve Batılı medya 

da haberi “bir din adamı ülkesine 

geri döndü” şeklinde basitleştire-

rek vermektedir. Fakat bu ‘dönüş’, 

aslında, bölgedeki siyasi gelişme-

leri kökten değiştirecek bir büyük 

dönüşümün habercisidir. Nitekim 

Devrim’in üzerinden 10 yıl geçip 

de Humeyni vefat ettiğinde bütün 

bölge ve hatta dünyada, Devrim’le 

birlikte ivme kazanan İslâmi geliş-

meler gündemi belirlemektedir.

Burada şu soruyu sormak 

gerekir: acaba siyasal analistle-

rin öngöremediği bu gelişmeler, 

birdenbire mi olmuştur yoksa 

kökeninde tarihten gelen derin 

damarlar mı vardır? Ben bu soru-

nun cevabını ‘derin damarlar’ 

üzerinden vermemiz gerektiğini 

düşünüyorum. Zira tarihte yahut 

toplumların hayatında gerçek-

leşen bu büyüklükteki olayları 

tesadüfi gelişmeler olarak izah 

etmek kesinlikle doğru olmaz. 

Konuya bu açıdan baktığımızda 

ise, Devrim’i üreten iki ana tarih-

AYETULLAH HUMEYNİ
Devrim Önderi ve Şiiliği İçerden 

Dönüştüren Fakih
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sel faktörden bahsedebileceğimi-

zi düşünüyorum. Bunların ilki, 

‘siyasal’, ikincisi ise ‘düşünsel’ 

karakterlidir. Öncelikle ‘siyasal’ 

karakterli olanı inceleyelim.

Kanımca, İran İslâm 

Devrimi’ni üreten siyasal 

faktörler, sadece İran’a özgü 

değildir. Devrim’in siyasal 

atmosferini bütün bir İslâm 

dünyasında gelişen olaylar da 

etkilemektedir. Malum olduğu 

üzere İslâm dünyası yaklaşık 

olarak 2 asırdır fiilen sömürge-

cilerin idaresi altındadır ve bu 

sömürüden nasibini almayan 

ülke yok gibidir (Bunlardan 

biri en geri sınırlarına çeki-

len Osmanlı Devleti, diğeri de 

İran’dır). Sömürgecilere karşı 

verilen mücadeleler ise kısmi 

başarılara rağmen, genellik-

le yenilgi ile sonuçlanmıştır. 

İslâm dünyasının genelinde 

laik zihniyetli, kukla kadrolar 

iktidarı devr almıştır. Hilafet 

ilga olunmuş; Şeriat birçok 

ülkede fiilen yürürlükten 

kaldırılmıştır. Müslümanlar, 

siyasi varlıklarını kaybettikle-

ri böylesi bir vasatta, İslâmi 

Hareketler kurmuşlar ve 

Şeriat’ı yeniden tesis etmek 

için mücadele vermişlerdir. 

Mısır’da İhvan-ı Müslimin, 

Pakistan’da Cemaat-i İslâmi 

bunların en bilinenleridir. 

İran’da da benzeri bir durum 

vardır ve Şahlık yönetimine 

karşı Fedayan-ı İslâm gibi 

örgütler mücadele vermekte-

dir. Bu dönemi, tipik mana-

da İslâmi Hareketler dönemi 

olarak niteleyebiliriz. Dönemin 

İslâmi hareketlerinin karakteristik 

vasfı ise, Sünni dünyada ‘çekirdek 

kadro’ modeli ile örgütlenmek 

iken, İran örneğinde durum biraz 

farklılık arz etmektedir. İran’da 

Şii ulemanın ‘prestiji’ geniş halk 

kitlelerini seferber edebilecek bir 

potansiyeli haizdir ve bu neden-

le İran’daki ‘örgütlenme’nin tarzı 

görece farklılık arz etmektedir. 

Ama dönemin İslâmi hareketleri-

nin ortak vasfı, gayri İslâmi yöne-

timlere karşı mücadele vermek ve 

Şeriat’ı yeniden tesis etmektir. 

Şeriat’ı yeniden tesis etme 

amacının bu dönemde bütün 

İslâmi hareket ve yapılanmala-

rın başlıca amacı olmasının basit-

çe izahı şöyledir: Tarihin hiçbir 

döneminde Müslümanlar, 

bu kadar siyasal izmihlale 

uğramamışlardır! Moğollar 

ve Haçlı Saldırıları dönemin-

de dahi, Müslümanların en 

azından ‘güvenli bölgeler’i 

olmuştur. Birçok savaşta 

yenilmelerine rağmen, siyasal 

iktidarlarını bütünüyle yitir-

memişlerdir. Fakat 19. ve 20. 

yüzyılda Müslümanlar, keli-

menin tam anlamıyla, siya-

sal arenada ‘total destruction’ 

(toptan yıkım) hali yaşamış-

lardır. Sömürgeleştirilmişler, 

ezilmişler ve horlanmışlar-

dır. Bu, doğal olarak (Şii ve 

Sünni) bütün Müslümanların 

vicdanlarında derin yaralar 

açmıştır. Yaklaşık bin yıl tari-

he damgasını vurmuş olan 

Müslüman kavimler, şimdi 

sömürgecilerin işgali altında 

ve Şeriatsız yaşamaktadırlar! 

Doğal olarak, bu ‘hissiyat’ın 

bütün Müslümanlar üzerin-

de bir ‘yansıması’ olacaktır. 

İslâmi Hareketler’i doğuran 

ana saik kanımca budur. Peki, 

bu söylediklerimiz sadece 

Sünni dünya için mi geçer-

lidir? Benzer bir etki, Şii 

dünyada da olmamış mıdır? 

Bendeniz bu sorunun cevabı-

nı, gönül rahatlığıyla “olmuş-

tur” olarak veriyorum. Çünkü 

modernitenin küfr ve şirki, 

belki Moğolların ve Haçlıların 

küfr ve şirkine benzer ama kanım-

ca sonuçları daha ağır olmuştur. 

Moğollar ve Haçlılar ‘dış düşman’ 

olarak belki İslâm dünyasını bir 

süreliğine istila etmişlerdir; ancak 

Hatırlanacağı üzere Cezayir’de 
seçimleri İslâmcı FIS parti-
si kazandıktan sonra  ordu 
sokağa çıkma yasağı ilan etmiş 
ve FIS’in lideri Abbas Medeni, 
Humeyni’nin dirayetliliğini ve 
ferasetini gösterememiş ve 
taraftarlarına evlerine dön-
meleri çağrısında bulunmuş-
tur. O andan itibaren, evlerine 
dönen FIS mensupları bir daha 
da sokaklara dönememiştir! 
Humeyni, Devrim’den sonra, 
‘Büyük Şeytan’ olarak tanım-
ladığı Amerika’nın sindirme 
politikalarına karşı da aynı 
kararlılıkla direnmesini bilmiş; 
İranlı öğrencilerin gerçekleştir-
diği Büyükelçilik baskını, İran-
Irak Savaşı, Ateşkesin kabu-
lü, Gorbaçov’un İslâm’a davet 
edilmesi ve Salman Rüşdi hadi-
selerinde de stratejik ve taktik 
hesaplar yapabilen bir lider 
olduğunun örneklerini vermiş-
tir. Şunu rahatlıkla ifade ede-
biliriz ki, Humeyni’nin dirayet-
li liderliği sayesinde Devrim 
birçok badireden salim bir 
şekilde sıyrılmasını bilmiştir.
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sonunda ya Müslümanlaşmışlar 

ya da mağlup olup ülkelerine 

dönmüşlerdir. Fakat modernite-

nin etkisi daha yıkıcıdır; öylesine 

ki, modern değerler ve ideolo-

jiler Müslüman dünyasının her 

köşesinde ‘taraftar’ bulabilmiştir. 

Anne-babası, ataları Müslüman 

olan, Müslüman isimli şahsiyet-

ler kendilerini (üstelik göğüsleri-

ni gere gere) ‘laik’, ‘liberal’ veya 

‘sosyalist’ olarak niteleyebilmiş-

lerdir. Tarihin hiçbir döneminde 

Müslüman dünyası bu denli ağır 

bir ‘kimlik krizi’ yaşamamıştır. 

Bu dönemde sadece ekonomik 

sömürü değil, ‘zihinsel sömürü’ 

de alabildiğine yaygınlık kazan-

mıştır. İşte Müslümanlar, böyle-

si bir vasatta, İslâmi Hareketleri 

kurmuşlar ve ‘yönetim’i 

İslâmlaştırmaya çalışmışlardır. 

Yani o dönemin Müslümanları, 

Şeriat’ın değerini, Şeriat’ı kay-

bettikleri zaman anlamışlardır! 

Hatta bu husus Müslümanların 

vicdanını öylesine derinden 

etkilemiştir ki, Devrim’in lideri 

Humeyni’nin Osmanlı Devleti’yle 

ilgili bir değerlendirmesinde bu 

değerin önemine ilişkin ipuçlarını 

bulmak mümkündür: Humeyni, 

bu ifadelerinde, yıkılmakta olan 

Osmanlı Devleti’nde ıslahın hâlâ 

mümkün olduğunu ve o dönemin 

Müslümanlarının bu devleti des-

teklemesi gerektiğini ifade etmek-

tedir ve gerekçesi de, Osmanlı’nın 

“iyi kötü Şeriat’la yönetilen son 

devlet olarak kalmış olmasıdır.”

İşte bendeniz, İran’da Şahlık 

yönetimine karşı verilen mücade-

lenin ve sonrasında bir ‘devrim’ 

üreten sürecin ardında böylesi 

bir siyasal atmosferin olduğunu 

düşünüyorum. Şah Rıza Pehlevi 

Ak Devrim’e kadar Şii ulema-

yı karşısına almamak için çaba 

vermişse de, sonuçta, dönemin 

bütün iktidarları gibi, zihniyeti 

Batılı değerlerle yoğrulmuş biri-

dir ve ülkesini Batılı ‘kalkınma’ 

ilke ve değerlerine göre yönetmek 

istemektedir. Tıpkı Osmanlı’da 

olduğu gibi, İran’da da moderni-

te 19. yüzyılın ikinci yarısından 

sonra ülke aydınlarını etkilemeye 

başlamıştır ve bu durum Pehlevi 

döneminde de devam etmektedir. 

Rıza Pehlevi’nin Atatürk’e olan 

hayranlığı ise zaten bilinmekte-

dir. Hep onun gibi devrimler yap-

mak istemiştir ama İran’ın ‘özel 

şartları’ nedeniyle bir türlü icra-

ata girişememiştir. 1962’de Ak 

Devrim’i ilan ettiğinde Şii ule-

manın direnişiyle karşılaşması 

ise, sadece ‘ekonomik’ nedenden 

dolayı değildir. Şii ulema, Şah’ın 

bu reform paketini “İslâm düşma-

nı” bir uygulama olarak düşün-

müş ve buna karşı mücadele ver-

meyi İslâmi bir görev addetmiş-

tir. Dolayısıyla 1963 olaylarından 

sonraki gelişmeleri, sıradan bir 

toprak reformuna karşı Şii ulema-

nın direnişi olarak görmek yerine, 

“gayri İslâmi bir yönetime karşı 

başlatılan İslâmi bir mücadele” 

olarak görmek daha doğrudur. 

Bunu mücadelenin şiddetlendiği 

son yıllarda meydanlarda atılan 

sloganlarda daha net bir şekil-

de görmek mümkündür. Kitleler 

artık Şiilik için değil İslâm adına 

slogan atmaktadırlar ve “Ne Doğu 

ne Batı, illa İslâm” yahut “Şii ve 

Sünni Kardeştir!” demektedirler. 

Evet, bin yılı aşkın bir varlığını 

sürdüren Şiilik ve Sünnilik arasın-

daki siyasal ve düşünsel ayrılığı 

bir anda görece ‘önemsizleştiren’ 

şey, işte bu siyasal atmosferdir. 

(Kutub’un Fizılâl’ini Farsça’ya 

çeviren şahsın Hamaney olduğu-

nu da unutmayalım!). Elbette ki 

İran’ın kendine özgü siyasal şart-

ları Devrim’in oluşmasında belir-

leyici etkiye haizdir, ancak İslâm 

dünyasının genelini etkileyen bu 

faktörün de Devrim sürecinde 

etkili olduğunu düşünüyorum.

İkinci önemli faktör ise 

‘düşünsel’dir ve Humeyni’nin 

Humeyni sonuçta bir Şii fakihtir ve Şiiliğin temel 
doktrinlerini sorgulamış biri de değildir. Ali 
Şeriati’nin sorgulayıcılığı onda yoktur. Temel Şia 
kavramlarına bağlıdır; yaptığı onları ‘yenilemek’ten 
ibarettir. (Bu manada ona ‘müceddid’ de denilebilir). 
Mehdi’nin geleceğine inanmaktadır ama o gelmi-
yorsa da Şeriat’ın hükümlerinin uygulanabileceğini 
düşünmektedir. Takiyyeye devrim sürecinde ihtiyaç 
kalmadığına kanidir ama kavramın kendisine karşı 
değildir. Ayrıca güçlü bir tasavvuf eğilimi de vardır. 
Bunu Gorbaçov’a yazdığı İslâm’a Davet mektubunda 
dahi sergilemiştir. İbni Arabi’nin ismini anarak, siya-
si bir metinde sufi içerikli ifadeler kullanabilmiştir. 
Yani ‘geleneği sorgulama’ noktasında Şeriati’deki 
duruşu Humeyni’de göremeyiz.
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bağlı olduğu Usulî ekolün Şiilik 

içerisinde güç kazanması ile ala-

kalıdır. Bilindiği gibi Şii düşün-

cede iki ana kol vardır; ilki 

Şeyh Saduk ile temsil olunan 

Ahbarîlik, diğeri de Şeyh Müfid 

ile temsil olunan Usulî anlayış-

tır. Ahbarîliği Sünnilikteki Ehl-i 

Hadise, Usulîleri ise, Rey Ekolü’ne 

benzetebiliriz. Ahbarîler rivayet-

lerin lafzi manalarının belirle-

yiciliğine inanır ve akli yorum-

lara itibar etmezler. Usulîler ise 

akla ve içtihada güvenirler. Usulî 

anlayış, 19. yüzyılın sonlarında 

İran’da hakimiyeti ele geçirmiş-

tir ve Humeyni, Usulî anlayışa 

mensuptur. Bu, Devrim’in oluş-

masında kanımca ikinci önemli 

faktörü oluşturur. Çünkü ‘içtihad’ 

kapısının açık bırakılması, birçok 

meselede yeni düşüncelerin orta-

ya atılmasının ve aktüel sorunlara 

çözüm bulunmasının ana dina-

miğidir. Humeyni’nin Velâyet-i 

Fakih gibi ‘orijinal’ bir kavramsal-

laştırmayı yapabilmesini de, esas 

itibarıyla Usulî ekole bağlı oluşu-

na bağlıyorum. Çünkü gerçekten, 

mahiyeti itibariyle Şiilik dahilinde 

‘devrim’ sayılabilecek bu kavram-

sallaştırmayı yapabilmek, aklın 

iyi kullanımı ile mümkündür ki, 

Ahbarî mantığı bunu yapamaz. 

Humeyni, dinin asıllarını bilen bir 

ayetullahtır ve Şeriat’ın hüküm-

lerinin uygulanmasını İslâmi bir 

görev olarak bilmektedir. Şiilerin 

tarih boyunca meşru addetme-

dikleri yönetime karşı ihtiyatlı bir 

tavır ortaya koymaları, onun için 

bir ‘karine’ teşkil etmemektedir. 

Onun için Fakih’in velayeti asıl-

dır; çünkü Şeriat hükm olunmak 

için gelmiştir. Bu, iptal edileme-

yecek dini bir görevdir. Bunun 

için Mehdi’nin gelmesini bekle-

mek de doğru değildir. Mehdi 

gelecekse bile, Fakih’in idare-

sindeki bir İslâmi yönetim söz 

konusu olduğunda gelecektir ve 

orada Fakih, Mehdi’nin ‘naibi’dir. 

Hakeza mücadele dönemlerin-

de ‘takiyye’ de bağlayıcı bir ilke 

olmaktan çıkar. Çünkü takiyye, 

şartlar gereğince başvurulabilecek 

bir yöntemdir ve geçici bir ted-

birdir. Gayri İslâmi bir idare olan 

Şahlık rejimine karşı fiili mücade-

le veriliyorsa, burada artık takiy-

ye uygulanamaz. Hatta bu gibi 

ortamlarda takiyyeye başvurmak 

günahtır. İşte Devrim’in gerçekleş-

mesinde Humeyni’nin bu görüş-

lerinin büyük önemi vardır. Bu 

sayede, bin yıla yakın bir süredir 

siyasal gelişmeler karşısında ‘pasif 

konumda bulunan Şii kitleler 

dinamizm kazanmışlar ve Devrim 

sürecinde aktif rol üstlenmişlerdir. 

Siyasal Liderlik ve Fıkıh 

Peki, Ayetullah Humeyni’yi 

bizim için önemli kılan özellikleri 

nelerdir? Bunu da iki ana başlık 

altında ele alabiliriz diye düşünü-

yorum. İlki başarılı siyasal lider-

liği, ikincisi ise düşünceleri ve 

pratiği ile Şiiliği içerden dönüştü-

ren bir fakih oluşudur. Humeyni, 

Devrim’in lideridir ve devrimci bir 

liderin nasıl olması gerektiği husu-

sunda önemli işaretler veren biri-

dir. Öncelikle fıkıhta otoritedir; 

Merci-i Taklid’tir ve Ayetullah’tır. 

Bu, onun kitlelere liderlik yapar-

ken dayandığı ‘sağlam temel’dir. 

Zira İslâm’da itaat ilişkilerini 

düzenleyen asli unsur ‘ilimde 

otorite olmak’tır. Müslümanlar, 

alimin ilminde kusur görürlerse, 

itaatleri de o kusur oranında aza-

lır. Evet, Müslümanlar ulu’l-emre 

itaat ederler; fakat “masiyete de 

itaat yoktur.” O halde kitlelerin 

itaatini hak edecek asli unsurun 

Humeyni’de var olduğunu söy-

leyebiliriz. Geriye liderlik özel-

liklerinin ikinci önemli maddesi 

olan ‘güvenilirlik’ kalmaktadır 

ki, o, özelikle de Ak Devrim’den 

sonra ortaya koyduğu tavırla, bu 

konuda da yetkinliğini göstermiş-

tir. Şah’ın sindirme politikalarına 

karşı koymuş, direncini sonuna 

kadar korumuştur. Oğlu SAVAK 

ajanlarınca öldürülmüş, mücade-

le azminden bir şey kaybetme-

miştir. Türkiye, Irak ve Fransa’ya 

sürgüne gönderilmiş, yolundan 

dönmemiştir. Fransa’da kış günü 

kaldığı otel odasının kaloriferle-

rini “halkım soğuktan donarken 

ben sıcak odamda keyif süremem” 

diyerek kapattırması ise, onun 

liderlik özelliklerine sahip oldu-

ğunu gösteren en çarpıcı örnek-

lerden biridir. Lider bağlılarından 

önce ‘risk’ alır. Humeyni, bunu 

hayatının birçok evresinde örnek-

leriyle göstermiştir. Bütün bunlar, 

sonuçta onu Şah’a karşı verilen 

kitlesel mücadelede Devrim’in 

önderliği pozisyonuna oturtmuş-

tur. Humeyni, ayrıca, pek az lider-

de olan ‘dirayetlilik’ özelliğine de 

sahiptir. Toplumsal dönüşümle-

rin zor olduğunun bilincindedir 

ve ‘dönüm noktası’ sayılabilecek 

anlarda geri adım atmamaktadır. 

Nitekim Şah’ın baskısını artırdığı 

ve sokağa çıkma yasağı ilan etti-

ği zamanlarda, binlerce kişinin 

ölmesi pahasına, halka sokağa çık-

malarını ve tanklara karşı diren-

meleri emrini verebilmiş, yasağın 

sıkı uygulandığı zamanlarda da: 

“evlerinizin damlarına çıkın ve 

‘Allahu Ekber’ diye bağırın” diye-

rek dirayetli bir lider olduğunu 

kanıtlamıştır. Hatırlanacağı üzere 

Cezayir’de seçimleri İslâmcı FIS 

partisi kazandıktan sonra  ordu 
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sokağa çıkma yasağı ilan etmiş 

ve FIS’in lideri Abbas Medeni, 

Humeyni’nin dirayetliliğini ve fera-

setini gösterememiş ve taraftarla-

rına evlerine dönmeleri çağrısında 

bulunmuştur. O andan itibaren, 

evlerine dönen FIS mensupları bir 

daha da sokaklara dönememiş-

tir! Humeyni, Devrim’den sonra, 

‘Büyük Şeytan’ olarak tanımladığı 

Amerika’nın sindirme politikaları-

na karşı da aynı kararlılıkla diren-

mesini bilmiş; İranlı öğrencilerin 

gerçekleştirdiği Büyükelçilik bas-

kını, İran-Irak Savaşı, Ateşkesin 

kabulü, Gorbaçov’un İslâm’a 

davet edilmesi ve Salman Rüşdi 

hadiselerinde de stratejik ve tak-

tik hesaplar yapabilen bir lider 

olduğunun örneklerini vermiştir. 

Şunu rahatlıkla ifade edebiliriz 

ki, Humeyni’nin dirayetli liderliği 

sayesinde Devrim birçok badire-

den salim bir şekilde sıyrılmasını 

bilmiştir. 

Onun siyasal liderliğinin bir 

diğer önemli boyutu da, ‘sınırla-

rı’ iyi bilmesidir. Humeyni, evet 

Amerika’ya kafa tutmuştur, ancak 

Kaddafi ve Saddam gibi ‘çılgın’ 

bir lider de değildir. Mücadele 

sahasında sonuna kadar savaşım 

vermekten yanadır; fakat ‘şartlar 

gerektiğinde’ geri adım atmasını 

da bilen bir liderdir. Bu, pek az 

liderde olan önemli bir özelliktir. 

Nitekim Irak’la yürütülen sekiz 

yıllık savaşı sona erdirecek ateş-

kesi kabulünde bu özelliğini tipik 

bir şekilde görüyoruz. Onun için 

ateşkesi kabul etmek “zehir içmek-

ten daha beterdir” ama şartlar öyle 

gerektirdiği için antlaşmanın altı-

na imzasını atmıştır. Savaş bir yere 

kadar yapılır; bir ülkenin toptan 

imhası tehlikesi varsa, orada ateş-

kesi kabul etmek artık zorunluluk 

halini alır ve akıl da zaten bunu 

gerektirir! Nitekim Humeyni, 297 

kişilik sivil İran uçağının hava-

da vurulmasından kısa bir süre 

sonra, böyle bir tehlikeyi gör-

müş ve Ateşkes’i kabul etmiştir. 

Pek çokları o dönemde bu tavrı 

Humeyni’nin genel siyasal özellik-

leriyle bağdaştıramamıştır ama o, 

işte öyle bir liderdir. Humeyni’nin 

ateşkesi kabulü hadisesini, bir 

yönüyle (özellikle de sonuçla-

rı itibarıyla) Peygamberimiz’in 

Hudeybiye Musalahası örneğine 

benzetiyorum. Orada da başta Hz. 

Ömer olmak üzere, dini hamiye-

tinden dolayı böyle bir antlaşma-

nın imzalanmasına karşı çıkanlar 

olmuştu; fakat zaman içerisinde 

Peygamberimiz’in haklılığı orta-

ya çıkmıştı. İşte ateşkes ilanın-

da pek çokları bunu Humeyni’ye 

yakıştıramamıştı; ama hem şart-

lar öyle gerektiriyordu hem de 

zaman içerisinde bu savaşın gali-

binin İran olduğu ortaya çıkmış 

oldu. Ateşkes’in ilanından sonra 

İran, (ambargolara rağmen) kendi 

yağıyla kavrulmaya devam etti; 

Humeyni vefat etti ama ülke 

ayakları üzerinde durmasını bildi. 

Nihayet gelişmeler İran’ı bölgede 

önemli bir ülke haline getirdi. 

Devrim’in düşmanı olan Saddam 

ise, saldırganlığına devam etti; 

Kuveyt’i işgal etti ve ardından 

İran-Irak Savaşı sırasında kayıt-

sız desteğini aldığı Batılı ‘dostları’ 

tarafından önce tecrit edildi, niha-

yet iktidarı elinden alındı ve idam 

edildi!  

Ancak onu bizim için daha 

önemli kılan diğer bir özelliğidir 

ki, o da Şiiliği içerden dönüştür-

müş bir fakih olmasıdır. Humeyni, 

1970 yılında sürgünde bulundu-

ğu Necef’te İslâmi yönetim üzeri-

ne verdiği derslerde (bunlar daha 

sonra Hükümet-i İslâmi: Velâyet-i 

Fakih adıyla kitaplaştırılmış-

tır) anlattığı görüşlerle, kanım-

ca, Şiilik tarihinde bir ‘devrim’ 

yapmıştır. Çünkü klasik Şiilik’te 

imamların yahut fakihlerin ‘siya-

sal liderlik’ yapması meşru değil-

dir. Çünkü İmam’ın gaybûbetinde 

dünya zulümle dolacaktır ve 

Müslümanlar için bu dönemde 

Mehdi’yi beklemekten başka yapa-

cak bir şey yoktur. Hatta yönetim 

kadrolarında yer almak, günah-

tır, zulümdür. Humeyni Velâyet-i 

Fakih kavramsallaştırması ile bu 

inancı yıkmıştır. Şeriat’ın emir-

lerini uygulamanın zorunluluk 

olduğu ve bu görevin erteleneme-

yeceği yönündeki görüşleri ikna 

edicidir, delileri de sağlamdır. Her 

ne kadar kendisi gibi merci-i tak-

lid kabul edilen bazı Ayetullahlar 

bu görüşlerinin Şiiliğe zarar ver-

diğini söyleseler de, Devrim süre-

cinin de yardımıyla, Humeyni’nin 

görüşleri tabanda yer tutmuş ve 

devrimci kitlelerin Devrim süre-

cindeki direncini beslemiştir. İran 

İslâm Cumhuriyeti kurulup Şeriat 

(Caferi fıkhına göre) resmen ilan 

edilince de, artık, Şiilik tarihinde 

yeni bir sayfa açılmıştır. Bin yılı 

aşkın bir süredir ‘iktidar’dan uzak 

duran Şia, şimdi ‘yönetim’dedir ve 

bir ülkeyi İslâm hukukuna göre 

idare etmek durumundadır. Bu, 

Şia teorisinin önemli bir ayağının 

Şii Müslümanlarca ‘yeniden düşü-

nülmesi’ gibi bir netice doğurabi-

lir ki, düşünce tarihimiz açısından 

son derece önemli bir husustur. 

Aynı şeyi, Humeyni’nin devrim 

sürecinde ‘takiyye’nin de geçerli 

olamayacağı yönündeki düşüncesi 

için de söyleyebiliriz. Takiyye Şia 

düşüncesinde önemli bir kavram-

dır ve Humeyni, takiyyenin artık 

geçersiz olduğu yönündeki görüş-

leriyle, geleneksel Şii inancını 
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■ Ayetullah Humeyni

dönüştürmüş bir kişidir. Elbette 

ki onun görüşlerini benimseme-

yen Şii ulema da olmuştur ve 

bunların sayıları hayli de fazla-

dır. Fakat ‘pratik’ bu dönüşümün 

kaçınılmazlığını ortaya koymak-

tadır. Devrim yapılmış, İslâmi 

Hükümet kurulmuştur. Bu şart-

lar altında artık ‘yönetime uzak 

durma’nın da takiyye yapmanın 

da gereği kalmamıştır. Bu fiili 

durumun, teoriye etkisinin olma-

ması ise neredeyse imkansızdır! 

Gerçi Humeyni’den sonra Devrim 

kadrolarının benzer (orijinal) fet-

valar verdiğini pek göremiyoruz. 

Hatta geleneksel Şia eğilimlerinin 

İran’da giderek güç kazandığını 

dahi gözlemleyebiliyoruz. Fakat 

bütün bunlar dahi, pratik duru-

mun düşünce alanını etkilediği 

gerçeğini örtmeye yetmemekte-

dir. Evet, Mehdi gelmediği halde 

İslâmi bir hükümet kurulmuştur 

ve Şeriat’ın hükümleriyle hük-

medilmektedir. İran’da iktidar 

olan Şii Müslümanlar, takiyye-

nin gerekli bir kavram olmadı-

ğını bizzat yaşayarak anlamış ve 

görmüşlerdir. Bunların, Şii teo-

lojisine (belki kısa belki uzun 

vadede) etki etmemesi mümkün 

değildir. İşte Humeyni’yi Çağdaş 

Müslüman Düşünce açısından 

asıl önemli kılan yönü kanımca 

burasıdır. Kendisi dahi böyle bir 

şeyi amaçlamamış olabilir; ama 

Devrim sürecinde yaşananlar 

böyle bir sonucu doğurmuştur. Ve 

bu husus, geleneksel Şia inancı-

nın revize edilmesi açısından son 

derece önemlidir. 

Bununla birlikte, Humeyni 

sonuçta bir Şii fakihtir ve Şiiliğin 

temel doktrinlerini sorgulamış 

biri de değildir. Ali Şeriati’nin 

sorgulayıcılığı onda yoktur. Temel 

Şia kavramlarına bağlıdır; yaptı-

ğı onları ‘yenilemek’ten ibarettir. 

(Bu manada ona ‘müceddid’ de 

denilebilir). Mehdi’nin geleceği-

ne inanmaktadır ama o gelmi-

yorsa da Şeriat’ın hükümlerinin 

uygulanabileceğini düşünmekte-

dir. Takiyyeye devrim sürecinde 

ihtiyaç kalmadığına kanidir ama 

kavramın kendisine karşı değildir. 

Ayrıca güçlü bir tasavvuf eğilimi 

de vardır. Bunu Gorbaçov’a yazdı-

ğı İslâm’a Davet mektubunda dahi 

sergilemiştir. İbni Arabi’nin ismini 

anarak, siyasi bir metinde sufi içe-

rikli ifadeler kullanabilmiştir. Yani 

‘geleneği sorgulama’ noktasında 

Şeriati’deki duruşu Humeyni’de 

göremeyiz. Esasen onun amacı, 

Şiiliği dönüştürmek de değildir. 

O, Şii inancına göre, İslâmi bir 

hükümet kurmaya çalışmakta-

dır. Tabii ki bunu yaptığında, Şia 

inancının bazı kavram ve ilke-

lerine ilişkin sorgulama süreci 

bir biçimde başlamış olmaktadır 

ama onun amacı bu değildir. Bu, 

şartların doğurduğu bir durum-

dur. O bakımdan, Humeyni’nin 

‘dönüştürücülük’ vasfının genelde 

‘pratikle’ ve belirli bir alanla (ki 

ona ‘siyasal alan’ diyebiliriz) sınırlı 

olduğunu kabul etmemiz gereki-

yor. Ancak tabii ki, bu bile, Şia’nın 

bin yıllık tarihsel süreci içerisinde 

başlı başına önemli bir husus ola-

rak görülmelidir.  

Humeyni’nin bir başka önemli 

yönü de, ‘siyasi bilinç’ noktasında 

geleneksel Şia ulemadan çok ileri 

bir noktada durmasıdır. O, İslâmi 

Yönetim’in hayati önemi haiz 

olduğu inancındadır ve bunun 

değerini dinin pratikleriyle bile 

kıyas etmemekten yanadır. Ona 

göre, İslâmi Yönetim, namaz, oruç 

gibi ibadetlerden daha önemlidir 

ve gerekirse, namaz, oruç gibi 

ibadetlerden vazgeçilebilir ama 

İslâmi Yönetim’den vazgeçilemez. 

Hamaney ile bu konuda yaşadığı 

meşhur tartışma, onun zihniyetini 

yansıtan iyi bir örnek olarak alı-

nabilir. Suudi Yönetimi’nin 1987 

Hacc olaylarından sonra İranlı 

hacılara Haccı yasaklaması üze-

rine, Humeyni bir fetva yayın-

lamış ve İranlı hacıların hacca 

gidemedikleri için sorumlu olma-

yacakları yönünde görüş beyan 

etmiştir. Hamaney ise, klasik 

mantıkla düşünerek: “dinin emir-

leri her şeyin önündedir; Hacc 

dini bir ibadettir ve hiçbir gerekçe 

ile ertelenemez” demiştir. Bu zıt-

lık, onun zihniyetinin gelenek-

sel Şianınkinden farklı olduğunu 

net bir biçimde göstermektedir. O 

“İslâm’ın ibadeti siyaset, siyaseti 

ibadettir” anlayışını bütün hayatı-

na uyarlamış bir fakihtir ve Hacc 

olayları üzerine vermiş olduğu fet-

vada bunu açıkça görmek müm-

kündür. 

İşte bütün bu yönleriy-

le, Ayetullah Ruhullah Musevi 

el-Humeyni, hem İslâm tarihinin 

hem de yirminci yüzyıl siyasal 

tarihinin en önemli simalarından 

biridir. Onun liderliğinde ger-

çekleşen İran İslâm Devrimi ise, 

doğrudan ve dolaylı etkileri ile 

birlikte, bir büyük tarihsel/siya-

sal olaydır. Tabiatıyla, bu büyük 

olayın yansımaları da büyük ola-

caktır. Devrim’den sonraki yarım 

yüzyılda Ortadoğu bölgesi ve 

dünyada yaşanan gelişmeler bunu 

kanıtlamaktadır. Ancak bir kez 

daha altını çizerek ifade etmek 

istiyorum ki, Humeyni’nin asıl 

önemi, Devrim yapmış bir lider 

oluşu değil, düşünceleri ve bil-

hassa yaptıkları ile Şiiliği içerden 

dönüştüren bir fakih oluşudur. 

Kanımca, tarih onu, uzun-erimli 

bir süreç sonunda daha çok bu 

yönüyle anacaktır. 
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Mesut KARAŞAHAN

Bahia’da Siyasal ve Sosyal Ortam

Brezilya tarihinde “Müslüman 

İsyanı” diye anılan vaka 1835’de 

ülkenin Bahia adlı bölgesinde 

yaşandı. Brezilya’nın kuzeydoğu-

sunda yer alan Bahia, sömürgecilik 

döneminde Avrupa sofralarının ihti-

yaçlarını köle emeğiyle karşılayan 

Yeni Dünya bölgelerinin başında 

gelir. Bahia özellikle şeker üretimin-

de Amerika’daki başlıca sömürge 

coğrafyalarından biriydi. 16. yüz-

yıldan sonra iki yüz yıl süreyle 

şeker bu ülkedeki beyaz azınlığın 

en önemli gelir kaynağı oldu.

Beyazlar, orada doğup büyü-

müş ve dolayısıyla Brezilyalı olarak 

bilinenler ile Avrupalılar diye ikiye 

ayrılırdı. Avrupalı beyazlar genel-

likle Portekizliydi. Ticari sermayeyi 

elinde bulunduran ve tüccar denin-

ce akla gelen kesim Portekizlilerdi. 

1822-23 yıllarında Portekiz’e karşı 

verilen Bağımsızlık savaşı esnasın-

da oluşan Portekiz karşıtı atmosfer, 

bağımsızlık elde edildikten sonra 

Portekizli tüccarların Bahia’yı terk 

etmesine neden olacaktır.

Savaş dolayısıyla ekim alanları-

nın tahrip edildiği ülkede müteakip 

yıllarda yaşanan bir dizi gelişme 

gerek köleler, gerekse özgür vatan-

daşlar arasında huzursuzlukların 

şiddetlenmesine yol açtı. İngilizler 

köle ticaretini yasakladı (bunun 

insani saiklerle yapıldığını düşün-

mek, Hindistan’da ele geçirdikleri 

ucuz iş gücü ve ekim alanlarını, 

sanayileşmenin başlamasını ve ayrı-

ca rakip Fransa’nın Karayipler’deki 

sömürge ekonomisini çökertme 

arzusunu göz ardı etmek olurdu!) 

ve Güney Atlantik köle ticareti-

ni önlemeye yönelik adımlar attı. 

Bunun sonucunda ekim alanlarında 

“işçi” sıkıntısı başlarken Brezilya’nın 

güneyinde kahve ekim alanlarının 

gelişmesi dolayısıyla siyahi köle 

ihtiyacı daha da şiddetlendi. Bahia 

dahil kuzeydoğu bölgeleri, güney-

deki bu pazar için köle ihraç eder 

hali geldi ve Bahia’da köle fiyatları 

arttı.

Yine bu yıllarda yaşanan sığır 

vebası salgını ve kuraklıklar Bahia 

ekonomisi üzerinde tahripkar etki-

ler yaptı. Temel gıda maddeleri-

nin fiyatlarında yaşanan artış, bu 

dönemde köle isyanlarının yanı sıra 

patlak veren halk ayaklanmalarının 

da başlıca nedenleri arasında görül-

müştür. 1822’de bağımsızlığın elde 

edilmesinden sonra ülkenin farklı 

bölgeleri arasında başlayan yarış ve 

rekabet, yönetici sınıflar arasında 

bölünme, federalistlerle merkezi-

yetçiler, liberallerle muhafazakârlar, 

cumhuriyetçilerle monarşi yanlıla-

rı arasındaki çatışmalar, daha da 

istikrarsız bir ortamın doğmasına 

yol açtı. Bağımsızlık savaşı sonra-

sında terhis edilen askeri birliklerin 

çıkardığı isyanlar istikrarsızlığı şid-

detlendirdi. 

Farklı grupların ayaklanmaları-

na köleler de kendiliğinden katılıp 

destek veriyordu. Hatta bazen hare-

ket liderleri arasındaki tartışmalara 

kölelerin de katıldığı, kurul toplan-

tısında masada yer işgal ettiği dahi 

oluyordu. 1831’de Portekizlilere 

karşı Santo Amaro’da gerçekleş-

tirilen bir isyan esnasında ortaya 

çıkan durumu, kurul sekreteri 

şöyle anlatır: “Sonra Felix da Silva 

Monteiro’nun kölesi olan bir siya-

hiyi, Jose Ignacio’yu gördüm. Köle, 

kurula ait sandalyelerden birine 

oturmuştu. Ona kim olduğunu sor-

dum; tıpkı benim gibi bir Vatandaş 

olduğunu söyledi ve ucu sivri bir 

bıçak çıkarıp masanın üstüne sertçe 

koydu.”

Bir kölenin kurul üyeleri arası-

na oturup bu şekilde konuşabili-

yor olması, köle emeğine dayalı bir 

sosyal düzenin geleceği açısından 

soru işaretleri anlamına gelmektey-

di. Aslında bu çalkantılı dönemde 

kölelerin de son derece kışkırtılmış 

olması hali Portekiz karşıtı beyazları 

dahi endişeye sevk etmekteydi.

Efendiler ve Köleler

19. Yüzyıl Bahia toplumu, dört 

katmanlı bir hiyerarşiye sahipti. En 

üstte tarım arazilerinin sahipleri, 

büyük tüccarlar, üst düzey devlet 

ve kilise yetkilileri ve yüksek rüt-

beli askerler yer almaktaydı. Güç 

ve servet sahibi olan bu gruplar, 

Brezilya’da Müslüman İsyanı

Bahia Haritası
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■ Brezilya’da Müslüman İsyanı

1822’den itibaren Brezilya emper-

yal hükümetinin bağışladığı soylu-

luk unvanının başlıca talipleriydi. 

İkinci kategoride orta düzey hükü-

met ve kilise görevlileri, meslek 

sahipleri, ordudaki subaylar, tüc-

carlar, belli bir zenginliğe sahip usta 

zanaatçılar, bina ya da köle kiraya 

vererek, tefecilik yaparak para kaza-

nan kimseler yer alırdı.

Alt düzey hükümet 

memurları, askerler, prestiji 

fazla olmayan işleri yapanlar, 

bar ve otel sahipleri, zanaatçı-

lar ve seyyar satıcılar üçüncü 

katmanı oluştururken, sosyal 

piramidin en altında “tehlikeli 

sınıflar” diye adlandırılanlar, 

yani köleler, dilenciler, evsiz 

barksız kimseler, serseriler yer 

alırdı. Bu toplumda köle sahi-

bi olmak için zengin olmaya 

gerek yoktu. Rahipler, askerler, 

bürokratlar, zanaatçılar, otel 

ve bar sahipleri, eczacılar ve 

çiftçiler büyük tüccarların ve 

ekim alanı sahiplerinin yanı 

sıra emrinde köle bulundurabi-

len kimselerdi. Döneme ilişkin 

bir tanıklığa göre “köle sahibi 

olmamak, gerçekçilikten son 

derece uzak olmanın bir belir-

tisi olarak görülür. Kişi kendi 

evi içinde her türlü zorluk ve 

sıkıntıyla karşı karşıya kalabilir, 

fakat köleden vazgeçemez. Kişi, 

zengin biçimde süslenmiş tahtıre-

vanını taşıyacak en az iki zenciye 

ve bu konvoyu tamamlamak için 

bir uşağa sahip olmalıdır. Her kim 

sokakta Afrikalılardan oluşan bir 

korteje sahip olmaksızın görülürse, 

bu durum muhakkak kişinin aşırı 

ekonomik darboğaz içinde olduğu-

na yorulurdu.”

Bahia’daki kölelerin durumu 

Kuzey Amerikadakilerle mukaye-

se edildiğinde asla daha olumlu 

düzeyde görülemez. Çalışma ve 

yaşam koşullarının elverişsizliği ve 

beyaz efendinin kötü muamelesi 

yüzünden yaşlılık günlerini göre-

meden ölen köle sayısı çok faz-

laydı. Aynı şekilde bebek ölümleri 

çok yüksek oranlarda yaşanıyordu. 

Ekonomiyi büyütmeye veya hatta 

dengede tutmaya yetecek kadar 

köle çocuğu dünyaya gelmediği için 

Brezilya’daki köle nüfusu sürekli 

Afrika’dan yeni getirilenlerle takvi-

ye ediliyordu.

Bahia bölgesinin başkenti 

Salvador dahil yerleşim itibariyle 

yoğunluklu kısımlarının nüfusu-

na ilişkin 1798 civarında yapılmış 

bir tahmin 110 bin rakamını verir. 

Bu nüfusun üçte biri beyazlar ve 

Yerlilerden oluşmakta, geri kalanı 

ise siyahiler ve “mulatto” denilen, 

Afrikalı ile Avrupalılardan olma 

melezden oluşmaktaydı. 1808’de 

Salvador’da ve Bahia’nın on üç 

beldesinde yapılan nüfus sayımı-

na göre 50451 beyaz, 1463 Yerli, 

104285 özgür veya azatlı siyahi ve 

mulatto ve 93115 siyahi ve mulatto 

köle vardı. Ağır işleri ancak erkek 

köleler yapabildiğinden, kadın köle 

sayısı erkeklere göre çok daha azdı 

ve gerek bu kadın köleler, gerekse 

çocukları, erkeklere nazaran daha 

sıklıkla azat ediliyordu (bunun 

başlıca sebeplerinden birinin, 

kadın kölelerin beyaz efen-

di tarafından cinsel istismara 

maruz bırakılmasının olduğunu 

belirtelim).

Bazı tahminlere göre 300 

erkeğe 100 kadın düşüyordu. 

1816 yılında altı tane ekim 

alanında geçerli durumu ele 

alan bir araştırma 275 erke-

ğe mukabil 100 kadın oranını 

ortaya koymuştu. Şehir mer-

kezlerinde bu oran daha makul 

düzeylere inebiliyordu. Başkent 

Salvador’da 19. yüzyılın ilk çey-

reğinde 128 erkeğe 100 kadın 

şeklinde bir oran söz konusuy-

du ki, bu da şehirdeki kölelerin 

yüzde 56 sının erkek olduğu 

anlamına geliyordu. Genelde 

kadın erkek oranındaki denge-

sizlik, aile oluşturma ve çocuk 

sahibi olma konusunda ciddi 

bir handikapın varlığına işaret 

etmektedir.

Aile kurma imkanına sahip 

olmayan, olsa bile bu ailenin sürek-

li olacağının, efendi tarafından bir 

müdahaleyle dağıtılmayacağının 

hiçbir garantisi bulunmayan, karın 

tokluğuna en ağır işlerde çalıştırılan 

ve her an insanlık dışı, insan onu-

runa aykırı, aşağılayıcı ve incitici bir 

muameleyi, köleleştirme sürecini 

tecrübe eden siyahi Afrikalı insan-

lar, Karayipler ve ABD’de olduğu 

gibi Brezilya’da özellikle de Bahia 

bölgesinde bundan kurtulmanın 

Hausaların İslâm’ı tebliğ faali-
yeti Bahia’daki köleler arasın-
da ciddi bir karşılık buluyordu. 
Okudukları Kur’ân metinleri, 
tıpkı Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 
Mekke’deki tebliğ günlerin-
de olduğu gibi, zulme maruz 
kalmış, köleleştirilmiş insan-
lara son derece cazip geli-
yordu. Köken itibariyle Batı 
Afrika’dan getirilmişlerdi. 
Şeyh Osman dan Fodyo’nun 
Sokoto hilafeti emrinde sava-
şırken esir düştükleri, bazı-
larının ise köylerine yapılan 
baskınlarla köleleştirildikleri 
sanılmaktadır.
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yollarını  sık sık arayacaklar ve 

isyan girişiminde bulunacaklardı.

Quilombo’larda Hayat Vardı

19. Yüzyıl başlarında Brezilya’da 

şeker ekonomisinin büyümesi, 

Afrika’dan daha fazla köle getiril-

mesini gerektirdiği gibi kölelerin 

iş yükünün artmasına da yol açtı. 

Yukarıda değindiğimiz siyasal ve 

sosyal çalkantılar, gıda krizi ve 

özgür vatandaşlar arasındaki türlü 

huzursuzluklar köle isyanlarını 

kolaylaştırırken, buna katkı yapan 

faktörler arasında ülkenin coğra-

fi özelliğinden kaynaklanan ilginç 

bir durum daha söz konusuydu. 

Bahia’da başkent ve banliyöleri-

nin çevresinde Afrikalıların kendi 

yaşam biçimlerini serbestçe devam 

ettirebildikleri, dini toplantılar ve 

çeşitli etkinlikler gerçekleştirebil-

dikleri denetim dışı mekanlar oluş-

maya başlamıştı.

“Quilombo” denilen bu top-

luluklar, aslında firari kölelerin 

sığındıkları yerler işlevini görüyor-

du. Dağlık ve ormanlık arazilerde 

kolayca gizlenebilen firari köleler, 

yasaların tatbikindeki gevşeklikten 

de yararlanarak adeta nefes alına-

cak mekanlar inşa etmişlerdi. Bazen 

köleler birkaç günlüğüne kaçıp 

dinlenmek için buralara sığınıyor 

ve ödül peşindeki köle avcılarına 

yakalanmamaya dikkat ederek bir 

süre sonra beyaz efendilerine geri 

dönüyorlardı (tabiî, cezalandırılma-

yı göze alarak, çoğu zaman can 

yakıcı bir kırbaç cezasına çarptı-

rılmak üzere). Ekim alanı ve köle 

sahipleri bu tür mekanları bir yerde 

imha etseler, ertesi gün başka bir 

yerde tekrar inşa ediliyordu.

Osman Dan Fodyo’nun Talebeleri

Quilombo’larda kendi inanç 

ve geleneklerini devam ettiren 

Afrikalılar arasında Hausa kabi-

lesi özellikle dikkat çekmekteydi. 

Hausa mensupları Müslümandı; 

Bahia’daki siyahi toplumun çok 

belirgin bir katmanını oluşturmak-

taydılar. Güçlü kişilikleriyle, onur 

ve haysiyetlerine düşkün karakter-

leriyle oradaki Afrikalıların parmak-

la gösterdiği kimselerdi.

Onların yanında olmak, zincire 

vurulmuş, vatanından, aile ve akra-

balarından koparılmış, her türlü ezi-

yet ve işkenceyle emek sömürüsüne 

maruz bırakılmış çilekeş Afrikalılara 

huzur veriyordu. Hausaların İslam’ı 

tebliğ faaliyeti Bahia’daki köleler 

arasında ciddi bir karşılık bulu-

yordu. Okudukları Kur’ân metin-

leri, tıpkı Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 

Mekke’deki tebliğ günlerinde 

olduğu gibi, zulme maruz kalmış, 

köleleştirilmiş insanlara son derece 

cazip geliyordu. Köken itibariyle 

Batı Afrika’dan getirilmişlerdi. Şeyh 

Osman dan Fodyo’nun Sokoto hila-

feti emrinde savaşırken esir düştük-

leri, bazılarının ise köylerine yapı-

lan baskınlarla köleleştirildikleri 

sanılmaktadır. 

Hausalar mütevazi yaşıyor, 

domuz eti yemekten, Müslümanın 

pişirmediği bir yemeği yemekten 

özenle kaçınıyorlardı. Bir köle ola-

rak bunu başarmak çok zor oldu-

ğundan akşamları gizlice toplanıp 

yemek yiyorlardı. Kendi aralarında 

para toplayıp mescit olarak kullan-

mak üzere ev kiralıyorlar, namazla-

rını birleştirerek kılıyorlardı.

Mütevazi halleriyle Hıristiyan-

laştırılmış Afrikalıların bazen tepki-

sini çekiyorlardı. Afrikalı bir azatlı 

olan Ezequiel, dünyevi zevklerden 

uzak yaşayışlarından rahatsızlık 

duyduğunu şöyle dile getirmişti: 

“Bunların hepsi de ruhban olmak 

istiyor.” Hausalar zaman zaman 

putperest veya Hıristiyanlaştırılmış 

olan diğer Afrikalılarla tartışma-

lara da giriyorlardı doğal olarak. 

Bununla beraber Bahia toplumun-

daki inanç çeşitliliğini ve çoğulcu 

yapıyı tehdit ettiklerine ve isyan 

hareketinde dinî bir tekel oluştur-

ma amacı güttüklerine dair hiçbir 

kanıt veya belirti görülmemiştir.

Okur yazarlık yeteneğine sahip 

olmaları Hausaları farklı kılan özel-

liklerinin başında gelmekteydi. 

Sömürgecilik döneminin köleleş-

tirme uygulamasında Avrupalı efen-

diler daima köle okur yazarlığının 

aleyhinde olmuşlar, okuma yazma 

becerisinin yaygınlaşmasını önle-

meye ve dolayısıyla köleleri ceha-

let içinde bırakmaya çalışmışlardır. 

Bahia’da Müslüman köleler, inanç 

ve pratiklerini muhafaza etmenin 

önemli bir vasıtası olarak okur 

Resimde görüldüğü gibi Müslüman köleler başlarına giydikleri sarıkla 
kolayca ayırt edilebiliyordu.
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yazarlık yeteneklerini devam ettir-

meye ve fırsat buldukça başkalarına 

da bunu öğretmeye çaba sarf ettiler. 

Hakim unsuru teşkil eden beyazla-

rın dahi çoğunlukla okuma yazma 

bilmediği bir ortamda Hausalardan 

okuma yazma dersi alırken yakalan-

dığı için acımasızca kırbaçlanarak 

cezaya çarptırılan kölelerin yaşadığı 

dram sık sık kayıtlara geçti.

“Muallim”in Liderliğinde

1835’teki ayaklanma, yüzyılın 

başlarından itibaren sık sık görü-

len isyan hareketlerinin son ve en 

büyük halkasıydı. Kimi zaman 

henüz planlama aşamasında önle-

nen, kimi zaman kanlı bir şekilde 

bastırılan önceki isyan girişimle-

rinde Müslüman köleler de zaman 

zaman yer almıştı. 1807 yılında 

bir kölenin ihbarı üzerine deşif-

re edilen isyan girişiminde Hausa 

kabilesi mensuplarının büyük rol 

oynadığı düşünülür. İsyanı başlata-

madan baskına uğrayan ve liderle-

ri tutuklanan kölelerin ifadelerine 

göre şehir ve kırdaki köleler güç 

birliği yapacak, limandaki gemileri 

ele geçirecek  ve Afrika’ya doğru 

topluca denize açılacaklardı. 

Bu girişime karşı tepki ola-

rak lider ekibinin idam edilmesi 

ve diğerlerinin şehir meydanında 

kırbaçla cezalandırılmasının yanı 

sıra tüm Afrikalıların toplantı ve 

kutlama törenlerinin yasaklanması 

yoluna gidildi. Fakat önlemler işe 

yaramadı. İki yıl sonra, 1809’da üç 

yüz civarında köle, gıda üretiminde 

önemli bir şehir olan Nazare des 

Farinhas’ta silah, cephane ve gıda 

depolarına saldırarak isyan başlattı. 

İki gün sonra Salvador’dan getirilen 

askerler yerel milislerle birleşerek 

kanlı bir savaşta köleleri mağlup 

etti. Kölelerin kimi canını kurtar-

mak için teslim oldu, kimi üçer, 

dörder kişilik gruplar halinde böl-

gede dağıtıldı. Tutsak alınan seksen 

üç erkek ve on iki kadına ne olduğu 

hiçbir zaman öğrenilemedi.

Başarısız biçimde sonuçlanmış 

olsa da 1809 hareketi Bahia’daki 

köle toplumu için pek çok bakım-

dan tehlikeli bir örnek olarak hafı-

zalarda yer edecekti. Bu sefer beyaz 

efendilere bilgi sızdırılmamış, iha-

net yaşanmamış ve farklı Afrikalı 

kabilelerden olan köleler tam bir 

dayanışma içinde omuz omuza 

mücadele vermişti.

Kölelerden bir sonraki girişim 

1814 yılında geldi. Çok sayıda köle 

Salvador’u terk ederek civardaki bir 

Quilombo’da toplandı. 250 kişi-

lik bir güçle balıkçı limanına sal-

dırdı; beyazların yanı sıra, isyana 

katılmayı reddeden erkek ve kadın 

köleleri de hedef aldı. Karşılarında 

yine hükümet askeri birliklerini ve 

onlara destek veren, melezlerden 

oluşturulmuş milis güçlerini bul-

dular. Sayı ve teçhizat bakımından 

yetersizlikleri, bir saat kadar süren 

savaşın sonucunda mağlubiyetlerini 

mukadder kılmıştı.

Yine burada da farklı kabile-

ler güç birliği yapmıştı; Müslüman 

Hausaların komutası altında bir-

leşmişlerdi. Liderleri João adını 

taşıyan, fakat kabile mensupları 

arasında “Malomi”, yani muallim 

olarak ün yapmış bir kişiydi. Bu 

durum, Bahia’daki köle isyanların-

da Müslüman varlığının ve örgüt-

leyici rolünün ilk tartışmasız kanıtı 

olarak görüldü.

Ölüm: Anavatana Dönüş Yolu

Hausa’lar 1814’te bir başka giri-

şimde bulundu. Ülkenin en büyük 

şeker plantasyonlarının bulundu-

ğu lguape bölgesinde gerçekleşen 

isyan girişimi yine kanlı bir şekil-

de bastırıldı. İki yıl sonra ise dinî 

bir kutlama, isyana dönüşecekti. 

Önceden hazırlık yapılmamış, ken-

diliğinden başlamış gibi görünen 

hareket, köle sisteminin sahiplerini 

dört gün boyunca korku ve endişe 

içinde bırakmıştı.

Her isyan girişiminden sonra 

beyaz efendi hep daha sıkı ve sert 

önlemler aldıysa da kölelerin isyan 

ateşi bir türlü sönmek bilmiyordu. 

1822’de Bağımsızlık Savaşı esna-

sında köleler en az üç defa isyan 

çıkardı. Savaş sonrasında 1824’te, 

1826’da yeni girişimler oldu. 1827-

1831 arasında küçük isyanlar dal-

gası, Bahia’nın dört bir yanında 

çalkantılara yol açtı. Beyazlar can 

ve mal emniyetinden yoksun, ev ve 

işyerleri her an talan edilme tehdi-

di altında, korku ve panik içinde 

kaldı.

1830’da gerçekleşen isyan, 

ilk defa Salvador’un merkezinde 

yaşanmış olması bakımından farklı 

ve önemliydi. Köleler başka isyan 

girişimlerinde olduğu gibi, yine 

ilk önce silah temin edebilecekle-

ri dükkan ve depolara saldırdılar. 

Ardından köle pazarına koştular; 

orada Afrika’dan yeni getirilmiş 

köleleri serbest bırakmaya çalıştı-

lar. Burada olayın ilginç bir yanı, 

kölelikten kurtarmaya çalıştıkla-

rı Afrikalılardan on sekiz tanesi-

nin isyana katılmayı reddetmesi ve 

dolayısıyla engel olarak karşılarına 

çıkmasıdır. Kayıtlarda bu kölelerin 

isyancılar tarafından “elimine edil-

diği” belirtilir. 

Ateşli silahlara sahip ve eğitim-

li askeri birlikler karşısında ancak 

Son savaşın yaşandığı Agua
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kılıç ve pala ile donanmış kölelerin 

isyanı bir kez daha başarısızlık-

la sonuçlandı, isyancı Afrikalıların 

kimi dağlık bölgelere kaçtı, kimi 

linç edildi. Elliden fazlası dövülerek 

katledildi. Afrikalıların hareketini 

kısıtlayan önlemler daha da arttı-

rıldı ve sıkılaştırıldı. Sokağa çıkma 

yasağı ilan edildi, akşam saat 9’dan 

sonrası için. İsyana karıştığından 

kuşkulanılan köleler için, masum 

oldukları anlaşılsa bile, başka bir 

şehirden efendiye satılmadıkça 

demir parmaklıklardan kurtula-

mayacağı ilan edildi. “Ölüm, ana-

vatanımıza dönüşün bir yoludur” 

diye inanan Afrikalı köleler için bu 

önlemlerin pek bir şey ifade etme-

yeceği yakın zamanda anlaşılacaktı.

Kadir Gecesi’nde Kıyam

1835’teki son ve büyük isyanı 

öncekilerden farklı kılan şey, uzun 

bir hazırlık döneminin ürünü olma-

sıydı. Önceki hareketler ya sponta-

ne biçimde gelişmiş, ya da acele alı-

nan kararlar sonucu ortaya çıkmış  

vakalardı. Uzun hazırlık aşaması-

nın başlıca risklerinden birisi ise, 

bunun kölelik  sistemi sahiplerince 

önceden haber alınması ihtimaliy-

di ve Bahia’nın Müslüman köleleri 

tam da bu handikapla karşı karşıya 

kaldılar. Yakında bir isyan çıkaca-

ğına dair söylentiler ayyuka çıktı 

ve beyazlar alarm durumuna geçti. 

Askeri birlikler uyarıldı; devriye ve 

nöbetler sıklaştırıldı ve şehre giriş 

çıkışlar daha sıkı denetlenmeye baş-

ladı.

İsyanın zamanlamasını etkile-

yen bir diğer faktör, Müslüman 

kölelerin İslâm’ı tebliğ faaliyetleri-

nin beyaz elitler arasında yol açtığı 

rahatsızlık oldu. Zira gerek şehir 

merkezlerinde, gerekse kırsal bölge-

lerde irşad faaliyetinin çok başarılı 

bir şekilde yürütüldüğü gözleniyor-

du. İslâm’a girenlerin her geçen gün 

çoğalması, kölelik düzenine razı 

olmayacak Afrikalı sayısının sürekli 

artması anlamına geliyordu. İrşad 

faaliyetini yürüten köleler de, siste-

min sahibi beyazlar da, bir kölenin 

Müslüman olurken aynı zamanda 

statükoyla bağlarını da kopardığını 

gayet iyi biliyorlardı.

 1824 Anayasası resmi din ola-

rak Katolikliği tanımıştı ve dola-

yısıyla sadece Katoliklerin alenen 

ibadet etmesine ve açıkça belirtil-

miş kiliselere sahip olmasına izin 

veriliyordu. Hıristiyanlığın farklı 

kollarından gelen Avrupalılar özel 

alanlarda ibadetlerini gerçekleşti-

rebiliyorlardı. İslâm ise yasa dışı 

bir konumdaydı. Kölelere ait her 

türlü inanç ve ibadet biçimi illegal, 

bu inançların tatbiki bir hak ve 

özgürlük konusu olmaktan ziyade 

kolluk güçlerini ilgilendiren yeraltı 

faaliyeti olarak değerlendiriliyordu. 

Allah’tan başka hiç kimsenin kulu 

ve kölesi olmamayı inancın temeli-

ne yerleştirmiş bir İslâm dinine bağ-

lılık, pek tabiidir ki feodal kölelik 

sisteminin sahiplerince en hasmane 

tutumla karşılanacaktı.

1834 yılının Kasım ayına gelin-

diğinde Müslüman kölelere yönelik 

baskı ve sindirme hareketleri hız 

kazandı. Miraç kandili kutlamaları 

esnasında baskın yapıldı; imam ve 

liderleri tutuklandı; camileri tahrip 

edildi. Ocak 1835’teki isyanın kara-

rının bu çalkantılı günlerde alındığı 

tahmin edilmektedir. Miladi tak-

vimle 25 Ocak 1835 tarihi, Hicri 

takvimle 1250 yılının Ramazan 

ayının 25. gününe denk geliyor-

du ve kaynaklara göre Müslüman 

Hausalar Kadir Gecesi’ni kutla-

maktaydılar. Aynı zamanda Miladi 

takvimde Pazar günüydü ve isyan 

için bir pazar gününü seçmek; 

Hıristiyanların tatil yaptığı, beyaz 

efendinin kilisede ayinle meşgul 

olduğu veya istirahate çekildiği, 

köleler üzerindeki denetimin nis-

peten gevşediği bir zaman dilimi 

olması bakımından Amerika’daki 

çoğu köle isyanında izlenen bir 

yöntem olagelmişti.

Müslüman köleler haberleşme 

imkanlarının kısıtlı olması yüzün-

den, isyanın başladığını birbirle-

rine ve diğer Afrikalılara duyur-

makta büyük güçlük çektiler. İlk 

gruplar bu yüzden gece boyunca 

Salvador’un cadde ve sokaklarında 

koşuşturarak, evlerin kapı ve pen-

cerelerine vurarak, bağırıp çağıra-

rak isyana taraftar toplamaya çalıştı. 

Olayı önceden bilenler ve hazırlıklı 

olanlar derhal sokağa fırlıyor ve 

topluluğa katılıyor, fakat ilk defa 

duyanlar şaşkınlık ve kararsızlık 

içinde ne yapacağını bilemiyordu.

İsyancılar önce Saray 

Meydanı’ndaki şehir hapishanesine 

saldırdı. Kasım ayındaki baskınlar 

esnasında tutuklanmış olan lider-

lerini kurtarmak, farklı zamanlarda 

oraya kapatılmış bütün Afrikalıları 

serbest bırakmak ve muhtemelen 

muhafızların silahlarını ele geçir-

mek istiyorlardı. Fakat birden bire 

çapraz ateş arasında kaldılar; bir 

yandan hapishane muhafızları, 

diğer yandan saray muhafızları ateş 

ediyordu. Hapishaneyi ele geçirme 

girişimi başarısız oldu. İsyancı köle-

ler Saray Meydanı’ndan geri çekildi.

Civardaki cadde ve sokaklardan 

yeni gelenlerle biraz daha güçlen-

dikten sonra yakınlardaki Ulusal 

Muhafızlar kışlasına saldırıya geç-

Belediye Konsey Binası isyanda 
ilk hedeflerden biriydi
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tiler. Sayıları binleri bulmuş olsa 

da, silah ve teçhizat bakımından 

yetersiz oluşları bir kez daha köle-

lerin elini kolunu bağlıyordu. Kışla 

saldırısı iki veya üç kölenin şehit 

düşmesinin ardından başarısızlıkla 

sonuçlandı. Buradan, Salvador’un 

bir başka bölgesinde yer alan polis 

kışlasına yöneldiler. Polisler isyan-

cılara göre çok az sayıda olmasına 

rağmen duvarların arkasına gizlen-

miş ve ateşli silahlarla donanmış 

olmanın avantajıyla açıktaki kölele-

re büyük kayıplar verdirdi ve yine 

geri çekilmek zorunda bıraktı.

Müslüman kölelerin bundan 

sonraki adımı şehir dışında Cabrito 

adlı yere yönelmek oldu. Burada, 

çiftliklerden gelecek kölelerle 

buluşmayı planlamışlardı. Fakat 

yolları askeri birliklerce kesildi. 

Agua des Meninos’da, süvari kış-

lasının bulunduğu mahalde nihai 

savaş yaşandı. İsyancı Müslüman 

köleler saatler içinde elliye yakın 

şehit verdi. Çoğunun elinde bıçak 

veya kılıç, pek azında ateşli silah 

vardı. Başlangıçta planladıkları, 

büyük bir patlama gerçekleştirerek 

düşmana sürpriz yapma düşünce-

sini gerçekleştirememişler, yeterli 

silah ele geçirememişler, liderlerini 

hapisten çıkaramamışlar ve şimdi 

ağır kayıplar verdikten sonra dağlık 

bölgelere doğru geri çekilmeye baş-

lamışlardı.

Beyaz Uygarlığında Yeri Olmayanlar

İsyanın bastırılmasını müteakip 

genelde bütün Afrikalıları, fakat 

özellikle Müslüman olan köleleri 

ve ailelerini hedef alan büyük bir 

şiddet dalgası yaşandı. Beyazlar 

yaşadıkları korku ve paniğin bütün 

acısını önlerine çıkan her Afrikalıya 

saldırarak, katlederek, tecavüz ede-

rek çıkarmaya çalışıyorlardı.

Sağ ele geçirilen isyancılar ise 

büyük bir metanet örneği sergi-

liyordu. Sorguda konuşmuyorlar, 

arkadaşlarını ele vermiyorlar veya 

zaten şehit olduğu bilinen kimseler 

varsa onların adını vererek oyalama 

taktiği güdüyorlardı. Bir husus iyice 

ortaya çıkmıştı: İsyancılar onca 

kargaşaya rağmen asla gelişigüzel 

şiddete başvurmamışlar, masum ve 

savunmasız kimselere, hatta beyaz 

efendilerine ve ailelerine saldırma-

mışlar, evleri soyup yağmalamaya 

kalkışmamışlar ve bütün güç eşit-

sizliğine rağmen savaşın ahlaki ilke-

lerine uymaya özen göstermişlerdi.

Müslüman kölelerin barınak-

larında yapılan aramalarda bulu-

nan Arapça yazılı metinlerin çok-

luğu beyaz polis şeflerini ve ordu 

komutanlarını hayretler içinde 

bırakmıştı. Yukarıda da değindi-

ğimiz gibi, beyazların dahi okur 

yazarlığının çok sık rastlanan 

bir vaka olmadığı bir dönemde 

Müslüman Afrikalıların bu özelliği 

çok anlamlıydı. Karşılarına çıkan 

her Müslüman köleyi isyan suçun-

dan mahkemede mahkum ettirmek 

için delil arayan polis, bu Arapça 

yazılara, Kur’ân sahifelerine sarıldı. 

Afrika’ya özgü müzik aletleri, kolye-

ler ve elbiseler de dikkat çekmekle 

birlikte, tespihler, ibadet edildiğinin 

bir alameti sayıldığından olsa gerek, 

en fazla rağbet gören deliller olarak 

değerlendiriliyordu.

Yargılama süreci. Orta Çağ engi-

zisyon mahkemesinde olduğu gibi, 

suçsuz sayılmanın otoriteye itaat 

gösterisiyle mümkün olacağı tarzda 

gerçekleşti. Afrikalılara şöyle dendi: 

“Eğer sağ kalmak istiyorsanız, sade-

ce efendinize değil, fakat genel-

de bütün beyaz insanlara saygı ve 

itaatinizi ispatlamalısınız.” Beyaz 

adamın uygarlığın sahibi olduğu, 

Afrikalıların asla aynı seviyede ve 

gelişmişlik düzeyinde olamayacak-

ları, Avrupalı olmamakla aslında 

doğal olarak barbarlığı temsil etme 

durumunda oldukları vs. savcının 

iddianamesinde temel argümanı 

oluşturmuştu.

Mahkeme tutanakları kayboldu-

ğu için, cezaların niteliği kesin ola-

rak bilinememektedir. İdam edilen-

lerin az sayıda olduğu, daha ziyade 

kırbaçlama ve sınır dışı etme ceza-

sının verildiği tahmin edilmekte-

dir. Hatta sonraki günlerde isyanla 

hiç alakası olmadığı halde yüzlerce 

azatlı, yani eski köle dahi “sizin 

uygar dünyada yeriniz yok” denile-

rek sınır dışı edilmiştir. Kalanlar ise 

ancak din değiştirmek suretiyle bu 

ülkede varolma hakkı elde edecek-

ti. Derhal çıkarılan bir yasayla köle 

sahiplerine kölelerini Hıristiyanlık 

üzere eğitmeleri ve vaftiz etmeleri 

zorunluluğu getirildi. Bunun için 

altı aylık bir süre tanındı; bu süre 

sonunda Hıristiyan yapılmamış her 

köle başına belli bir para cezası 

uygulanacaktı.

Kaynaklar:
• Bu yazıda, João Jose Reis tarafından 

Portekizce olarak kaleme alınan ve Arthur 

Brakel tarafından İngilizceye çevrilen Slave 

Rebellion in Brazil The Muslim Uprising of 

1835 in Bahia (The John Hopkins University 

Press, 1993) adlı eserden yararlanılmıştır. 

Abdias do Nascimento’nun Brazil Mixture or 

Massacre? Essays in the Genocide of a Black 

People (The Majority Press, 1989) ve Katia M. 

de queiros Mattoso’nun To Be a Slave in Brazil 

1550-1888 (Rutgers University Press, 1986) adlı  

kitapları genel olarak Brezilya’da Afrikalı köle-

lerin durumuna ve isyan hareketlerine ilişkin 

önemli bilgiler içermektedir.

Müslüman isyancıların üzerinde bulunan 
Kur’an sayfaları
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Ayşe AKSU

M isyonerlik faaliyetleri ve 

bu faaliyetlerin aktarılma-

sı hususu ülkemizde hayli ilgi 

görmekte ancak bu ilgi yoğun-

luğu kimi zaman ortaya konulan 

çalışmalarda bir sistemsizliğe yol 

açabilmektedir. Bilindiği üzere 

misyonerlik olgusu çok katmanlı 

bir yapı arz etmektedir. Öncelikle 

tarihi gelişim seyrinde gerek faa-

liyetleri ve metotları gerekse mis-

yonerlik kurumunun ürettiği ve 

kullandığı kavramlar belli dönem-

lerde değişime ve dönüşüme 

uğramıştır. İkincisi, her Hıristiyan 

mezhebinin kendi bünyesindeki 

misyonerlik anlayışı, misyonerliği 

anlamlandırması, metot ve uygu-

lama biçimleri birbirinden çok 

farklı ola gelmiştir. Bu farklılık 

dikkate alınmadan misyonerlik 

olgusunun vuzuha kavuşturulma-

sı zordur. Buna bir de yörelere, 

geleneklere ve devlet sistemlerine 

göre değişen misyonerlik faaliyet-

lerinin etki ettiği de unutulma-

malıdır.          

Bütün bu katmanlara dair bir 

şeyler yazmak, bilinmeyen husus-

ları açığa çıkarmak, söz konusu 

faaliyetlerin alanlarını, metotlarını 

ve gelecekteki durumunu tespit 

etmek başlı başına karmaşık bir 

meseleyken, bir de bütün bunları 

tek bir kitaba sığdırmaya çalışmak 

imkansızla başa çıkmayı dene-

mek demektir. Bu nedenle geniş 

bir alanı kapsayan ve kaygan bir 

zemini olan misyonerlik konusu 

genel çerçeve olarak şu ana baş-

lıklara çerçevesinde incelendiğin-

de daha doyurucu eserler ortaya 

çıkacağı akla uzak değildir:

a) Tarihsel boyuttaki çalış-
malar: Belli bir dönemdeki mis-

yonerlik faaliyetlerini inceler. Bu 

çalışmalarda gerekirse birden fazla 

teşkilat, mezhep ya da grup ince-

lenebilir. 

b) Misyoner teşkilatı mer-
kezli çalışmalar: Bir teşkilatın 

kuruluşunu, hedeflerini, amaçla-

rını, elemanlarını ve faaliyet böl-

gelerini kapsar. 

c) Misyoner merkezli çalış-
malar: Bir misyonerin ya da bir 

misyoner grubunun faaliyetlerin-

den yola çıkılarak bir bölgede 

yürütülen çalışmaları ortaya çıka-

rır. 

d) Bölge merkezli çalışma-
lar: Belli bir bölgede gerçekleşen 

misyonerliği inceler. 

e) Kavramsal çalışmalar: 
Misyonerlik kurumunun ürettiği 

ve kullandığı kavramları inceler. 

Bunların ortaya çıkışı, dayanak-

ları, tarihi akışta ne gibi deği-

şikliklere uğradıkları bu alanın 

konusudur. 

f) Günümüzdeki misyoner-
lik: Güncel misyonerliğin takibi 

ve gelecekteki adımlarının belir-

lenmesini amaç edinir. 

Ülkemizde misyonerlikle ilgili 

yapılan çalışmalara baktığımızda 

özellikle son yıllarda daha çok 

misyoner teşkilatı merkezli ve 

bölge merkezli çalışmaların yoğun 

olduğu, günümüzdeki misyoner-

lik konusunun da ciddi anlamda 

ele alındığı, buna mukabil karma 

inceleme yapan kitapların azaldığı 

görülmektedir.

Türkiye’de misyonerlik 

konusunu ele alan çalışmalar-

dan biri de İskender Oymak’ın 

Metot ve Çalışma Alanları 

Açısından Türkiye’de Misyonerlik 

Misyonerlik Araştırmalarındaki 
Vurgunlara Değiniler ya da 

Bir Kitabın Eleştirisi 
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Faaliyetleri1 adlı kitabıdır. Birinci 

bölümde “Misyon” kavramının 

Hıristiyanlık terminolojisinde-

ki yeri ve misyonerlik faaliyet-

lerinin geçmişi; ikinci bölümde 

misyonerlerin nasıl yetiştirildiği, 

Misyon’un metotları ve amaçları; 

üçüncü bölümde ise misyoner-

lerin çalışma alanları ve hedefle-

ri incelenmektedir. Her ne kadar 

ismi, kitabın belirli bir alan-

la sınırlandığı izlenimi verse de 

muhteva açısından bu eser karma 

misyonerlik incelemesine bir 

örnek teşkil etmektedir. Dahası, 

akademik bir incelemede olması 

arzu edilmeyen bazı yaklaşımları 

da barındırmaktadır. Dolayısıyla 

eserin bu bağlamda bir değerlen-

dirmeye tabi tutulması kaçınıl-

mazdır.  

Çalışmanın Yöntemine Dair 

Öncelikle kitabın isminden 

yola çıkarak içeriği tahmin edil-

diğinde akla ilk gelenler muhte-

melen şunlardır: Kitap Türkiye 

coğrafyasındaki misyonerlikle 

sınırlıdır. Tek bir mezhep faaliyeti-

ne indirgenmediğine göre Katolik, 

Protestan, Ortodoks misyoner-

liğinin hepsini kapsamaktadır. 

“Metot ve çalışma alanları” diye 

bir çerçeve çizildiğinden hareketle 

misyonerliğin tarihsel boyutuna 

çok az yer verilmiştir. Türkiye 

Cumhuriyeti döneminde ortaya 

konulan misyonerlikten ve günü-

müzdeki uygulamalardan bahse-

diyor olmalıdır. Faaliyete vurgu 

yapıldığına göre teorik ve kavram-

sal tartışmalar ya hiç yoktur ya da 

gerektiği kadarıyla sınırlıdır.  

Oysa kitap bittiğinde yuka-

rıdaki tahminlerle kitap isminin 

örtüşmediği açıkça görülür. Eserin 

coğrafya sınırlaması yoktur ve 

tüm dünyadaki misyonerlik faa-

liyetlerinden bir çeşitleme yapı-

larak, eldeki malzemeler yazarın 

dikkat çekmek istediği konulara 

bir destek mahiyetinde kullanıl-

mıştır. O nedenle Çin Misyonerlik 

Teşkilatı (s. 150), Malezyalı ada 

yerlileri (s. 152), Hollandalılar 

ve Portekizlilerin Endonezya faa-

liyetleri (s. 157, 158), Irak (s. 

160), Orta ve Güney Amerika, 

Meksika ve İspanya (s. 172), 

Pasifik Adaları, Güney Afrika ve 

Hindistan (s. 267), Endonezya 

ve Senegal (s. 306), Yemen (s. 

129) gibi ülkelerdeki misyonerlik 

çalışmalarının kitapta sıklıkla yer 

bulması yazarı rahatsız etmemiş 

gibidir. Dolayısıyla okuyucunun 

iki kapak arasında neyi bulacağı, 

hangi tarihî dönemi tanıyacağı ya 

da hangi coğrafyada dolaşacağı 

netlik kazanmış değildir.   

Kitapta hangi kilisenin ya da 

ülkenin misyonerlik faaliyetleri-

nin anlatıldığı belirgin değildir. O 

halde hepsinden alıntılar olduğu 

hükmüne varılmaktadır. Ancak 

burada da bir denge olmadığı 

açıkça anlaşılmaktadır. Bazen bir 

başlık altında sadece Amerikan 

faaliyetleri anlatılmışken, bir 

diğer başlıkta Fransız/Cizvit ve 

İtalyanlardan da çok kısa bahisler 

bulunmaktadır. Örneğin “Hedef 

Kitleleri” başlığı altında tama-

mıyla ABCFM (American Board 

of Commissioners for Foreign 

Missions) misyonerleri ve hitap 

ettiği kesimler ele alınmış, yalnız-

ca bir paragrafta Cizvitlerin faali-

yet bölgelerine yer verilmiştir. (s. 

169) Eğitim alanındaki çalışma-

ların tamamı da ABCFM merkez-

lidir ve sürekli olarak o teşkilatın 

okulları anlatılmıştır. (s. 243-

267) Sadece bir paragraf Fransız 

okullarının sayılarına (s. 265) ve 

birer küçük paragraf misyoner 

gönderen diğer ülkelerin okulla-

rına yer vermiştir. (s. 261, 264, 

266) Kadın eğitimi konusunda da 

bir paragraf dışındaki aktarımlar 

tamamen Amerikalı misyonerlere 

aittir. Sağlık alanındaki çalışmala-

rın anlatıldığı bölüm (s. 271-293) 

Urfa Misyon Hastanesi hariç yine 

bütünüyle Amerikan faaliyetlerine 

dayanmaktadır. Kiliselerin anlatıl-

dığı bölüm de (s. 293-298) bun-

lardan farklı değildir. Bu durumda 

kitabın tamamı American Board 

teşkilatıyla sınırlanmalı, diğer 

ülke faaliyetleri dipnotlarda veril-

meli değil miydi?

Başlık ve içerik tezatları, oku-

yucuya, aslında bunların birbi-

rinden zorla ayrılmış olduklarını 

düşündürmektedir. Zira amaçlar 

ve hedefler diye iki ayrı bölümde 

ele alınan hususlar (okul açma, 

dini yayma, siyasi ve iktisadi çıkar 

peşinde koşma vb.) dağınık bir 

şekilde o kadar çok tekrarlan-

maktadır ki, konunun takibi zor-

laşmakta, sanki her misyonerlik 

etkinliği sadece bu açılardan ince-

lenmiştir düşüncesini doğurmak-

tadır. Kaldı ki, misyonerlerin nasıl 

eğitildikleri de beklendiği gibi 

onların hangi okullarda okuduk-

ları, misyonerlik pratikleri, özel 

yetiştirilme metotları vs yerine; bir 

İngiliz casusunun itirafları bağla-

mında münferit bir örneği uzun 

uzun anlatmıştır.            

    
Konu Kaymaları 

“Dini Amaçlar” başlığını (s. 

144) okurken birdenbire misyon 

kavramının açıklamasına geçil-

mektedir. (s. 147) Yine aynı başlık 

altında misyonerliğin siyasi yayıl-

macılığa nasıl hizmet ettiği de 

işlenmektedir. (s. 149) Büyük bir 

paragraf ise misyonerlerin “aileyi 

yok etme politikalarına” ayrılmış-
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tır. “İktisadi Amaçlar” kısmında 

vaziyet daha vahimdir. Başlıkla 

hiç alakası yokken “misyonerle-

rin İncil’den beslendikleri, kadın 

ve erkeklere okuma öğretilme-

si, gördükleri her şeyi İncil’le ve 

onun terimleriyle tasvir ettikle-

ri” (s. 163) gibi yorumlar yer 

almakta, üstelik bunlar da Hans-

Lukas Kieser’in Iskalanmış Barış 

adıyla Türkçeye çevrilen kitabın-

dan aynen alıntılanarak olduğu 

gibi metne yapıştırılmış olarak 

verilmektedir. Akabinde kilise 

ve misyon kurulmasının önemi, 

her kilisenin mutlaka bir misyon 

kurması gerektiği konusu ince-

lenmiş, daha doğrusu Edward A. 

Lawrence’tan alınıp eklenmiştir. 

Peşi sıra Beyrut’ta 24 yıl çalışma 

yapan Dr. Jessup’un, Müslüman 

toplumun inançları, peygamber-

lerine yaklaşımları, alkollü içecek-

lerden uzak durdukları, İngiliz ve 

Amerikalılara güvendikleri şeklin-

deki tespitlerine yer verilmiştir. 

(s. 164). Hiçbir yorum yapmadan 

ve iktisadi amaçlara bağlanma-

dan hemen J. S. Dennis’ten alınan 

ve konusu “misyonerlerin kalıcı 

başarısının sebepleri” olan ve tek 

kelime iktisadi alandan bahset-

meyen bir paragraf eklenmiştir. 

Ardından kilise merkezli misyo-

nerlik paragrafı, onun ardından 

da American Board’un “cemaatleri 

kendine yaklaştırmak için nakdi 

yardımlarda bulundukları” anla-

tılmıştır. Bu konuyu, Evanjelik 

düşüncenin ne anlama geldiğini 

anlatan uzun bir paragraf takip 

etmiştir ve iktisadi faaliyetler böy-

lece bitmiştir. (s. 166) Anlaşılacağı 

üzere İskender Oymak, adı belli 

bir başlığın altına hiç yeri olma-

yan konuları serpiştirmekte bir 

beis görmemekte, bunu sık sık 

yapmakta ve bu hazindir ki, kita-

bını metot açısından zayıflatmak-

tadır. 

Zaman Kaymaları

Bir eserde zamanın akışını 

belirlemek ve bu akışı dikka-

te almak, okuyucunun zihnine 

rahat takip edeceği bir istikamet 

verdiği gibi, bilgilerin birbiriyle 

karışmasını da engellemeye matuf 

bir yazım eylemidir. Bu nedenle 

her başlık altında ya da bölüm-

lendirmede zaman aralıkları eski-

den günümüze ya da tam aksine 

doğru bir güzergah takip etmeli-

dir. Elimizdeki kitapta ise modern 

dönemdeki bir konudan Osmanlı 

dönemine atlanmakta, daha sonra 

tekrar günümüze gelinebilmek-

tedir. Örneğin, “Misyonerlerin 

Metotları” başlığında geçmişteki 

metotlara dair tek kelam edilme-

den Kahire Konferansı’na (1906), 

Uluslararası Diyalog Çalışmalarına 

ve II. Vatikan Konsili’ne (1962) 

dayanılarak Evangelizm anlayışı-

nın Misyon anlayışından farklılık 

arz ettiği, zorlayıcı değil de daha 

yumuşak ve kucaklayıcı olduğu, 

yine “hizmet”, “şahitlik”, “kur-

tuluş” gibi kavramların yeniden 

yapılandırılması işlenmiştir. (s. 

178-242) Oysa misyonerler cep-

hesindeki bu dönüşüm 1950’ler-

den sonraya tekabül eder. 2000’li 

yıllardaki güncel misyonerlik 

faaliyetleri de hemen arkasından 

gelmektedir. Okuyucu, üçüncü 

bölümde Osmanlı’daki okul faa-

liyetleriyle karşılaşmakta, 150 yıl 

geriye gitmektedir. Dolayısıyla 

misyonerlik kurumlarının geli-

şim basamakları kopmakta, zihin 

sürekli bir zikzak halinde yorul-

maktadır. Bunun yerine yazar, 

misyonerlerin kendi içindeki 

değişimler konusunu kitabın son 

bölümü olarak okuyucuyla pay-

laşabilirdi. 

Kavram Karmaşasının 
Yol Açtığı Karmaşa

Yazar pek çok kelime ve kav-

ramı asıl manasına vâkıf olmadan 

kullandığı izlenimi vermektedir. 

Örneğin “Tanrı’nın Krallığı’nı 

genişletmek” tabiri, Hıristiyan 

teolojisinde ve misyonerlik kuru-

munun temelinde yer alan “tüm 

dünyanın Hıristiyanlaştırılması” 

manasına geldiği halde kitapta 

“Tanrı’nın Krallığı düşüncesinin 

alanını genişletmek” diye tercü-

me edilerek anlam kaymasına yol 

açılmaktadır. (s. 153) Bu min-

valde Bebek Semineri (s. 245), 

Merzifon Teoloji semineri (s. 

256), teolojik seminer (s. 69), 

Harput’ta bir seminerle beraber 

Fırat Koleji... (s. 256), bu semine-

rin ilk yarıyılı (s. 95) gibi ibareler-

deki seminer terimi de problemli 

bir kullanıma sahiptir. Zira günü-

müzde ilmi müzakere toplantısı 

anlamında kullanılan bu kelime 

misyoner terminolojisinde ilahi-

yat okulu veya Teoloji okulu ola-

rak kullanılmaktaydı. Aynı şekilde 

“umumi okul (common school)”, 

mahalle okulu diye, Jerusalem 

(s. 67), Kudüs diye, “eklesiastik 

topluluk” (s. 76) ruhban sınıfı 

diye, “Avrupa Türkiye Misyonu” 

(European Turkey, s. 108) Balkan 

Misyonu diye çevrilmeliydi. Bu 

durum bazen bu alanda hazır-

lanmış başka eserlerde de göze 

çarpmakta, bahsedilen terim, kav-

ram ve kelimelerin tam çevirileri 

yapılamamaktadır. Misyonerlik 

faaliyetleri konusunda çalışan 

araştırmacıların ortaklaşa hazır-

layacakları bir misyoner terimleri 

sözlüğüne acil ihtiyaç duyulduğu 

burada kendini göstermektedir.
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Bilgi Yanlışları

Misyonerlik konusunu çalı-

şan araştırmacılar kimi zaman 

konunun hassasiyetine binaen 

aşırı heyecana kapılarak birtakım 

bilgileri, olması gereken mecra-

dan farklı alanlara yönelik mal-

zemeler olarak kullanmaktadır-

lar. Elimizdeki kitapta da benzer 

durumlar söz konusudur. Yazar, 

Robert Kolej’in kurucusu Cyrus 

Hamlin’in hatıratından bir parag-

rafı hatalı çevirmiş, bununla 

kalmayıp onu farklı bir yönde 

kullanmıştır. Mezkur paragrafın 

kitaptaki hali şu şekildedir:   

“Misyon okulları Batı tekniği-

nin uygulama alanları olduğu için 

misyoner idaresi Batıdan her çeşit 

endüstriyel ürün getirterek yerli 

teşebbüsü yok etmeye çalışmıştır. 

O günlerde uygulanan gümrüğün 

kaldırılması için çaba sarf etmiş-

lerdir. Hamlin ‘ne zaman ki bu 

hükümetin politikasının özellik-

le İngiltere tarafından tamamıy-

la yıkılması üzerine Türkiye’nin 

sanayisinin çöktüğünü ve ülkenin 

hızlı bir zaaf sürecine girdiğini’ 

ifade etmektedir.2 Hamlin’in bu 

sözlerinden, misyonerlerin ana 

hedeflerinin ülkeleri zaafa uğra-

tıp ekonomik yönden çökertmek 

olduğu anlaşılmaktadır.” (s. 157) 

(italikler A.A.) 

Yazarın bahsettiği “Batıdan 

getirilenler” daha çok okul ve has-

tane malzemeleriydi. Elbette bun-

ların gümrük maliyetleri Osmanlı 

için kâr sağlarken misyonerle-

re külfet demekti. Ancak 1838 

yılında İngiltere ile imzalanan 

Baltalimanı Ticaret Antlaşması, 

gümrük tarifelerini Osmanlı aley-

hine çevirdi. İşte Hamlin kitabın-

da aslında bu antlaşmaya atıfta 

bulunmakta ve yukarıda yazarın 

yanlış verdiği (italik cümleler) 

yerde şunları söylemektedir: 

“% 5’lik tarife dönemin-

de [antlaşma öncesi] bir tüccar 

çoğu defa mallarının maliyetinin 

% 50’sini devlete ödemiş olurdu. 

Türk endüstrileri ise gelişip zen-

ginleşmekteydi; çünkü onlar ger-

çek anlamda ve güçlü bir şekilde 

himaye ediliyorlardı. Nihayet dev-

letin bu politikası, büyük ölçüde 

İngiltere tarafından tamamen ala-

şağı edilince Türkiye’nin endüst-

rileri can verdi ve ülke hızla fakir-

leşmeye başladı.” (Hamlin, a.g.e., 

s. 305)  

Görüldüğü gibi Hamlin’in 

cümlesi farklı çevrilmiş, böylece 

yazarın kendi görüşlerini ne olur-

sa olsun desteklemek adına hata-

ya düştüğü bir kez daha ortaya 

konulmuştur. 

Yazar, “Hamlin’in çalışmaları-

nı Bursa ve Ege bölgesine kay-

dırdığını” (s. 245) söylemekte-

dir. Oysa Hamlin, her ikisi de 

İstanbul’da kurulmuş olan Bebek 

İlahiyat’ta 20 yıl (1840-1860), 

Robert Kolej’de ise 13 yıl (1863-

1876) çalışmış, başka hiçbir yerde 

alanıyla ilgili faaliyete katılmamış 

ve ülkesine 1876’da geri dönmüş-

tür. Ancak Bursa’ya ziyaret amaçlı 

dört defa gittiğini My Life’ın 9. 

bölümünde zikretmektedir. Yazar 

bir başka yerde de Hamlin’in 

“1838’de American Board tarafın-

dan teolojik seminer olarak Robert 

Koleji kurmak üzere İstanbul’a 

gönderildiğini” bildirmektedir. 

(s. 69) Halbuki ABCFM teşkilatı 

Hamlin’i, İstanbul’da bir ilahiyat 

okulu kurmak üzere göndermiş-

tir. Bunun üzerine Bebek İlahiyat’ı 

kuran ve yıllarca idareciliğini 

yapan Hamlin 1863’te Board’tan 

istifa ederek Batılı anlamda bir 

kolej kurma isteğiyle Robert 

Koleji bağımsız olarak kurmuştur. 

Şu tespitler de diğer bilgi yan-

lışlıklarını göstermesi açısından 

önemlidir: 

“1832’de William Goodell 

İstanbul’da kendi evinin bir bölü-

münü okul haline getirip kız 

çocuklarını mezhep değiştirme-

ye zorlamıştır. Türkiye’de ilk kız 

Protestan okulunun benzerleri 

daha sonraki yıllarda Beyoğlu’nda, 

Bebek’te ve Hasköy’de açılmıştır.” 

(s. 269) 

Oysa sayılan üç semtteki kız 

okulları tek bir okuldur. Şöyle ki, 

İstanbul Yatılı Kız İlahiyat Okulu 

adıyla ilk önce Beyoğlu’nda 

1845’te kurulan okul, Rum ve 

Ermeni ruhbanın rahat bırakma-

ması yüzünden gözlerden daha 

ırak olduğu düşünülen Bebek 

köyüne taşındı (1850). Ancak bu 

uzaklık öğrenci azalmasına yol 

açınca bu defa da 1853 yılında 

zengin Ermeni ailelerinin yaşa-

dığı Hasköy’e nakledildi. Burada 

1862’ye kadar öğretim verdikten 

sonra American Board’un kara-

rıyla Merzifon’a taşınan bu kız 

okulu 1938’e kadar orada öğreni-

me devam etti.

“Pliny Fisk ve Levi Parsons 

Malta’da matbaa kurmuşlardır.” 

(s. 65) “İncil tercümeleriyle uğraş-

mışlardır. Levi Parsons İzmir’de 

ölmüştür.” (s. 66) 

Bu iki Amerikalı misyoner 

Osmanlı topraklarına gelme-

den önce İngiliz misyonerler 

Malta’da bir matbaa kurmuşlardı. 

Başlangıçta bu matbaayı kulla-

nan Amerikalılar çok geçmeden 

Daniel Temple’ın ve matbaacı 

Hallock’un gönderilmesiyle aynı 

yerde kendi matbaasını kurdu. 

Henüz keşif aşamasında olduk-

ları ve erken ölümleri nedeniyle 

Parsons ve Fisk herhangi bir mat-
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baa kurmadıkları gibi İncil tercü-

meleriyle de uğraşamadılar. Fakat 

P. Fisk, İngilizce-Arapça bir sözlük 

hazırladı ve basımını görmeden 

öldü. Ayrıca L. Parsons’ın ölüm 

yeri İzmir değil İskenderiye’dir.

Aşağıdaki alıntıda da (s. 

100) Robert Kolej’le Arnavutköy 

Amerikan Kız Koleji bir tek 

kurum gibi gösterilmektedir:

“1915-16 yılları itibarıyla 

Robert Koleji’nde 240’ı hazırlık 

sınıfında olmak üzere toplam 419 

öğrenci vardı. Bu öğrenciler on 

yedi farklı ülkeden olup ... 34 

tanesi Protestandır. (Moore, s. 

227-229) 1922’de ise öğrenciler-

den 121’i Rumdur. Bu okuldan 

mezun olan pek çok Rum kızı 

öğretmen ve hemşire olmuştur. 

Bunların çoğu Atina ve civarında-

ki mülteci kamplarında çalışmış-

lardır.” (Jenkins, s. 73, 82)

İki okul hem fizik ortam hem 

de yönetim ve müfredat açısın-

dan tamamen farklıydı. Yazar ise 

elindeki bilgileri dikkatlice incele-

meden alt alta sıralamasının getir-

diği hata ile okulları karıştırmış-

tır. Üstelik Jenkins’in kitabında 

“mülteci kampları” diye bir ibare 

yoktur; “mülteciler arasında aktif 

olarak çalışmaktadırlar” cümlesi 

yazılıdır.        

Kaynak Kullanımı

Kitapta kaynak kullanımı nok-

tasında da sıkıntılar mevcuttur. 

Çoğu yerde yazar, kaynak kitap-

tan alıntıladıklarını tırnak için-

de ya da küçültülmüş paragrafta 

vermemektedir. Bilakis o alıntı-

yı (üslubuna dahi dokunmadan) 

sanki kendi görüşleriymiş gibi asıl 

metnin içine dahil edivermek-

te, en nihayet uzun paragrafın 

sonunda dipnota inerek kaynağı 

bildirmektedir. Bu durumda oku-

yucu hangi kısmın yazara, hangi 

kısmın alıntıya ait olduğunu asla 

kestirememektedir. Bu husus-

ta o kadar ileri gidilmiştir ki, 

Kieser’den aynen alınan ve alıntı 

olduğunu gösteren herhangi bir 

işaret olmaksızın akışa eklenen şu 

cümleler yazarın hiçbir elemeye 

tabi tutmadan fişlemelerini sırala-

dığını düşündürmektedir: 

“1856’dan sonraki otuz yıl 

Doğu Türkiye Misyonu’nun ger-

çek büyüme dönemidir. Ancak 

misyon, Ermeni Programlarının 

ve II. Abdülhamit’in Protestan 

karşıtı politikasından sonra bir 

daha toparlanamamıştır. Ancak 

bu dönemde yerli çalışanların 

sayısında artış vardır. Bu durum 

Harput misyon teşkilatının öncü-

sü Wheeler tarafından “kendine 

yardım için yardım” felsefesinin 

oturması maksadıyla yerel güç-

lere mümkün olduğu kadar fazla 

sorumluluk verme düşüncesiyle 

örtüşüyordu.” (s. 100) 

Burada geçen “Ermeni prog-

ramı”, “Ermeni pogromu” olma-

lıydı. “Yahudileri hedef alan soy-

kırım” anlamına gelen bu terimi 

Kieser kitabında ısrarla ve bilinçle 

kullanmakta, adeta Ermenilerin 

böylesine acımasız bir yaptırıma 

maruz kaldıklarını sabitlemek için 

kitabında defalarca dile getirmek-

tedir.3 Ne yazık ki yazar da ne 

olduğunu tam anlamadığı bu teri-

mi biraz değiştirerek alıntılamış, 

böylece Kieser’in görüşlerini onay-

lanmış ve onun gerek Osmanlı’ya 

gerekse Osmanlı yönetimine 

yönelttiği haksız eleştirileri kabul 

etmiş olmaktadır. Zaten neden-

dir bilinmez, bu kitapta Kieser’e 

50’den fazla atıfta bulunulmak-

tadır.  

Okullar bahsinde Hester D. 

Jenkins’in Amerikan Kız Koleji’nin 

tarihçesini anlattığı kitabından 

dört satırlık bir alıntıyla, o da 

konu dışı bir veriyle yetinilmiştir. 

(s. 100) Ancak “kadınların eğiti-

mi” başlıklı bölümde asıl fayda-

lanılması gereken kaynaklardan 

biri o kitap olmasına rağmen hiç 

değinilmemiştir. Ayrıca bu bölüm-

de en azından Mary M. Patrick’in 

iki hatıra kitabı, Maria A. West’in 

hatıra kitabından yararlanılabilir, 

ilgili makalelere de yer verile-

bilirdi. Aynı şekilde Antep mis-

yonerleri Azariah Smith ve Fred 

Shepard’ın hastane faaliyetlerine 

uzun bir yer ayrılmasına rağmen 

Turhan Baytop’un o şahısla ilgi-

li kitabından sadece dört satırlık 

alıntı yapılması, buna mukabil 

genel misyonerlik konularından 

bahseden ikincil kitaplara (Kieser, 

Kocabaşoğlu, G. F. Herrick) çokça 

atıflarda bulunulması ilginçtir.

Yazarın Pozisyonu

İskender Oymak bazı yorum 

ve değerlendirmeleri esnasında 

kendisinin yer aldığı konumu 

belli eden ifadeler kullanmakta, 

bazı tasarruflarda bulunmaktadır. 

Önsözdeki şu beyanına bakılırsa 

misyonerlik faaliyetlerinin olum-

suz etkilerini ortaya koyma çaba-

sıyla kitabı yazmaya giriştiği açık-

tır: “Şimdi daha büyük imkanlar 

ve teknoloji ile çalışmalarını sür-

dürdükleri için bizim de toplum 

olarak birlik ve beraberlik için-

de temel değerlerimiz etrafında 

kenetlenmemiz gerekmektedir.” 

Ancak satır aralarında -farkında 

olarak ya da olmayarak- devam-

lı surette misyonerlerin başarılı 

olduğunu, bu başarının altında 

Osmanlı’nın gafletinin, geri kal-

mışlığının ve bazı alanları boş 

bırakmasının yattığını söylemesi 

can sıkıcı bir durumdur.
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Osmanlı klasik eğitimine atıf-

larda bulunurken yazar sürekli 

aşağılık duygusuna kapılmış bir 

kişilik sergilemektedir. Osmanlıda 

“kız çocuklarına yönelik eğitim 

kurumlarının yok denecek kadar 

az olması misyonerler açısın-

dan değerlendirilmiş ve açılan 

yatılı ve gündüzlü kız okulları 

bu noktada önemli bir misyo-

nu icra etmiştir. İslâm coğrafya-

sında bu anlamda ilk kız okulu 

1830’da Beyrut’ta açılmıştır” (s. 

244) derken, misyoner okullarını 

yücelttiğinin farkında değildir ve 

onların mutlak başarı kazandık-

larını peşinen kabullenmektedir.4 

Yazarın kastı, yabancı dil öğreten 

ve Batılı hayat tarzı ve bilgi anla-

yışı veren kız kolejleri olabilir. O 

zaman da şunu rahatlıkla söyle-

mek mümkündür ki, Üsküdar/

Arnavutköy Amerikan Kız Koleji 

dışındaki misyoner kız okulları 

dişe dokunur bir manzara çiz-

memektedirler. Adı geçen okulun 

ilk açılışı ortaokul seviyesindey-

ken 1873’tür. Kolej haline gelme-

si için 1890 yılının beklenmesi 

gerekmiştir. Henüz misyoner kız 

okullarının derinlemesine tahlille-

rinin yapılmadığı, sadece sayıları-

nın ve hangi şehirde olduklarının 

vermekle yetinildiği, “neyi, niçin 

öğretiyorlardı?” sorusunun sorul-

madığı günümüzün akademik 

araştırmalarında misyoner okul-

larını göklere çıkarmak gerçeğe 

aykırı bir sonuçtur. 

Bu minvalde yazar, okullar 

bahsinde Osmanlı eğitimini tasvir 

ederken de bakış açısını yansıt-

maktadır: 

“O dönemde vilayetlerde 

geleneksel Osmanlı temel eğitim 

kurumları Kur’ân okulları ve med-

reselerden oluşuyordu. Bu sebep-

le Müslümanlarla gayrı müslimler 

Tanzimat’la beraber, arzulanan 

eğitim sistemini yeniden düzenle-

meye çalışmışlardır. (...) Osmanlı 

devleti halka yönelik eğitimde 

yeni düzenlemelere 1848’de baş-

lar. İmparatorlukta girişilen kısmi 

reformlar arasında halk eğitimi 

reformu, ıslahat teşebbüslerinden 

birisidir. Osmanlı’da eğitim birkaç 

istisna ile tamamen içe dönük ve 

ferdi gelişmişti. Ubicini’ye göre 

Osmanlı’da halka yönelik eği-

tim tamamen ulemanın ellerinde 

olduğu için yalnızca dinî ve edebi 

idi. Bu da hem Türk halkını diğer 

milletler arasında tecrit hali içeri-

sinde tutuyor hem de ülkenin dış 

siyasetine engel teşkil ediyordu. 

Eğitim, okul tarafından verilen 

temel eğitim ve medreseler tara-

fından yürütülen yüksek öğretim 

şeklinde ikiye ayrılmıştı. Okullar 

sadece dinî prensipleri, ahlakı 

ve Kur’ân okumayı öğretiyordu. 

(...) Osmanlı’da eğitim sisteminin 

en mahzurlu yönü orta öğretim 

bulunmayışı idi. 1846 Mayıs ayın-

da bir fermanla Türkiye’nin ihti-

yaçlarına cevap verecek bir eğitim 

ve öğretim sistemi için komisyon 

kuruldu. Çalışmalar neticesinde 

öğretim ilkokul, orta öğretim ve 

yüksek öğretim olarak üç kısma 

ayrıldı.” (s. 246-247, italikler 

A.A.) 

Medrese sisteminin bugün 

dahi hakkıyla ortaya konula-

madığı, yerli araştırmaların son 

derece az olduğu, bunlardan bir 

kısmının yabancı menşeli oldu-

ğu bir gerçektir. İlaveten, “halk 

eğitimi reformu” da Batı menşeli-

dir. Osmanlı eğitim sistemi sıbyan 

mektepleri ağıyla, lonca teşkila-

tındaki zanaat eğitimiyle, kızların 

evlerinde ve mahallelerinde ken-

dilerine mahsus aldıkları eğitimle 

ve tekkedeki maneviyat ve sanat 

eğitimiyle bir bütün olarak henüz 

ele alınıp değerlendirilememiştir. 

Buna karşılık herkesi aynı kapa-

sitede kabul edip aynı müfredata 

tabi tutan, birer saatlik farklı ders-

leri üst üste dizip bir sınıf dolusu 

yaşıt çocuğa aynı anda aktarmaya 

çalışan, çocuğun hiç konuşturul-

madığı ve buna mukabil yazılı 

sorulara yazılı cevapların isten-

diği, onların sadece beyin faali-

yetlerine verilen ama ahlaki ve 

sanat yönlerini dikkate almayan 

bir notlar manzumesiyle hazırlan-

mış karnelerle ölçüm yapan, insan 

zihnine ve kabul gücüne aldırma-

dan dayatılan Batı menşeli bir sis-

temi, taban tabana zıt bir anlayışla 

kıyaslamak kabil değildir. Üstelik 

yazar Osmanlı eğitimine yönelttiği 

eleştirileri sadece Ubicini adlı bir 

yabancı araştırmacının yazdıkla-

rıyla desteklemektedir.5   

Yazar, tarihçi Hammer’e daya-

narak verdiği 1864 tarihli okul 

istatistiklerinden sonra şu yorumu 

yapmaktadır: “Görüldüğü gibi bu 

dönemde devletin okulları önemli 

bir sayıda olmakla beraber nitelik 

açısından çağdaş normları yaka-

lamadıkları için yabancı okullar 

karşısında etkili olamamışlardır.” 

(s. 251) Batı tarzı öğretim anla-

yışı yazara göre tartışmasız ola-

rak mükemmeldir. Çıkış noktası 

bu kabul olunca yukarıdaki yine 

bir yabancı şahsın verileri üzeri-

ne “çağdaş normlar” diye vurgu 

yapması kaçınılmazdır. Zaten 

hemen ardından bu düşünceleri-

ni, Kieser’in sözlerini aynen alıntı-

layarak pekiştirmektedir: 

“Öğretmen ve ders kitabı 

sıkıntısı sebebiyle [Batı tarzında-

ki] devlet okulları alternatifsizlik 

yüzünden çoğu zaman istihdam 

edilmek zorunda kalınan ulema-

nın etkisinden kurtulamıyorlar-
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dı. Misyon teşkilatları açısından 

yabancı ülkelere kıyasla Osmanlı 

Devleti’nin en geri kaldığı alan, 

kız çocuklarının eğitimiydi. Her 

ne kadar sıbyan mektepleri her 

iki cinsiyetten öğrenci kabul etse 

de söz konusu okullara sadece 

memur aileleri kızlarını göndere-

biliyordu. Devlete ait ilk kız rüşti-

yesi İstanbul’da ancak 1858 yılın-

da, yani ABCFM’nin aynı şehirde 

“Amerikan College for Girls”ü 

işletmeye başlamasından 28 yıl 

sonra açılabilmiştir. 1908’den 

sonra bile bütün imparatorluk-

ta sadece iki kız lisesi vardı ve 

ikisi de başkentte bulunuyordu. 

Bayanlar için yüksek eğitim, vila-

yetlerde misyon teşkilatları ve 

diğer milletlerin tekelindeydi.” (s. 

252)

Aynı zihniyet sağlık alanıyla 

ilgili kıyaslamalarda da kendini 

göstermektedir: 

“Misyonerlerin yoğun olarak 

Osmanlı coğrafyasına yöneldikleri 

dönem olan 1840’larda devletin 

sağlık alanında iyi durumda olma-

dığı bir gerçektir. Nitekim 1850’li 

yıllarda İstanbul’da bulunan düş-

künler yurdunun kapasitesi 120 

kişidir. Ancak bundan on yıl evvel 

başkent İstanbul’da sakat, yaşlı 

ve çocuk hastaları alacak bir tek 

hastanenin olmadığı ifade edil-

mektedir. 1860’tan sonra Yedikule 

yakınlarında 270 yataklı bir Rum 

hastanesi ve Ermenilere ait 400 

yataklı bir hastane kurulmuştur. 

Katolik Ermenilerin de bir has-

taneleri olup bunun bir bölümü 

küçük çocuk ve dul kadınlar için 

misafirhane olarak hizmet veriyor-

du. İngiliz, Avusturya ve İtalyanlar 

tarafından kurulan hastanelerin 

hepsi Pera ve Galata semtlerinde 

bulunuyordu. Fransa’nın sivil ve 

denizciler hastanesi, Feriköy düş-

künler yurdu ve sağlık evi vardı.” 

(s. 273)

Eugene Morel adlı yazardan 

bu bilgileri aktaran Oymak’a göre 

“durum böyle olunca misyoner-

lere sağlık alanını değerlendirme 

imkanı doğmuştur.” 

Bir yabancı kalemin misyo-

ner faaliyetlerini övmek maksa-

dıyla çizdiği Osmanlının sağlık 

resmi; perişan, ilkel, hastalıklara 

ve salgınlara yenik düşmüş halk 

kitlelerinin ve korunmasız insan-

ların sokaklarda yaşadığı Ortaçağ 

Avrupa şehirlerine benzetmek-

tedir. Halbuki darüşşifaların, 

medreselerin, ev merkezli sağlık 

çalışanlarının ve ilgili vakıfların 

faal olduğu gözden kaçırılmak-

tadır. Üstelik yetimlerine, dulla-

rına, sakat ve yaşlılarına kendi 

evlerinde bakan, sokağa atmayan 

bir medeniyet anlayışında bir 

yetimhanenin, bir huzur evinin 

olmayışı yerilecek değil övüle-

cek bir durum olsa gerektir. Her 

daim kusursuz addedilen Batılı 

kurumlar da insan yapısıdır ve 

bünyelerinde pekala eksiklikler 

bulunabilir. Örneğin, 1850’ler-

deki Kırım Savaşı münasebetiy-

le İngilizlerin Üsküdar’da açtığı 

askeri hastanenin acımasızlığını 

ve ilkelliğini Robert Kolej müdü-

rü Cyrus Hamlin hatıratında şu 

şekilde gözler önüne sermektedir: 

“Bu süre zarfında büyük hasta-

ne perişanlık ve düzensizlik nok-

tasında zirveye ulaşmıştı. Yaralı 

sayısı 6.000’den az değildi. Yeterli 

miktarda ilaç ve diğer hizmet-

ler temin edilemiyordu. Mevcut 

imkanların avantajlarını kullan-

mak için de hiçbir düzenleme 

yapılmıyordu. Böylesine ıstırap 

dolu manzaraya ve fena ihmallere 

asla şahit olmamıştım. Bir gün 

binanın bir tarafında yer alan 500 

fit uzunluğundaki geçitten geçe-

rek devasa avluda dolaşmak aklı-

ma geldi. Ön kısmın ortasından 

başlayarak, solda bir sonraki kori-

dorun yarısına veya biraz fazlasına 

kadar avluyu gezdim. Adamlar 

ölmek üzereydi; bazısı ölmüştü 

ve yüzlerine çarşaf çekilmişti. 

Kokuları ve görüntüleri berbattı. 

Geri döndüm. (...) “Mr. Parker! 

şimdi birilerinin buraya gelip bir 

şeyler yapma zamanıdır. Zira ben, 

Türkler İstanbul’u fethettiklerin-

den beri bu şehirde, İngiliz has-

tanesine denk bir nizamsızlığı, 

pisliği ve ıstırabı barındıran her-

hangi bir Türk hastanesinin var 

olduğuna katiyen inanmıyorum.”6   

Elbette Osmanlı’nın sağlık 

alanındaki durumunda olumsuz-

luklar bulunabilir; ancak bunlar 

yerli kaynaklara dayanılarak veril-

miş olsaydı daha anlamlı olur-

du. Görüldüğü üzere bir yaban-

cı araştırmacının, misyonerlerin 

Osmanlı’ya ne büyük nimetler 

getirdiğini, Osmanlı’nın ne fena 

bir halde olduğunu ispatlamak 

için kurduğu cümleler yazar tara-

fından kayıtsız şartsız kabul edil-

mekte, kitabını yazış amacı olan 

“misyonerlerin zararlı etkilerini 

ortaya koymak” teziyle çelişmek-

tedir. Son bir örneği de matbaa 

konusunda vermek durumunda-

yız: 

“Osmanlı Devleti misyonerle-

rin hücumuna uğradığı dönemde 

basın yayın açısından iyi konumda 

değildi. Zaten ilk Türk matbaasının 

kuruluşu 1727’de gerçekleşmiştir. 

1756’ya kadar İmparatorluk mat-

baalarında basılan kitap sayısı pek 

fazla değildir. Bu tarihten sonra 

basım işlerinde yirmi yedi yıllık 

bir kesinti söz konusudur. 1783 

yılında matbaa yeniden düzenlen-

miştir. 1828’e kadar toplam 90 
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cilt eser neşredilmiştir. Nitekim 

bütün İmparatorluk bünyesinde 

yayın olarak 1822-1830 arası 56; 

1831-1836 arası 60; 1837-1842 

arası 114 eser yayınlanmıştır.” 

(Ubicini) Bu sebeple Osmanlı top-

raklarına gelen misyonerlerin en 

önemli faaliyetlerini basın yayın 

oluşturmuştur. Çünkü misyoner-

ler birçok insana broşür, dergi, 

kitap, mecmua vasıtasıyla vermek 

istedikleri dinî ve siyasi mesajları 

ulaştırma imkanı buluyorlardı. (...) 

1822’de Malta’da kurulan misyon 

matbaasının İzmir’e nakledilme-

siyle, devletin hakim unsuru olan 

Müslüman Türklerin bir matbaa-

sının olmadığı yıllarda misyoner-

lerin sahip olduğu bir matbaada 

Yunanca bir gazete de çıkarılmak-

tadır. (yazar) (s. 310, 311) 

Ortaya konan malumatlarla 

hareket edildiğinde Osmanlı bilim 

dünyası yaya kalmıştır. Yazar, mat-

baasız hiçbir şey üretilemeyeceği 

fikrini benimsediği için o çağın 

Osmanlı bilim dünyasını daralt-

makta; ortaya konan mükemmel 

eserleri, istinsah müessesesini ve 

bunların dağıtım şekillerini bil-

mediğini göstermektedir. Kaldı ki, 

misyonerlerin yine kendi dindaş-

larına yönelik bastıkları İncil ve 

bölümleri, yerel dilde yazdıkla-

rı Protestanlık fikirleri bir bilim 

üretimi değil; olsa olsa mevcut 

dinî anlayışları ve Doğu kilise-

lerini bertaraf etmeye yönelik 

“bozucu” çabalardır. Zaten mis-

yonerlerin geliş sebepleri tam da 

budur ve kendileri de bunu asla 

inkar etmemektedirler. Matbaada 

basılıp dağıtılanların etkisi, mev-

cut Hıristiyanlık anlayışlarını 

(Ortodoks, Gregoryen, Süryani, 

Nasturi vb) ve Müslümanlığı ne 

gibi fikirlerle aşıladıkları sorusu 

sorulduğu gün önem kazanacak-

tır. Aksi takdirde Osmanlı coğraf-

yasına bilim sahasında çok önemli 

çalışmaları getirmiş değillerdir.

Sonuç olarak pek çok kaynağa 

başvurularak hazırlanmış bu kita-

bın, misyonerlikle ilgili çalışmalar 

zincirinde bir yeri olduğu elbet-

te düşünülebilir. Lakin ulaşılan 

kaynaklar, doğru bir sistematikle 

incelense, alıntılar alıntı metodu-

na uygun olarak verilse yazarın 

özgün fikirleri öne çıkartılmış 

olsaydı alanında başarılı kaynak-

lar arasında haklı bir yer edine-

bilirdi. Hükmi bir şahsiyet olan 

her kitabın, kendisine yöneltilen 

eleştiriler ve değerlendirmeler ışı-

ğında kendisini ikinci bir defa 

daha yenileme hakkının ve gücü-

nün olduğu bir gerçektir. Ancak 

o zaman benzerleri arasında haklı 

bir yer edinme iddiası olup olma-

dığını ispatlayabilecektir.      
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tarzını bilmemeleri olduğu vurgulanmı-

yor mu? Hatta Müslüman kızlarından 

hayranlıkla bahsederken, kendi dindaş-

larının aile hayatlarının ne kadar pespa-

ye olduklarını ve önce onların düzeltil-

mesi gerektiğini yazmıyorlar mı? Kaldı 

ki, misyoner okulları gayrı müslim kız-
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olabilir; ancak buradan Müslüman kız-

ları, diğerlerinin ihtiyacı olan Ermenice 
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lerden ne alabileceklerdi? Bu meseleler 

tam anlamıyla vuzuha kavuşturulmadan 

misyoner kız okullarının modernliğin-

den ve yerindeliğinden bahsedilmesi 

doğru olmasa gerektir.     

5   Yazar bir başka yerde de Eugene 

Morel’den şu bilgileri aktarmaktadır: 

“19. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı’da 

öğretim, Kur’ân’ın okunup öğrenilme-

sinden ibaretti. Ancak bu dönemde 

ilköğretim yeniden düzenlenmiş ve on 

yaşından itibaren dört yıl süren okullar 

zorunlu hale getirilmişti. Ortaöğretim 

de kısmen yeniden düzenlenmişti. Bu 

okullarda Arapça, belagat, dinler tarihi, 

Osmanlı tarihi, evrensel tarih, aritmetik, 
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[adet] bilim okutuyorlardı ve ulema 
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6  Cyrus Hamlin, My Life and Times, s. 

Ayrıca 49 yıl ülkemizde yaşamış ve 

Amerikan Kız Koleji’nin müdireliğini 

yapmış olan Mary M. Patrick de Balkan 

Savaşlarında göçmeye mecbur kalan ve 

İstanbul’u dolduran savaş mağdurları-

nın, İstanbul halkı tarafından evlerine 

alınarak barındırıldıklarını, bunlardan 

birinin de Halide Edip’in ailesi oldu-

ğunu, böylece yaraların kısa zamanda 

sarıldığını dile getirmektedir.
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Son zamanlarda AKP’yi anlam-

landırabilmek için Türkiye’de 

İslâmi mücadelenin seyrine ve 

bugününe yönelik birçok farklı 

çalışma yazın dünyasına ekleniyor. 

Nisan ayında da sol/sosyalist  gele-

neğe yaslanan iki dergi; Birikim ve 

Express, AKP ve İslâmcılık odak-

lı  kapak dosyaları oluşturdular. 

Bu yazıda Birikim’in kapak dos-

yasını eleştirel bir okumaya tabi 

tutarak, İslâmcılığa/İslâmcı ente-

lektüellere ve bunun öznesi olan 

Müslümanlara nasıl yaklaştıklarını, 

ne tür yöntemler kullandıklarını 

ve vardıkları sonuçların neler oldu-

ğunu anlamaya çalışacağız. Tabii 

şunu baştan belirtmek gerekiyor 

ki; bahsettiğimiz çalışmalar dergi 

dosyaları olmaları hasebiyle baş-

tan sona bir aynilikten bahsetmek 

mümkün değil. Dosyadaki yazar 

sayısı kadar farklı sesin olduğu-

nu göz ardı etmiyoruz. Bu sebeple 

mümkün oldukça tüm makalelere 

ayrı ayrı değinmeye çalışacağız.

‹slâmcılığı Anlamlandıramamak 

Yazı boyunca 276. sayısıyla 

karşımıza çıkan Birikim dergisinin 

“İslâmcı Entelijansiya ve İktidar” 

başlıklı dosyasını inceleyeceğiz. 

Dergiyle özdeşleşmiş bir isim olması 

hasebiyle Ömer Laçiner’in yazısıyla 

başlamak, Birikim’in bu konudaki 

yaklaşımını da anlamak açısından 

daha faydalı olacaktır. Laçiner “ 

İslâmcı Aydınlar ve İktidara İtaat” 

başlıklı yazısını, tarihsel kanuni-

yetler olarak sunduğu bazı varsa-

yımları temel alarak kurgulamış. 

Bu varsayımları alıntılayarak bunlar 

üzerinden gitmek, yazının fikriya-

tını anlamak açısından önemlidir. 

Laçiner İslâmcı Aydın (aslında ken-

dini bu şekilde isimlendiren bir 

topluluk olmadığından dolayı ne 

kastedildiğinin veya kimler kaste-

dildiğinin tutarlı bir yaklaşım ola-

bilmesi için açıklanması gerekirdi) 

olarak sınıflandırdığı grubun nasıl 

var olabildiğini anlatırken şunla-

rı söylüyor; “Şöyle bir kural/ölçüt-

ten söz edebiliriz. Bir -Müslüman 

çoğunluklu- toplumda, iktisadi 

dinamizm modernleşme doğrultu-

sunda artıyor, yani sanayileşme ve 

uluslar arası ticarette etkinliği büyü-

yen bir ‘orta sınıf’ teşekkül ediyor-

sa; geleneksel organik aydının da 

-ulema, tarikat önderinin- işlev ve 

ağırlığı o oranda azalıyor; yerini bu 

‘İslâmi aydın’a terk ediyor demek-

tir.” Gördüğümüz kadarıyla burada 

Laçiner toplumun sınıfsal durumu 

üzerinden İslâmcı aydın ve ulema/

tarikat önderi arasında ters orantı 

kuruyor. Ancak bunu hangi tarihsel 

veriye dayanarak, hangi Müslüman  

topluma bakarak çıkarsadığını 

anlamak pek mümkün değil. En 

basitinden üzerine konuştuğu ülke 

olan Türkiye’nin tarihsel serüvenine 

bakıldığında; ülkeyi kuran iktidarın 

yok ettiği ve dil devrimiyle önünü 

kestiği bir ulema sınıfı gerçeği var-

ken, yukarıdaki ölçütün geçerlili-

ğinden ne kadar bahsedebiliriz veya 

orta sınıfın güçlenmesinin tarikat-

ları gerilettiğini söylemek için nasıl 

bir veriye dayanabiliriz?  Laçiner’in 

makalesinden yola çıkarak  bu soru-

ların cevaplarını bulmak muhaldir 

ve bu iddiayı doğrulayacak cevap-

İslâmcı Entelektüeller ve 
İktidar İlişkisi
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ların olabileceği konusunda da hiç 

emin değiliz. Yazının devamında ise 

oldukça genellemeci bir dille birlik-

te eskiden eleştirel bir tavra sahip-

ken şu an muhafazakâr eğilimler 

gösteren “İslâmi aydınların” aslında 

şaşılacak bir tavır sergilemedikle-

rini ve yapmaları gerekeni ortaya 

koyduklarını söyleyen Laçiner, bu 

şekilde bir niyet okumasına giri-

şerek İslâmi kesimin bütün 

mücadelesini anlamsızlaş-

tırmaya çalışıyor; “Belirtmek 

istediğimiz nokta; İslâmcılığın, 

daha doğrusu bu ideolojiye 

‘bürünerek’ yükselen burjuva-

zinin, varmak istediği düzeye/

konuma erişmesiyle birlikte, 

buraya varmanın o ülke/top-

lum koşullarında gerektirdiği 

mücadele için faydalı olmuş 

-arızi- eklentilerinden -işlevle-

rinden artık ihtiyaç duyulma-

dığı için- soyunması, kendisini 

saf haliyle gösterme noktasına 

gelmiş olmasıdır.” Alıntının 

sonundaki “saf haliyle” vur-

gusu, aslında İslâmcıların hep 

kuzu postu altındaki kurt 

olduğu hikâyesini akla geti-

riyor. 

Bu tür bir anlatı sami-

miyet sorgulaması içerdiğin-

den, anlamlı bir cevap vere-

bilmek maalesef mümkün 

değil. Söylemeye çalıştığımız, 

İslâmcıların veya Laçiner’in 

ifadesiyle İslâmcı aydınların 

ülkede siyasi iktidar dolayı-

sıyla ortaya çıkan yanlışlara sessiz 

kalmasını onaylamak değil, ancak 

tarihsel bir süreci, Türkiye’deki 

İslâmi mücadele tarihini bugün gel-

diği nokta üzerinden yargılayarak 

boşa çıkarmaya çalışmanın anlam-

sızlığını vurgulamaktır. İktidarsızlık 

döneminde gösterilen direncin, 

iktidar döneminde bir tür kon-

formizme dönüştüğü söylenerek 

çelişkili durumlar ortaya koyula-

bilir ancak bugün yapılan hatala-

rın aslında başından beri İslâmi 

mücadelenin gerçek yüzü olduğunu 

söylemek, tarihteki bütün müca-

deleleri anlamsız hale getirmeye 

yol açar. Çünkü güç elde edildi-

ğinde yozlaş(tır)ma tehlikesini her 

zaman için kendi içinde barındı-

rır ve tarih boyunca iktidarı elde 

eden toplumsal grupların bu son 

ile yüzleşmek zorunda kaldıkları-

nı görüyoruz. Tüm bunların yanı 

sıra Laçiner’in iktidara eklemlenen 

İslâmcı aydınlar eleştirisi yaparken, 

yazı boyunca genellemeci bir dil 

kullanıp, yazının sonunda ise ver-

diği bir örnekle aslında istisnalar 

olduğunu da vurgulaması, kendi 

genellemeci kurgusunu açık ediyor. 

Aslında İslâmcı aydınlar tarafından 

sessiz kalındığını düşündüğü konu-

ları sıralarken, okuyucu olarak bize 

aklında belli isimleri hedef alarak 

yazısını oluşturduğu hissi veriyor. 

Keşke bu kadar toptancı bir dil kul-

lanmaktansa, bu çelişkileri açık bir 

şekilde gördüğü isimler üzerinden 

bir hesaplaşmaya girişseydi, belki 

yazı da okuyanlar için daha anlamlı 

bir hal alabilirdi. 

Son olarak, Laçiner’in kendi 

dâhil olmadığı bir hayat tar-

zının “özüne” yönelik klişe 

yorumunu paylaşarak, bu yazı-

ya yönelik değerlendirmemizi 

tamamlayabiliriz; “Siyaseten 

konuşacak olursak; söz konusu 

İslâmi kimliğin, onun ‘özü’nün 

en temel unsurlarından birinin 

-Sünni İslâm kimliğinde özel-

likle- ‘ulu’l-emr’e itaat’ olması, 

günümüz ‘İslâmcı aydınları’nın 

-TC devletini ‘yeniden inşa’ 

etmeye koyulan- AKP iktidarı 

karşısında suskun, uysal tav-

rını yeterince açıklar, gerekçe-

lendirir.” Laçiner’ burada tüm 

İslâm tarihi boyunca düşünsel 

ve fiziksel mücadelelerle fark-

lı anlamlarla yorumlanmış bir 

ilkeyi, bütün bağlamlarından 

kopartarak İslâmcıları mahkûm 

etmek için bir silah olarak kul-

lanması, içinde bulunmadığı bir 

anlam dünyasını “özcü” yorum-

larıyla mahkûm etme girişimi 

olarak karşımıza çıkıyor.

‹slâmcılık ‹çi Tartışmalar

Derginin ikinci yazısı ise Yüksel 

Taşkın’a ait ve iddialı bir başlığa 

sahip; “İslâmcılık İçi Tartışmala-

rı Anlamak: ‘Türk Müslümanlığı’ 

İnşa Çabaları ve Köktenci İtiraz” 

Bu makalede Yüksel Taşkın İslâmi 

camianın içindeki çeşitli düşü-

nürlerin yazılarına değinerek kar-

Laçiner’in iktidara eklemle-
nen İslâmcı aydınlar eleştirisi 
yaparken, yazı boyunca genel-
lemeci bir dil kullanıp, yazı-
nın sonunda ise verdiği bir 
örnekle aslında istisnalar oldu-
ğunu da vurgulaması, kendi 
genellemeci kurgusunu açık 
ediyor. Aslında İslâmcı aydın-
lar tarafından sessiz kalındı-
ğını düşündüğü konuları sıra-
larken, okuyucu olarak bize 
aklında belli isimleri hedef 
alarak yazısını oluşturduğu 
hissi veriyor. Keşke bu kadar 
toptancı bir dil kullanmaktan-
sa, bu çelişkileri açık bir şekil-
de gördüğü isimler üzerinden 
bir hesaplaşmaya girişseydi, 
belki yazı da okuyanlar için 
daha anlamlı bir hal alabilirdi.
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şılaştırmalı bir çalışma yürütmeyi 

denemiş, ancak birazdan daha açık 

bir şekilde göstermeye çalışacağım 

üzere, yaptığı alıntılara genelde 

kendi argümanları doğrultusunda 

kullanacağı malzemeler olarak yak-

laşmış ve bunun dışında taşıdıkları 

anlamları göz ardı etmiş. Taşkın 

önce Yasin Aktay’ın hicret üzerine 

yazdığı bir paragrafı alıntılayarak, 

bunun modernitenin deneyimlerini 

onaylayan ve aslında İslâmi ilke-

lere göre yönetilen bir ülke ideali-

ni dışlayan bir yaklaşım olduğunu 

ifade ediyor. Bu çıkarımları yaptığı 

paragrafı alıntılayarak nasıl bir yak-

laşımla karşı karşıya olduğumuzu 

anlamaya çalışalım; “Dünyanın her 

yerinin Allah’ın arzı olduğunu bil-

mek ve geride bırakılmış bir tec-

rübeye, bir duruma, bir toprağa, 

bir zamana, var olmanın olmazsa 

olmaz şartı olarak bakmamaktır. 

Varılan her yerde Müslüman’ca bir 

varoluşun bütün imkânlarının içkin 

olduğunu, bunları bulup ortaya 

çıkarmanın bir görev ve sorumlu-

luk olduğunu bilmektir.” Burada 

Aktay aslında çok açık bir şekilde 

Hz. Peygamber’in hicret olayını ve 

hicretin Kur’ân’daki anlatılış tarzını 

başka bir ifade tarzı kullanarak bize 

aktarmaya çalışıyor ve Allah’tan 

başka hiçbir yaratılmışın kutsal ve 

vazgeçilemez olmadığını gösteriyor. 

Ancak nasıl oluyor da Taşkın bu 

cümleleri modernitenin bir gereği 

ve “İslâm devleti”nin reddi olarak 

yorumluyor anlamak çok mümkün 

değil. Aktay bu paragrafta söyledik-

leriyle aynı zamanda İslâm’ın tüm 

zamanlarda ve mekânlarda geçer-

li bir din olduğu vurgusunu da 

yapıyor. Taşkın’ın burada ayırtına 

varamadığı durum Aktay’ın bah-

settiği her ortamda Müslüman’ca 

varoluş ile İslâm devleti söyleminin 

birbirini dışlayan pozisyonlara yol 

açmadığıdır. Ancak şunu da not 

etmeliyiz ki; Peygamber’in hicret 

olayını incelediğimizde, Taşkın’ın 

değerlendirme kriterlerine göre 

1400 yıl önce yaşayan Peygamber’in 

de modernitenin ilkelerini benimse-

miş ve İslâmi devlet anlayışını dış-

layan bir söyleme sahip olduğunu 

görürüz.

Yazının devamında Taşkın, Hay-

rettin Karaman’a “Tahammül mü, 

Hoş Görmek mi?” başlıklı yazısı 

üzerinden, tutarsız ve niyet oku-

maya dönük eleştirilerde bulunu-

yor. Taşkın’a göre ötekinin yanlış 

tavırlarından bahsederek, bundan 

rahatsız olduğunu dile getirmek 

insanın kendi nefsiyle olan müca-

delesini yok sayma ve hatayı dışa-

rıda arayarak, kendini günahsız 

sayma durumunu ortaya çıkarıyor. 

Ancak, Karaman’ın yazısında böyle 

bir algıya yol açabilecek en ufak 

bir iz dahi olmamasına rağmen, 

Taşkın Karaman’ın cümlelerinin 

Müslümanların nefsi mücadeleleri-

ni, dış “kötülüklerin” varlığıyla yok 

sayma kolaycılığına sebep olduğu-

nu söylüyor. Hatta Karaman’a şöyle 

bir ithamda bulunuyor; “Karaman 

‘şartlar oluşmadığında’, geçici ola-

rak ‘demokrat’ olmayı kabulleniyor. 

Ama şartlar oluştuğunda, İslâm’a 

inanmayanların aykırı fikirleri için 

özel mekânlar ihdas (edilebilir). 

Böylece eğer Karaman’ın siyasi 

rakibiyseniz, onun sizinle ‘şartlar 

oluşuncaya’ kadar ‘çok dinli, çok 

kültürlü’ bir yapıda yaşamaya gönül 

indirdiğini, ama ideal toplumunun 

sizin etkisizleştiğiniz bir toplum 

olduğunu bilmeniz gerekiyor.” 

Bu ithamları yorumlamadan önce 

Karaman’ın hangi fikirleri üzerine 

Taşkın’ın bu sözleri sarf ettiğini 

de alıntılamakta fayda var. Kara-

man yazısında şunlara yer veriyor; 

“Bir Müslüman imkânlar ve şart-

lar elverdiği takdirde İslâm ahkâm 

ahlak ve adabının hâkim olduğu, 

kimsenin aleni olarak bunları çiğ-

neyemediği bir toplumda yaşamak 

ister. Yine imkân bulduğunda, şart-

lar müsait olduğunda, düzelteyim 

derken bozma ihtimali bulunmadı-

ğında, daha büyük sakınca doğur-

madığında her Müslüman, aleni 

(açıkça, kamuya açık yerde) dine, 

ahlaka, adaba aykırı bir davranışa 

-engellemek veya ıslah etmek mak-

sadıyla- müdahale etmekle yüküm-

lüdür. İslâm’a inanmayanlar kendi 

inançlarını serbestçe uygulayabilir-

ler; ama bu uygulama Müslümanla-

rın hayat, ahlak ve dindarlıklarını, 

nesillerin eğitimini olumsuz etkile-

yecekse -İslâm toplumunda- ‘onla-

rın aykırı fiilleri için özel mekânlar 

ihdas edilmek gibi’ tedbirlere baş-

vurulur.” Taşkın bu düşüncele-

rinden dolayı Karaman’ı hem iki 

yüzlülükle itham ediyor hem de 

kendisiyle ve nefsiyle yüzleşmekten 

kaçmakla yargılıyor. Buna ek olarak 

bir de Karaman aykırı fiiller için 

mekân ihdas etmekten bahseder-

ken, Taşkın İslâm’da sanki düşünce 

suçu varmışçasına Karaman’ın aykı-

rı fikirler için mekân ihdas etmek 

istediğinden bahsediyor. Ayrıca 

burada Taşkın’ın ne kadar da tarih-

sel verilerden uzak düşündüğünü 

görmüş oluyoruz. Peygamber’in 

hayatına baktığımızda, vahyin yeni 

geldiği dönemlerde Müslümanlar 

güçsüzken, Peygamber Kâbe’de 

çıplak tavaf eden kadınların ara-

sında namaz kılmak durumunda 

kalabilirken, Mekke’nin fethinden 

sonra böyle bir duruma izin verme-

diğini ve bunu yasakladığını bili-

yoruz.  Taşkın’ın baktığı yerden 

Peygamber’in de ikiyüzlü olması 

gerekiyor sanırım ama aslında bu 

durum başka bir şeye işaret ediyor. 

Hayrettin Karaman’ın aslında bu 

yazıyı yazmış olmasının bile ortada 

nasıl bir tutum olduğunu gösterme-
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si açısından yeterli sanırım, kendi 

tutumunu ve tarafını açık olarak 

ortaya koyuyor. Ama Taşkın’ın kur-

duğu bu cümlelerle Karaman’dan 

ne istediğini anlamak mümkün 

değil, Taşkın için bugünkü varolan 

toplumsal düzen dışında bir hayali 

olan herkesin suçlu, iki yüzlü oldu-

ğu bir denklem akla geliyor, hem 

de bu hayallerin ve niyetlerin giz-

lemeden açık açık ifade edilmesine 

rağmen durum değişmiyor.

Yazının devamında ise Taşkın, 

Başbakanın Mısır’daki laiklik çıkışı-

nı eleştiren Ali Bulaç’ı hedef tahta-

sına koyuyor. Bulaç’ın laikliği eleş-

tirip, mesele fikir ve vicdan özgür-

lüğü ise Kur’’an’ın ve Sünnet’in 

bunu zaten sağladığı yönünde fikir 

belirtmesini özcü yüceltmeler ola-

rak gören Yüksel Taşkın, bugün din 

dışı ideolojiler ve hayat biçimlerini 

de savunanlar olduğu için seküler 

bir yapılanmanın zaruri olduğunu 

söylüyor. Buna ek olarak Taşkın, 

Bulaç’ın tarihsellikten kopuk ve 

İslâm’ın çözüm olabileceği konu-

sunda hayalci olduğunu Ebussuud 

Efendi’nin Alevilik konusundaki 

fetvası ile delillendirmeye çalışıyor. 

Ancak Yüksel Taşkın’a sormak gere-

kir; tarihsel süreçleri içinde yaşa-

nan kötü örneklerle okumaya tabi 

tutan bir yaklaşım, nasıl olur da 

TC’de yaşamasına rağmen laik bir 

yönetimin dindar insanlar için bir 

çözüm olabileceği düşünür. Tam bu 

noktada seküler yönetim tarzı için 

yekpare bir durumdan bahsedile-

meyeceği, bu konuda tek örneğin 

Türkiye olmadığı, başka uygulama-

ların da var olduğu hatırlatılabilir 

ancak bu cümleler kurulabilirken 

nasıl 1400 yıllık İslâm tarihinde-

ki yönetim uygulamalarını tek bir 

örnek üzerinden geçersizleştirme 

girişimine teşebbüs edilebilir, bunu 

akıl ve izan çerçevesinde anlamak 

çok da mümkün gözükmüyor.  

Aslında burada Bulaç’ı özcülükle 

suçlamaya çalışırken, Taşkın kendi 

“şeriat düşmanlığını” ortaya koyu-

yor. Son olarak, Taşkın’ın yazısının 

başlığı gereği ana meselesi olarak 

öne çıkan ‘İslâmcılık içi tartışma-

lar’ bağlamında, İslâmcılara yönelik 

yaptığı ikili ayrımı da kısaca tartışa-

biliriz. Taşkın; köktenci tepkisellik 

ve radikal İslâmcılık şeklinde ikili 

bir ayrım yapıyor. Ancak maalesef 

iki grubu yönelik olarak da analitik 

bir tanımlama getiremiyor. Çünkü 

radikal İslâmcılığın özelliği olarak 

tanımladığı durumlar, köktenci tep-

kisel olarak kodladığı kişilerin de 

taşıdığı özellikler aynı zamanda, bu 

da aslında bu ikili ayrım üzerinden 

tanımlanmaya çalışılan özelliklerin 

birbirine zıt iki grubu değil, iç içe 

geçmiş bir hali tanımladığını gös-

teriyor. Şunu da belirtelim ki, Taş-

kın bu ayrımları Birikim’in önceki 

sayılarında da yapmıştı. Bu yüzden, 

Taşkın, sadece bu ikili ayrım üzeri-

ne müstakil bir yazı yazarak okur-

ların zihnindeki soru işaretlerini 

azaltmalıdır, malum, bilgi tanımla 

başlar. 

Foucault’u  Yerli Yersiz 
Kullanmak 

Dosya içindeki bir diğer yazı 

ise AKP üzerinden, Türkiye’de 

elan varolan muhafazakâr siyaseti 

anlamak için yeni teorilere ihti-

yacımız olduğunun altını çizi-

yor. Fethi Açıkel’in kaleme aldığı 

“Muhafazakâr Sosyal Mühendisliğin 

Yükselişi: ‘Yeni Türkiye’nin Eski Siya-

seti” başlıklı yazıda önce Türkiye’de 

siyaseti ve toplumu anlamak için 

üretilmiş ve söylendiğinden bugüne 

hâlâ ilgi gören iki tez olarak; İdris 

Küçükömer’in “düzenin yabancılaş-

ması’ ve Şerif Mardin’in “mahal-

le baskısı” kavramsallaştırmalarını 

eleştirel bir okumaya tabi tutuyor. 

Açıkel, “muhafazakâr bilinçdışı” 

için bir kâbus olarak niteliği II. 

Mahmut’tan bugüne devam eden 

200 yıllık devlet-toplum ayrılığının 

bugün artık sona erdiğini söyleye-

rek Küçükömer’in tezinin geçer-

sizleştiği ve bunun yerine bugün 

AKP ile gerçekleşen devlet-toplum 

kaynaşmasını ve buradan türeyen 

muhafazakâr siyasetleri anlamamızı 

sağlayacak post-Küçükömerci tez-

lere ihtiyacımız olduğunu vurgu-

luyor. İkinci olarak ise Mardin’in “ 

mahalle baskısı” kavramını masaya 

yatıran Açıkel, bu tezin anlamlı 

olabilmesi için devletin birbiri üze-

rinde baskı kurmaya çalışan top-

lumsal gruplardan ayrı bir yerde 

durması gerektiğini vurguluyor; 

“Devlet, bu formülde sivil toplum 

alanındaki partikülarist eğilimleri 

dizginleyerek herkesin hukuku-

nu göz önünde tutmayı mümkün 

kılan bir evrensel fayda referansı 

ya da çatışma dışı evrensel ahlaki 

ilke olarak kavramsallaşmaktadır.” 

Bu sebeple Açıkel, AKP hüküme-

tinin varlığında muhafazakârların 

toplum üzerinde kurduğu baskı-

yı, Mardin’in tezleriyle açıklaya-

mayacağımızı söylüyor. Yazarın bu 

tezlere yönelik eleştirilerini haklı 

bulmakla birlikte bu eleştiriler için 

kullandığı zamansal kesitin bazı 

sıkıntılar barındırdığını düşünü-

yorum. Yani Mardin’in tezine bu 

değerlendirmeleri yapabilmek için 

yeni bir olay olarak AKP’nin varlı-

ğına mı ihtiyaç vardı? Baktığımız-

da liberal tezler haricinde, içinde 

yaşadığımız reel dünyada devletin 

toplumsal gruplar karşısında taraf-

sızlığı gibi bir durumun varlığından 

tarihin hangi kesitinde bahsedebili-

riz? Bu baskılamalar bazen çok aleni 

bir şekilde yaşanırken, bazen de 

devlet karşısında ezilen toplumsal 

grupların yaşamak istedikleri dün-

yayı dahi dile getiremez bir garabe-
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te sürüklenmeleri halinde kendini 

gösteriyor. Bu sebeple hiç AKP’nin 

varlığına ihtiyaç duymadan TC’de 

Müslümanların ve Kürtlerin yaşa-

mak zorunda kaldıklarına bakmak 

yeterli olurdu sanırım. En basi-

tinden gittiği üniversitede hocası 

tarafından değerlerine küfredilen ve 

bunun altında ezilen İslâmcı gencin 

gözünde aslında o hoca kendisine 

yüz yıldan fazla bir süredir gerici 

ve irticacı diyerek onu baskılayan 

devleti hatırlatıyor ve bu durum 

on yıllık AKP hükümetine rağmen 

hâlâ atlatılabilmiş değildir. Eğer 

Özlem Avcı’nın İki Dünya Arasın-

da(2012) adlı  kitabında Müslüman 

öğrencilerin röportajlarda söyledik-

lerine bakarsanız ne demek istedi-

ğimi daha rahat anlarsınız. Yazıya 

geri dönersek, makalenin ilerleyen 

kısımlarında Açıkel, varolan tezlerin 

yetersizliğine alternatif olarak kendi 

kavramsallaştırmalarını gündeme 

getiriyor. Bu tezleri Açıkel’in keli-

meleriyle aktarmanın daha doğru 

olacağını düşünüyorum; “Yeni 

muhafazakârlığın panoptik sistemi, 

daha ziyade Schmittçi bir komüni-

ter aklın ışığında çalışıyor.” Ancak 

yazar bu tezini sadece AKP’nin 

muhaliflere karşı kullandığı özcü 

dille açıklamaya çalışıyor. Bu da 

maalesef bu tezin nasıl bir okumaya 

imkân açabileceğini ve ne kadar 

geçerli olduğunu anlama şansımızı 

elimizden alıyor. Tam burada yazar 

AKP’nin özcülüğünden bahsetmiş-

ken, biz de yazarın Milli Görüş’e 

yönelik olarak yazısının çeşitli yer-

lerinde dile getirdiği a priori yar-

gılarını anmakta yarar görüyoruz. 

Milli Görüş’e dair hiçbir açıklama-

ya tenezzül etmeden bu hareketi 

tutucu, dar görüşlü, anti-semitik 

olarak kodlayan Açıkel, yaftalama 

siyasetine her ne kadar eleştirel 

yaklaşıyor gibi gözükse de kendi-

si de aynı yöntemi kullanmaktan 

geri kalmıyor. Açıkel’in yazıdaki 

bir diğer kavramsallaştırması ise 

“tesadüf mühendisliği”, bu kavramı 

baskıcı bir siyasal akıl ile yandaşla-

rına hep kazandıran, muhaliflerine 

ise hep kaybettiren bir kurgu için-

de anlamlandıran yazar, önemli bir 

konuyu gündeme getiriyor. Ancak 

yine de yazıda genel olarak bu 

yeni kavramsallaştırmaların altının 

tam olarak doldurulamadığı gözle-

niyor. Buna son bir örnek vererek 

bu makaleye dair değerlendirme-

lerimizi tamamlayalım; “AKP’nin 

tek-parti tarzında devlet aygıtlarına 

ve sosyal teknolojilere hakimiye-

tinin artmasıyla beraber, balkon-

dan yapılan centilmenlik jestlerinin 

muhafazakâr-İslâmi panoptikonun 

-onun varlığını gerçekten doğ-

rulayan- birer semptomu haline 

gelmeye başlamıştır.” Bu alıntıda, 

yeni kavramsallaştırmalar yapmaya 

çalışırken sıkça düşülen bir hataya 

şahit oluyoruz. Belli teorik zemin-

lerin içinde anlamlı araçlar olarak 

işlev gören kavramları, bağlam-

larından kopartarak farklı yerle-

re monte etme girişimleri genelde 

eklektik ve anlamsız görüntüler 

çıkmasına sebep olabiliyor. Bura-

daki “muhafazakâr-İslâmi panop-

tikon” söyleminin de aynı hataya 

bir örnek olarak gösterilebileceğini 

düşünüyorum.

“Orta Sınıf Habitusu” ve Kanaat 
Önderi Muğlaklığı 

Şimdi inceleyeceğimiz iki maka-

le dosyadaki diğer yazılardan fark-

lılaştıran bir profil çiziyor. Bu fark-

lılığın en temel göstergesi yazıların-

da neredeyse iktidara dolayısıyla 

AKP’ye hiç değinmeyerek, İslâmi 

camianın iki farklı grubunu mer-

cek altına alıyorlar. Bunlardan ilki 

Elifhan Köse’nin “Edebiyat Üzerin-

den Dindar Kadın Yazarların Fikir 

Evreni: İki Düz Bir Ters ya da 

Paralel Evrenler” başlıklı yazısı, bu 

yazıda Köse, hidayet romanlarından 

başlayarak Dindar kadın yazarların 

tesettür imgesini edebiyata yansıt-

ma biçimleri üzerine tarihsel bir 

sürecin aktarımını yapıyor. Köse 

1990’lara kadar dindar kadın ede-

biyatçılar arasında tesettürün bütün 

çelişkilerin üstünde, siyah-beyaz 

ayrımı gibi net bir Mümin kadın 

imgesi yarattığını söylüyor. Köse, 

90 sonrasında ise kamusal alanda 

İslâmcı kadınların görünür olma 

talebi ve bunun edebiyata yansıma-

sının imgede bir kırılmaya yol açtı-

Taşkın’ın radikal İslâmcılığın özelliği olarak tanım-
ladığı durumlar, köktenci tepkisel olarak kodladığı 
kişilerin de taşıdığı özellikler aynı zamanda, bu da 
aslında bu ikili ayrım üzerinden tanımlanmaya çalı-
şılan özelliklerin birbirine zıt iki grubu değil, iç içe 
geçmiş bir hali tanımladığını gösteriyor. Şunu da 
belirtelim ki, Taşkın bu ayrımları Birikim’in önceki 
sayılarında da yapmıştı. Bu yüzden, Taşkın, sadece 
bu ikili ayrım üzerine müstakil bir yazı yazarak okur-
ların zihnindeki soru işaretlerini azaltmalıdır, malum 
bilgi tanımla başlar.
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■ İslâmcı Entelektüeller

ğını belirtiyor ve bu yeni damarın 

temsilcilerinden söz ediyor. Daha 

sonra ise yeni damarı temsil eden 

bu romanlarda tesettürlü kadınların 

bireysel hayatlarına da bakılarak 

farklı kimliklerin ve yüzleşmelerin 

de gündeme getirildiğini söylüyor. 

Ancak makalede Köse, romanlar-

daki tesettürlü kadınların gündelik 

hayatlarındaki tüm parçalanmışlık-

larına ve içinde bulundukları farklı 

toplumsallıklara rağmen tesettür-

lerinin bireysel bir seçim olarak 

gösterilmesini problematik haline 

getiriyor; “Yani bir yandan orta sınıf 

kadın yabancılaşması tesettürlü 

kadını bile eşine, çocuklarına mah-

remine yabancılaştırmışken, diğer 

yandan tesettür sanki bütün bu 

ilişkilerin dışında, tesettür imgesini 

kuvvetlendiren bireysel bir seçim-

mişçesine sunulur.” Tam da bu nok-

tada makalenin en önemli eksiğini 

dile getirmemiz gerekiyor: seçim, 

toplumsallığın birey üzerindeki 

etkisi gibi kesin ölçütleri olmayan 

ve içinde bulunulan toplumsal bağ-

lama göre çok değişken özellikler 

gösteren, hatta kişiden kişiye deği-

şim gösterebilecek olguları, teset-

türün bir seçim olamayacağı konu-

sunda dipnotlar vermek yerine, bu 

söylemin var olduğu metinlerden 

alıntılar yapılarak, metinlerin kendi 

sesini duyma şansımız olsaydı çok 

daha anlamlı bir bütün elde edile-

bilirdi. Yazarın neden metinlerden 

alıntılar yapmadan sadece kendi 

izlenimlerini paylaştığını anlamamız 

çok mümkün değil ama makalenin 

argümantasyonu açısından iddiala-

rın havada kaldığını söyleyebiliriz. 

Bir ilginç nokta ise hidayet roman-

larında bunu yapmasına rağmen 

yazının asıl tartışma konusu olan 

romanlarda bunu yapmıyor olma-

sı ve yazının devamında roman-

larında tesettürlü kadın imgesini 

parçalama noktasına gelen İslâmcı 

kadın yazarların, gazetelerdeki köşe 

yazılarında, romanlarında duruşla 

zıt düşen bir profil sergilediklerini 

söylüyor, ancak bu çelişkiyi de yazı-

lardan alıntılarla görmek maalesef 

mümkün olmuyor. Bu makaleye 

dair değerlendirmemizi az önce kıs-

men değindiğimiz bireysel seçimler 

ve toplumsal etkilenmeler bağlamı-

na dair bir iki söz daha ederek biti-

relim. Köse Müslüman kadınların 

bireysel seçim söylemlerini bir “orta 

sınıf habitusu” olarak nitelendiri-

yor. Biz burada toplumsalın etkisini 

yadsımamakla birlikte kişinin ira-

desini iptal edecek bir okumanın, 

yeryüzünde hukuk denen bir olgu-

nun varlığını anlamlı kılabilecek 

sorumluluk ilkesini ortadan kaldı-

racağını düşünüyoruz. Bu bağlam-

da kişinin kendi eylemlerinin seçim 

olup olmadığına kim karar verecek 

sorusu akla geliyor ki, hiç kimsenin 

başkasının iradesi üzerinde böyle 

bir muktedirlik iddiasında bulunma 

hakkının olmadığını düşünüyorum.

Az önce bahsettiğimiz ikinci 

makale ise Özlem Avcı’nın,  “İslâmi 

Gençlik ve Kanaat Önderleri” baş-

lıklı yazısı. Avcı yazıda neden ente-

lektüel kavramını değil de, kanaat 

önderi kavramını seçtiğini anlatma-

ya çalışıyor. Ancak yazının çeşitli 

yerlerinde entelektüelin ne olduğu 

Foucault’a, Ferda Keskin’e dayanı-

larak anlatılmaya çalışılırken, kana-

at önderinin tanımı oldukça muğ-

lak bırakılıyor, ya da şöyle söylemek 

belki daha doğru olabilir neden bu 

kavramın seçildiğine dair tatmin 

edici bir cevap üretilemiyor. Eğer 

bu kavram kullanılırken aslında 

üzerine çalışılan grubun yani İslâmi 

gençliğin algıları açısından daha 

doğru bir tercih olacağı tahmin edi-

liyorsa, o zaman yazar üzerine çalış-

tığı topluluğun bu kavrama ne tür 

anlamlar yüklediği, onların kavram 

dünyası içinden söylemesi gere-

kir. Makalenin sonunda ise yazar 

birçok farklı iddiada bulunuyor. 

Ancak bunları hangi dayanaklara 

veya gözlemlere veya ifadelere atıf-

ta bulunarak söylediğini maalesef 

göremiyoruz. Yazıdan bir iki alıntı 

yaparak ne demek istediğimizi daha 

açık bir şekilde ifade eldim; “İslâmi 

entelektüellerin görevi, toplumda 

olanı düşünceye, düşüncede olanı 

ise topluma siyaset aracılığı ile taşı-

maktır. Dolayısıyla kanaat önderleri 

olarak değerlendirilebilecek olan bu 

entelektüeller, toplumdaki bireyleri 

özellikle de gençleri doğrudan etki-

lemekte, düşünsel yapılarına yöne 

ve biçim vermektedirler. Bu durum 

ise gençlerin gündelik yaşamların-

daki birçok alışkanlıklarında etkili 

olmakta ve dine ilişkin düşünce 

ve tavırlarının daha da belirginleş-

mesine neden olmaktadır.” Burada 

ilginç bir şekilde İslâmi entelektüe-

lin görevinin ne olduğunu Avcı’nın 

tayin ettiğini görüyoruz. Alıntının 

devamında ise kimin kastedildiği-

ne dair bir örnek dahi göremedi-

ğimiz İslâmi kanaat önderlerinin 

gençlerin düşüncelerini belirlemede 

oldukça etkin olduğu, hatta yazının 

başka bir bölümüne göre gençle-

rin kurdukları cümlelerde bile bu 

kişilerin ağırlığı yoğun bir şekilde 

hissedilmektedir. Ancak bu alabil-

diğine muğlak ifadelerden bir tutar-

lılık çıkarmak ne kadar mümkün 

bilemiyorum. İslâmi gençlikten kas-

tedilen ne, makalede bunun sınır-

ları nasıl belirleniyor? Bu İslâmi 

gençliğe göre kanaat önderlerinin 

ne tür özellikleri olması gerekiyor? 

Bu kanaat önderlerinin sözleri ne 

ölçüde ve hangi konularda belirleyi-

ci? Başka etki alanlarıyla çatışmaya 

girdiğinde bu kanaat önderlerinin 

sözleri İslâmi gençliğin zihnin-

de ne tür dönüşümler geçiriyor? 

Maalesef şunu belirtmem gerekir ki; 

bu makale varolan kurgusuyla bir 
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varsayım olmaktan ileri gidemiyor.

Bir dergide neden editoryal 

olmalı diye sorulursa, sanırım oku-

yucunun eline bir harita sunmanın 

gerekliliğinden olduğunu söylerim. 

Çünkü bir okuyucu olarak açıkçası 

Birikim’in  “İslâmcı Entelijansiya ve 

İktidar” başlıklı dosyasında bunun 

ihtiyacını hissettim. Yasemin Berrak 

Tuna’nın “Hazırol’dan Rahat’a Genç 

Siviller: Bir Gençlik Hareketinin 

Dönüşümü” yazısı Genç Siviller’i 

anlamak adına gerçekten güzel 

bir alan çalışması ancak bu yazı; 

yeni toplumsal hareketler ya da 

Türkiye’de liberal eğilimli örgüt-

lerin iktidarla ilişkisi gibi bir dos-

yanın içinde yayınlansaydı, çok 

daha uyumlu bir tablo çıkardı. 

Yani yazının neden bu dosya içinde 

yayınlandığı konusu bir açıklamaya 

ihtiyaç hissediyor. Makalenin ken-

disine gelirsek, bir dönem gündem-

de geniş yer bulan Genç Siviller 

hareketinin oluşumu, yükselişi ve 

düşüşüne dair önemli noktaları işa-

ret eden Tuna, yazıda farklı ideolo-

jik eğilimlere sahip insanların bir 

araya gelerek oluşturdukları sosyal 

hareketlerin ne tür avantajları ve 

zaafları olabileceği de Genç Siviller 

örneği üzerinden tartışıyor. Buna 

ilaveten özellikle Arap Baharı üze-

rinden yoğun tartışmalara konu 

olan internetin sosyal hareketlerin 

örgütlenmesindeki rolüne dair de 

Genç Siviller’in Türkiye’de ilk mail 

gruplarından birine sahip olması 

bağlamında yazı internet-sosyal 

hareketler ilişkisine dair önemli tes-

pitler içeriyor. Ancak Tuna yaptığı 

çalışma üzerinden Charles Tilly’nin 

tezinin sosyal hareketlerdeki değişi-

mi anlamak daha doğru bir önerme 

sunduğu sonucuna varıyor.

Kanaat Teknisyenliği  Meselesi 

H. Bahadır Türk’ün “AKP ve 

Kanaat Teknisyenleri” makalesi ise 

konusu itibariyle özellikle AKP’nin, 

kendine karşı muhalif söylem üre-

tenleri nasıl etkisizleştirdiğine dair 

meramını anlatan bir makale olmak-

la birlikte, yazının büyük bölümü-

nü AKP’nin kanaat teknisyenlerin-

den biri olarak tanımladığı Rasim 

Ozan Kütahyalı’nın yazıları üze-

rine yaptığı analizler oluşturuyor. 

Tabi neden “İslâmcı Entelijansiya ve 

İktidar” başlığına sahip bir dosya-

nın içinde kanaat teknisyeni olarak 

kendini İslâmcı olarak tanımlayan 

ya da dışarıdan İslâmi yazar olarak 

tanımlanan biri değil de, Kütahyalı 

inceleniyor sorusu akla geliyor. 

Ancak yazının temel argümanların-

dan biri şu şekilde ifade edilebilir; 

AKP kanaat teknisyenleri vasıtasıyla 

muhalifleri, devam eden davalar 

olan Ergenekon, KCK gibi davalarla 

ilişkilendirmeye çalışarak, muhalif-

lerin söylemlerini etkisizleştirme ve 

onları kriminalize etme yöntemine 

başvuruyor. Yazı son bölümlerin-

de ise bu kanaat teknisyenliğinin 

televizyondaki tartışma program-

ları üzerinden nasıl işlediğini gös-

teriyor. Ancak yazıyla ilgili şunu 

da bir eksik olarak belirtmeliyiz 

sanırım, yazar Kütahyalı üzerinden 

bu teknisyenlerin nasıl bir söyleme 

sahip olduğunu göstermekle bir-

likte, bu teknisyenlerin toplumun 

fikirleri üzerinde nasıl hegemonya 

kurdukları ve bunun için ne tür bir 

yönteme başvurdukları konusunu 

cevapsız bırakmış gibi gözüküyor.

Bu yazı çerçevesinde değinece-

ğimiz son makale ise incelediği-

miz dosya içerisindeki en bütün-

lüklü ve tutarlı kurguya sahip 

olan Menderes Çınar’ın “AKP’nin 

Ustalık Döneminde Siyaset” başlıklı 

yazısı olacak. Bu yazıyı dosyanın 

diğer pek çok yazısından ayıran 

önemli özelliklerinden biri İslâm’ı 

ve İslâmcıları çözdüğü iddiasında 

bulunmadan, demokrasiyi mihenk 

taşı olarak kabul edip, AKP’nin 

siyasi hamleleri üzerinden çıka-

rımlar yaparak demokrasi sınavın-

da nerede bulunduğunun resmini 

çıkarmaya çalışıyor. Bu durumun 

önemli olmasının bir sebebi ise 

AKP’nin İslâmcı değil, demokrat 

bir parti olduğunu beyan etme-

si; bu bağlamda sahiplenilmeyen 

iddiaların zorla kabullendirilmeye 

çalışılması yerine, var olduğu iddia 

edilen değerlerin sorgulamaya tabi 

tutulmasının daha adaletli olduğu-

nu düşünüyorum. Buradan maka-

leye geçersek, öncelikle AKP’nin bu 

zamana kadarki demokrasi söyle-

minin, vesayet tartışmalarıyla olan 

ilişkisini gündeme getiren Çınar; 

“Diğer bir ifadeyle, vesayetçilik geri-

ledikçe, anti-vesayetçilik demokrat 

olmak için yetersiz kalmış ve böyle-

ce AKP’nin anti-vesayetçi demokra-

si anlayışının -örneğin demokratik 

açıdan tartışmalı olan devlet/millet 

kaynaşması hedefi gibi- sınırlılıkları 

daha görünür hale gelmiş olabilir.” 

Çınar bu durumda da AKP’nin meş-

ruiyetini sürdürebilmek için anti-

vesayetçi tehdidin varlığını sürekli 

hatırlatma girişimlerinde buluna-

cağını söylüyor. Ancak AKP’nin 

muktedirliği bu kadar ortadayken, 

bu muhayyel tehditlerin varlığı 

üzerinden devamlılık sağlamanın 

geçerli bir yöntem olmayacağı-

nı söyleyen Çınar, Dink davasın-

da yaşanan adaletsizliği de buna 

bir örnek olarak veriyor. Yazının 

devamında Çınar AKP’nin nasıl 

“Demokrasi Şampiyonluğu” algısını 

koruyabildiği ve devam ettirebildi-

ğini oldukça tutarlı argümanlarla 

gözler önüne seriyor. Yazının son 

kısmında ise AKP entelijansiyasının 

partiye yönelik eleştirilerini kamu-

sallaştırmamasının ve bunun bir tür 

kültüre dönüşmesinin, çözümsüz-

lüğün beslendiği önemli kanallar-

dan biri olduğuna işaret ediyor.  
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‹dil BARLAS

Rıfk Sahibi Yöneticiden
Kahir Yöneticiye

‹ nsan diğer varlıklardan düşü-

nebilme ve düşündüğünü yapa-

bilme yani imar edebilme yeteneği 

ile ayrılır. Düşünen ve toplum-

sal bir varlık olarak insan dev-

let ve medeniyetler oluşturabil-

me yeteneğine sahiptir. Nitekim 

“insan sosyal/siyasal bir hayvan-

dır.” diyen Aristoteles’e göre dev-

let “doğada varolan ya da olması 

gereken” zorunlu ve doğal bir 

kurumdur. Filozofa göre insanoğ-

lu varlığını sürdürebilmek için 

belli gereksinimlerini karşılamak 

zorundadır ve bunları yalnız başı-

na karşılayamayacağı için toplu 

halde yaşamaya mecburdur. 

Devlet denilen kurum soyut 

bir kavramdır ve yöneten ile yöne-

tilen şeklinde iki temel gruptan 

oluşur. “Devlet doğal bir kurum 

mu yoksa yapay bir kurum mu?” 

sorusuna filozoflarca farklı cevap-

lar verilse bile, kuşkusuz çoğu 

filozof “devletin zorunluluğu”nu 

açıkça kabul eder ve kendilerine 

göre devlet tasarıları oluşturur. 

Filozoflar ve Devlet 

Sistematik ve kuşatıcı bir 

devlet yaklaşımına ilk olarak 

Platon’da rastlamaktayız.  Antik 

Yunan filozofu Platon “Devlet” 

adlı kitabında düşlediği ütopik 

devleti betimler. Bu devlet, yöne-

tenler, koruyucular ve çiftçiler 

olmak üzere üç sınıftan oluşur. 

Bu sınıflar insanda bulunan beyin, 

kalp ve mide gibi organlara teka-

bül eder. Yönetenler sınıfı filozof-

lardan oluşur çünkü gerçeğin bil-

gisine erişmiş insanlar onlardır ve 

akılla tasvir edilirler. Platon’a göre 

sadece özel bir eğitim sürecin-

den geçmiş zeki insanlar geleceğin 

yöneticileri olabilirler. 

 Platon’un öğrencisi Aristoteles 

ise “Politika” adlı kitabında 

Platon’un tasarladığı devleti eleş-

tirmiş kendi döneminin devlet 

sistemlerinin, anayasalarının iyi 

ve kötü (genellikle kötü) taraf-

larını uzun uzadıya incelemiş ve 

bu incelemelerinden yola çıkarak 

olması gereken ideal devlet düze-

nini ve anayasayı ortaya koymuş-

tur.

 Aristoteles’e göre bir yönetici-

nin yegâne özel niteliği ve iyiliği 

“akıl”dır. Çünkü akıl yöneteni ya 

da yönetenleri diğer uyruklardan 

ayrı tutabilecek güçlü bir ayrı-

calıktır. Ayrıca ona göre iyi bir 

yönetici olmak için iyi bir insan 

olmaya gerek yoktur. Kişi ona 

verilen sorumlulukları ve ödev-

leri yerine getirdiği sürece iyi bir 

yöneticidir. Bu durum uyruk için 

de geçerlidir. İyi bir uyruk olma-

nın en büyük gereğiyse zekâ değil 

doğru bilgidir. Aristoteles Politika 

adlı eserinde yönetici ve yöne-

tileni “Yöneticiyi flüt çalan biri-

ne benzetirsek, uyruk flüt yapan 

biri gibidir.” cümlesiyle tanımlar. 

Uyruğun belli bir enstrüman/araç 

ortaya koyduğunu, ama o aracı işe 

yarar bir şekilde kullanıp, ortaya 

güzel şeyler çıkarabilecek kişinin 

yönetici olduğunu “flüt yapmak” 

ve “flüt çalmak” anlatımıyla sem-

bolize eder.

Aristoteles’in devlet anlayı-

şında paternalist bir yön vardır. 

Devlet sadece yaşamayı olanaklı 

kılmamalı aynı zamanda yurttaş-

ların iyi ve kaliteli yaşamasına 

imkân vermelidir. Kısacası için-

de barındırdığı insanlara tıpkı bir 

ana-baba koruyuculuğunda olma-

lıdır. Nitekim Aristoteles’in pater-

nalist/babacıl devlet anlayışı bir 

anlamda devlet baba anlayışı teba-

asına sevgi ve şefkat besleyen bir 

yaklaşımdan daha çok flüt çalan 

ve flüt yapan ilişkisini barındıran 

Hegel’in köle-efendi diyalektiğini 

andıran sıkı bir devletçi karaktere 

sahiptir. 

Yüzümüzü doğuya döndüğü-

müzde M.S. 9. ve 10. yüzyılda 
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yaşamış olan Muallim-i Sâni ola-

rak bilinen Farabi’nin (870-950)  

“El-Medinetü’l-Fazıla” eserinde 

iyi bir yöneticinin özelliklerinin 

ne olması gerektiğine değindiğini 

görürüz. Ona göre iyi bir yönetici 

uyanık, zeki ve güzel konuşma-

sını bilir. Öğrenme ve öğretmeye 

düşkün, doğruluğa ulaşma çaba-

sı içindedir ama yeme-içmeğe 

ve kadınlara bir o kadar uzaktır. 

Machiavelli’nin hükümdarının 

aksine yalana başvurmaz, yalan ve 

yalancılardan nefret eder. Yönetici 

adaleti sağlamak için uğraşır ve 

bu uğraş içerisindeyken zulme, 

baskıya başvurmaz, despotluktan 

uzaktır, mutedildir/orta yolcudur. 

Aristoteles’te orta yol/itidal her 

zaman en iyisidir, sadece yöne-

tenler için değil bütün insan-

lar için de böyledir. Fakat bu 

nitelik Aristoteles’in felsefesinde 

Hegelyen/devletçi bir tarzda görü-

lürken Farabi’de ise bu mute-

dillik/orta yolluluk yöneticinin 

yönettiği devlet ve halkıyla ilgili 

makul kararlar almasına, doğru ve 

yerinde davranmasına vesile olur. 

Çünkü böyle biri ne korkaktır ne 

de halkını zapt edemeyecek kadar 

yumuşak huyludur. Ama despot-

luktan ve aşırılıktan da kaçınır. 

Farabi’de yönetici/hükümdar aynı 

zamanda halkını eğitir ve devle-

tini daha da güçlü kılmaya çaba 

sarf eder. Bu üstün özelliklere 

sahip kişi ancak bir filozof ola-

bilir. Hobbes’ta rızaya dayalı bir 

teslimiyet varken ve yönetilenin 

bir anlamda kullaştırılması söz 

konusuyken Farabi’de yönetileni 

şahsiyetleştirme ve bilgiye dayalı 

erdemli kılma isteği vardır. Platon 

ve Aristoteles yorumcusu olmak 

gibi haksız bir ithamla karşı kar-

şıya kalan Farabi’nin yönetici 

ve yönetilen ilişkisi kendi dini, 

sosyal ve kültürel dinamikleri-

ne bağlı kalarak Aristoteles’in ve 

Platon’un yöneten-yönetilen iliş-

kisinden farklı bir anlayışa sahip-

tir. Farabi’de yönetilen ne yapılan 

bir flüt gibi görülür ne de mide 

gibi düşünülür. Farabi’nin amacı 

yurttaşı erdemli insan olarak 

yetiştirebilmektir. Farabi’de yöne-

ticiler filozof ve peygamberdir. 

Her şeyin ondan sudur ettiği/taş-

tığı ilk neden olarak kabul ettiği 

Tanrı’nın elçileri de yönetici olur-

lar. Zaten erdemli ve ahlaklı bir 

devlet de ancak ve ancak Tanrı’nın 

hakikatlerine ulaşmaya çalışılarak 

mümkün olabilir. Peygamber’in 

getirdiği vahiy felsefi olmasa da 

sembolik bir hakikattir ve yasa 

olabilir.

 Farabi’den yaklaşık iki yüz-

yıl sonra 11. yüzyılda Karahanlı 

Uygur Türkleri’nden Yusuf Has 

Hacip (1017-1077) tarafın-

dan Doğu Karahanlı hükümdarı 

Tabgaç Buğra Han’a ithafen yazı-

lan günümüz Türkçesiyle “mut-

luluk bilgisi” anlamına gelen 

Kutadgu Bilig ilk siyasetnamele-

rinden biri olup yazarının tabi-

riyle okuyana “kutlu olması ve 

yol göstermesi için” yazılmış bir 

eserdir. Bu eserde bir hükümdarın 

hangi vasıflara sahip olması gerek-

tiği dört sembolik şahsiyetin diya-

loglarıyla tasvir edilmiştir. Bunlar 

Kün-Togdı/Gün Doğdu, Ay-Toldı/

Ay Doldu,   Ögdülmiş/Öğülmüş, 

Odgurmış/Uyanmıştır. Mesleği 

vezirlik olan Ay-Toldı mutluluk, 

bilge olan Ögdülmiş akıl, Kün-

Togdı ise adaleti yani hükümda-

rın sahip olması gereken adaleti 

temsil eder. Kitapta hükümdar ve 

adalet kavramı neredeyse özdeş-

leşmiştir. Bu özdeşleştirme ada-

letin hükümdarın en temel vasfı 

olması gerektiğini apaçık ortaya 

koyar. Hükümdar halkın mal 

ve canını korumak zorundadır. 

Devletin yaşamasını insanı yaşat-

ma koşuluna bağlayan Müellife 

göre: “Bey akıllı, bilgili, uyanık 

olmalı, iyi tavır ve binlerce erde-

mi olmalı. Cesur ve kahraman, 

sabırlı ve sakin, cömert, gözü tok, 

Farabi, Yusuf Has Hacip, Kınalızade Ali Efendi, 
Nasır-ı Husrev gibi İslâm irfan ve hikmet gelene-
ğinin en önemli temsilcilerinden biri de Cemil 
Meriç’in “semasında tek yıldız” olarak gördüğü 
İbn Haldun’dur. İbn Haldun’un  “Mukaddime” ese-
rindeki hükümdar tasviri de batılı meslektaşlarının 
hükümdar tasvirleri ile tam zıt kutuptadır. Yumuşak 
huylu, büyüklüğünün farkında olup kusurları gör-
mezden gelen, haddi aşmayan hükümdar tebaası-
nın baskı karşısında yalana ve hileye başvuracağı-
nın farkında olması gereken ve yüksek bir bilince 
sahiptir.
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gönlü zengin, hayâ/utanma sahi-

bi, yumuşak huylu ve doğası asil 

olmalı.”

Ütopya hiçbir yerde olmayan 

mükemmel yer anlamına gelir 

ve bu genel isim bu tasarıların 

uygulanması mümkün olması zor 

olduğu için konmuştur. Baskıcı, 

düzensiz, huzursuz ve mutsuz 

ortamlarda insanlar yaşadıkları 

ortamın zorluklarına nispet yapar-

mışçasına kendi arzuladıkları dev-

leti ve yöneticiyi “Ütopya”larda 

yaşattılar. Nitekim ütopya eser-

lerinin çoğunun Batı kaynakları 

içerisinde bulunmasının, Batı’nın 

siyasi tarihini ve karakterini anla-

mamıza yardımcı olabileceğini 

söyleyebiliriz. İçinde bulunduk-

ları baskıcı yönetim ve düzenler-

den bunalmış birçok filozof ya 

da entelektüel (Platon, F. Bacon, 

Campenalla, T. More vs. ) çeşitli 

ütopyalar yazmışlardır. Koyu bir 

Katolik olan Thomas More dinine 

ve prensiplerine bağlı bir insan 

olmasını, Kral Henry’yi kilisenin 

başı kabul etmemesi yüzünden 

canıyla ödedi. Özgürlükçü yak-

laşıma sahip olan filozofu içinde 

bulunduğu düzenden rahatsızlı-

ğını ifşa eden kendi adil dün-

yasını yazdırmaya teşvik etti. 

More’un yazdığı “Ütopya” kita-

bında sosyalist yönetim anlayı-

şının kökenlerine sahip olduğu 

düşünülür. Herkesin eşit olduğu, 

sınıf ayrımının olmadığı adada 

evler, kıyafetler aynıdır. Herkes 

birbirine saygı duyar. Özellikle 

yaşça büyük insanlara daha çok 

saygı duyulur. Topluca yemek-

ler yenir, sohbet edilen bu adada 

çalışmaya, eğlenmeye ve kültür-

leşmeye belli vakitler ayrılmıştır. 

Savaş her zaman onlara tiksindiri-

ci gelmiştir ve mümkün olduğun-

ca savaştan uzak durmaya çalışır-

lar. More’daki yöneticinin yerini 

Campanella’nın “Güneş Ülkesi” 

eserinde diğer dinlere hoşgörülü 

olmasına karşın tek dine daha 

hoşgörülü yetkisi mutlak başme-

tafizikçiye/Hoh bırakır. 

İtalyan Rönesans hareketinin 

önemli figürlerinden biri olan 

Machiavelli’nin “Hükümdar” adlı 

kitabında Batılı kodların içinde 

dizayn edilmiş bir hükümdar pro-

fili ortaya konur. “Makyavelizm” 

kavramının, isminden türetil-

mesine neden olan Machiavelli, 

hükümdarın her zaman iyi görün-

mesi gerektiğini ama gerektiği 

zaman kötü olabileceğini dile geti-

rir. Bununla da kalmayıp hüküm-

dara halkı parmağında oynatma-

sını sağlayacak bazı tavsiyelerde 

bulunur. Machiavelli kullaştırıl-

mış ve pasifize edilmiş yönetile-

nin nasıl meydana getirileceğini, 

“Halkı ya okşamalı, ya mahvet-

melisiniz. Az acıtırsanız intikam 

almaya çalışırlar, onu öyle bir 

kırmalısınız ki, intikam alama-

yacak raddeye gelsinler. Ağır bas-

kılar hafif baskılara yeğlenmeli-

dir.” cümleleriyle ortaya koyar.  

Machiavelli’de hükümdar bir şef-

kat ve merhamet sembolü olmak-

tan daha çok korku ve baskının 

sembolüdür. Hükümdarın korku 

ve baskıyı kendisinde karakter 

edinmesi gerektiğini şu cümlelerle 

salık verir.

“Halk sizi sevmeli mi, yoksa 

sizden korkmalı mı? İkisini de 

becerebiliyorsanız ne ala. Ama 

birinden birini seçmeniz gerekir-

se, korkuyu seçmek daha akıllıca 

olur…” “…Yönetmek yönetileni 

yönetene zarar vermeyecek duru-

ma getirmektir.” “…Onları elde 

tutmak kolaydır, hele özgür yaşa-

maya hiç alışık değillerse.”

Egemenlikleri cumhuriyet 

ve hükümdarlık/principato diye 

ikiye ayıran Machiavelli’ye göre 

hükümdarlık yani monarşi iyi, 

soydan gelme hükümdarlık-

sa daha da iyidir. Çünkü halk/

köleleştirilmiş pasif halk soydan 

gelme hükümdarlara bağlıdır ve 

onlara daha çok güvenir. Halka 

bakış açısı tamamen bencil olan 

Machiavelli’nin Hükümdar’ında 

siyasetle ahlak arasında hiçbir 

bağ yoktur ve ikisi birbirinden 

bağımsızdır. 17. Yüzyılın modern-

lik ruhunun ilk temsilcilerinden 

Hobbes egoizmin kurucusu aynı 

zamanda rasyonalist ve bilimci 

bir filozoftur. Ona göre dünya 

problemleri geleneklerle değil 

sadece akıl ve bilimle çözüle-

bilir. Hobbes’un siyaset felsefe-

si keskin, normatif, materyalist 

ve pozitivist bir karakter taşır. 

Hobbes “Leviathan” adlı eserin-

de modern bilimin metodolojisini 

beşeri bilimler alanına uygulama-

ya çalışır. Bu eserinde sivil hayatı 

yöneten yasaları oluşturduğunu 

ve politikaya bir teknisyen kes-

kinliği içinde yaklaştığını görü-

rüz. Kendi döneminde siyasal 

kargaşalara ve devrimlere seyirci 

olan teknokrat Hobbes, kuşku-

suz bundan ötürüdür ki en kötü 

düzenin bile düzensizlikten daha 

iyi olduğunu savunur. Ona göre 

her birey kendi çıkarlarını savu-

nur ve en iyi şekilde yaşamak 

için çaba harcar. Bu istek her ne 

kadar bireysel olsa da herkesin bu 

mantıkta olması halinde ortaya 

kaos çıkar. Ona göre oluşan kaos 

insanları amaçladıkları bireysel 

mutluluktan da alıkoyar. Bu kaos 
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durumu, bireyler arası toplum-

sal bir sözleşmeyle kontrol altına 

alınmalıdır ve düzen sağlanmalı-

dır. Hobbes bireylerin belli doğal 

haklara sahip olduğunu söyler. 

Fakat bu temel doğal hak tabiî 

ki kendi varlığını korumak ve 

özgürce davranabilmektir. Devlet 

denilen kurumun esas amacı bu 

hakları korumak ve oluşabilecek 

düzensizlikleri önlemektir.

Siyasetnamelerin Farkı

  Machiavelli ve Hobbes’te des-

potik karar mekanizması olarak 

görülen kaba kuvvet sahibi bir 

yönetici söz konusuyken Şeyh 

Edebali ise Osman Gazi’ye nasi-

hatinde kuvvetli ve akıllı olması-

nın yeterli olmadığını sabırlı ve 

irade sahibi olması gerektiğini şu 

cümlelerle ifade eder:

“Güçlüsün, kuvvetlisin, akıl-

lısın, kelamlısın! Ama; bunları 

nerede, nasıl kullanacağını bil-

mezsen sabah rüzgarında savrulur 

gidersin. Öfken ve nefsin bir olup 

aklını yener. Daima sabırlı, sebatlı 

ve iradene sahip olasın!” 

Kınalızade Ali Efendi’nin 

“Devlet ve Aile Ahlâkı” eserinde 

de kuvvet ve ihtiyatı birleştirebil-

miş akıl sahibi olgun bir yönetici 

figürü söz konusudur. “Yönetmek 

Karar Vermeyi Bilmektir.” makale-

sinde Mustafa Özel   Kınalızade Ali 

Efendi’den şu alıntıyı yapar; 

“Hüküm ve idare sahibi olan 

kişi, bir şeye karar verdikten ve 

gerekli hazırlıkları yaptıktan 

sonra, vazgeçip işi bırakmamalı-

dır. Aslında bu haslet her gayret ve 

himmet sahibine lâzım,  devlet baş-

kanına ise elzemdir. Ancak, azim 

ve sebat, kuvvet ve ihtiyata dayalı 

olmalıdır. Sağlam olmayan karar-

da sebat veya ihtiyatsızlığın sür-

dürülmesi düşünülemez. İhtiyatsız 

karar ve bunda ısrar, gereksiz 

ve yersiz inattan, kuru kibirden 

ibarettir. Nice hükümdarlar inadı 

sebat zannetmiş, bu suretle hem 

kendini, hem de halk ve askerle-

rini perişan etmiştir. Bu itibarla, 

aklı başında ve olgun devlet baş-

kanına yakışan, karar ile kuvveti 

birleştirmede eksiksiz araştırma 

yapmaktır. Orta yolun bulunma-

sı için ne karar ve sebatta zaaf 

göstermeli ne de kuvvet ve ihtiyat 

yerine gereksiz inat ve direnme 

gösterilmelidir”

Lideri sabırlı ve öfkesini yene-

bilen çınar ağacına benzeten 

Mustafa Özel,    Nasır-ı Husrev’in, 

Saadetnâme’sinde liderlere şöyle 

seslendiğini aktarır:

 “En kızgın olduğun zaman bile 

öfkeni yen; çünkü mü’mine yumu-

şak huyluluk yaraşır. Başında 

değirmen taşı bile dönse, tıpkı bir 

bilgin gibi, sıkıntılı zamanında 

mülâyim davran. Kolunun kuv-

vetine aldanma; zira seninkinden 

daha kuvvetli kollar vardır.” 

Farabi, Yusuf Has Hacip, 

Kınalızade Ali Efendi, Nasır-ı 

Husrev gibi İslâm irfan ve hikmet 

geleneğinin en önemli temsilci-

lerinden biri de Cemil Meriç’in 

“semasında tek yıldız” olarak 

gördüğü İbn Haldun’dur. İbn 

Haldun’un  “Mukaddime” eserin-

deki hükümdar tasviri de batı-

lı meslektaşlarının hükümdar 

tasvirleri ile tam zıt kutuptadır. 

Yumuşak huylu, büyüklüğünün 

farkında olup kusurları görmezden 

gelen, haddi aşmayan hükümdar 

tebaasının baskı karşısında yalana 

ve hileye başvuracağının farkın-

da olması gereken ve yüksek bir 

bilince sahiptir. Hükümdar fazla 

sertliktense rıfk ile muameleyi, 

kusurları ve kabahatleri görmez-

den gelmeyi ve bağışlamayı yeğler. 

Eğer hükümdar böyle davranmaz-

sa “devleti muhafaza için örtülen 

çit” bozulur, kökünden sökülür. 

Machiavelli’nin çizdiği uyanık ve 

zeki olan kişi iyi bir yöneten ola-

bilecekken, İbn-i Haldun’a göre 

bu sıfatlara sahip iyi bir yönetici 

nadir çıkar. Hükümdar çok zeki 

biri olmak zorunda değildir. Çok 

zeki hükümdardan daha çok basi-

ret ve feraset sahibi hükümdarı 

önceleyen İbn Haldun da yurttaş 

Aristoteles’in flütüne/yönetilenine 

benzemez.  Farabi’nin benimse-

diği “orta yolluluk”u benimser. 

Ayrıca hükümdar için şu sözleri 

söylemiştir:

“Bilinmelidir ki, tebaanın mas-

lahatı, şeklinin güzel, yüzünün 

hoş, cüssesinin büyük veya ilmi-

nin geniş veyahut yazısının iyi 

veyahut da zihninin keskinliği iti-

bariyle sultanın zatında, şahsın-

da ve bedeninde değildir. Onların 

hükümdardaki maslahatları onun 

kendilerine olan izafet ve nispetin-

den/bağlantısından) başka bir şey 

değildir.”

Yukarıdaki cümlede belirtildi-

ği gibi esas mühim olan teba-

ayla hükümdar arasındaki iliş-

kidir. İbn Haldun düşüncesin-

de bu ilişki sevgiyle ve şefkatle 

kurulur. Spartalıları kadınlar-

la aynı sofraya oturdukları için 

eleştiren Aristoteles’in “Politika” 

adlı eserinde yurttaş edilgen iken 

Machiavvelli’nin “Hükümdar” 

eserinde ise yöneten-yönetilen 

ilişkisi ya nefretle kurulmuştur 

ya da yapmacık bir samimiyetten 

ibarettir.
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Eğer hükümdar tebaasının 

üstünde sıkı bir baskı kurarsa İbn 

Haldun bunun devleti ve dev-

let adamını felakete götüreceğine 

özellikle şu cümlesiyle vurguda 

bulunur: 

“Hatta bu yüzden nice zaman 

olur ki, tebaa hükümdarların katli 

hususunda ittifak eder.”

Hz. Peygamber’in “En zayıf 

olanınızın yürüyüşüne göre yürü-

yüş yapınız.” sözünü alıntı yapan 

ve bu sözü siyaset felsefesi ola-

rak da benimsemiş İbn Haldun, 

Machiavelli’deki ‘ezip geçmenin’ 

aksine yöneticiye yönetilenle 

“beraber ve yardımlaşarak” hare-

ket etmeyi öğütler.

Neredeyse bütün bu devlet 

tasarılarında hükümdarın sahip 

olması gereken biricik nitelik ola-

rak “akıl” başrolü kapmıştır. Ama 

tabiî ki bu aklı kendi çıkarları için 

mi yoksa devletinin ve halkının 

çıkarları için mi kullanması gerek-

tiği tartışılır. Modernitenin önemli 

kavramlarından olan rasyonalizm/

akılcılık 20. yüzyılın despotik 

karakterde Mussolini, Stalin ve 

Hitler gibi liderleri doğurmuştur. 

Bu liderler kendi halklarının üze-

rinde despotik bir tutum sergile-

mekle kalmamışlar, diğer dünya 

insanlarının acılar çekmesine de 

yol açmışlardır. Hitler, Stalin ile 

Mussolini’nin başucu kitapların-

dan olan    “Hükümdar” gibi eserle-

rin yönetimler üzerindeki etkisini 

görmezden gelemeyiz.   Nitekim 

Machiavelli’nin Hükümdar’da söz 

ettiği, bir hükümdarın kendisini 

ya sevdirmesi ya da kendisinden 

korkutması gerektiği teorisi Hitler 

Almanya’sında kısmen vukuu 

bulmuştur. Hitler egemenliğini, 

kendi ırkı üstünde sevgiyle, diğer 

halklara karşı korkutmayla kabul 

ettirmeye çalışmıştır.

2. Dünya savaşından sonra 

despotizmin Avrupa’dan doğuya 

sürülmesi sonucunda Saddam, 

Kaddafi ve Mübarek gibi uzun 

yıllar süren diktatörlükler oluş-

muştur. Sokaklarda Saddam’a 

sevgi gösterisinde bulunan toplu-

luklar ne Saddam’ın heykeline ne 

de kendisine sahip çıkmamışlar-

dır. Aynı durum Libya’da Kaddafi 

için de olmuştur. İbn Haldun’u 

anlamaktan uzak yönetimler İbn 

Haldun’un yetiştiği coğrafyada 

despotik yönetimler tecrübesini 

üretmişlerdir. Tıpkı İbn Haldun’un 

dediği gibi bu ülkelerin halkla-

rı yalana ve hileye başvurarak 

basiretlerini kaybetme ve ahlaki 

bozulma tehlikesiyle karşı karşıya 

kalmışlardır. Nitekim G. Orwell 

distopya olarak görülen “1984” 

eserinde baskı altında kalan hal-

kın korkak ve muhbir karakterde 

olacağını vurgular. Orwell ütop-

yacıların aksine “Korkunun, acı-

nın, işkencenin dünyası. Kendini 

geliştirdikçe daha da acımasızla-

şan bir yer”e dönüşen dünyada 

yöneticinin karşılaşacağı ihtimal-

leri şu cümlelerle ifade eder:

“Yönetici grubun iktidardan 

düşmesinin yalnız dört yolu var-

dır: Ya dışarıdan gelen bir kuvvetle 

yenilir ya kitleleri başkaldırıya 

yöneltecek derecede kötü yönetir  

ya kuvvetli ve hoşnutsuz bir orta 

sınıf ortaya çıkmasına izin verir ya 

da kendine olan güvenini yitirir.”

Platon, Aristoteles, Machiavelli, 

Campenella ve Hobbes gibi 

filozofların yazdığı metinler-

de yönetilen, edilgen, köleleşti-

rilmiş, bütün iradesini mutlak 

güce/monarşik yöneticisine tes-

lim etmişken Farabi, Yusuf Has 

Hacip, İbn Haldun, Şeyh Edebali, 

Nasır-ı Hüsrev ve Kınalızade Ali 

Efendi’nin metinlerinde ve söy-

lemlerinde şahsiyetleştirmek 

ve ahlaklandırmak görevinde 

olan bir yönetici profili vardır. 

Yapılması gereken şey, İslâm hik-

met ve irfan geleneğinin temsilci-

lerinin, örneğin İbn Haldun gibi 

köklü alim-düşünürlerinin söy-

lemlerini dikkate alarak Osmanlı 

tecrübesine benzer yeni bir tecrü-

be üretmektir. Bu tecrübeye hem 

bizim hem de tüm dünya insanla-

rının ihtiyacı var.

Farabi’de yönetilen ne yapılan bir flüt gibi görülür 
ne de mide gibi düşünülür. Farabi’nin amacı yurtta-
şı erdemli insan olarak yetiştirebilmektir. Farabi’de 
yöneticiler filozof ve peygamberdir. Her şeyin 
ondan sudur ettiği/taştığı ilk neden olarak kabul 
ettiği Tanrı’nın elçileri de yönetici olurlar. Zaten 
erdemli ve ahlaklı bir devlet de ancak ve ancak 
Tanrı’nın hakikatlerine ulaşmaya çalışılarak müm-
kün olabilir. Peygamber’in getirdiği vahiy felsefi 
olmasa da sembolik bir hakikattir ve yasa olabilir.
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4-5 Nisan 2012 tarihlerinde 

Ankara-Kızılcahamam’daki Asya 

Termal Tesisleri’nde 24 saatlik bir 

istişare toplantısı yapan Namaz 

Gönüllüleri Platformu; Türkiye’nin 

dört bir köşesinden gelen “Namaz 

Gönüllüleri”nin katılımı ile Türkiye 

Namaz Gönüllüleri Buluşması’nı 

başarı ile gerçekleştirdi. 

Toplantıya; 2006-2011 yılları 

arasında bütün vilayet lerimizde ve 

pek çok ilçemizde “Namazla Diri-

liş” programları düzenleyerek, Na-

maz Gönüllüleri’ne aktif destek ve-

ren yaklaşık 250 civarındaki ulusal 

veya yerel sivil toplum kuruluşunun 

bölge temsilcileri ya da bağımsız 

grup temsilcileri davet edildi.

200’e yakın temsilcinin katıldığı 

buluşmada; geçen beş yıl içinde ya-

pılan Namazla Diriliş programları 

değerlendirilirken, önümüzdeki beş 

yıllık dönemde yapılacak etkinlikle-

re dair teklifl er görüşüldü. 

Ayrıca; Platform’un 13 Şubat 

2012’de ilan ettiği “2012 Gençlik 

ve Namaz Yılı” çalışmalarının ba-

şarılı ve yaygın bir şekilde yürütü-

lebilmesi için neler yapılabileceği 

üzerinde duruldu.

Toplantıda bir konuşma yapan 

Namaz Gönüllüleri Platformu söz-

cüsü Abdullah Yıldız,Türkiye’nin 

dört bir tarafından gelen Namaz 

Gönüllüleri’ne seslenerek Platform 

adına onlara teşekkür etti: “Na-

maz davasının asıl kahramanları 

sizlersiniz! Zira sizler davet ettiniz, 

organizasyon ve hazırlık yaptınız; 

biz de hocalar olarak icabet ettik.” 

diyen Yıldız; “Türkiye Namaz Gö-

nüllüleri Buluşması”nın, ümmetin 

birliği ve yeniden dirilişi sürecin-

de, oldukça anlamlı bir merhale 

olarak tarihe geçeceğine inandığını 

söyledi. Yıldız, farklı mekteplere 

mensup namaz sevdalılarının, Haşr 

sûresinin 10. âyetindeki “Rabbimiz! 

Bizi ve bizden önce/başka iman et-

miş kardeşlerimizi bağışla ve kalp-

lerimizde mümin kardeşlerimize 

karşı bir ĞILL’e(en küçük olumsuz 

düşünce; kin ve nefret) yer bırakma! 

Rabbimiz! Sen Raûf ve Rahîmsin.” 

duası ekseninde altı yıldır birlikte 

yürümesinin, inşallah geleceğin ta-

rihini şekillendireceğini vurguladı.

Platform yöneticilerinden ya-

zar Ramazan Kayan da, Namaz 

Platformu’nun İslâmi camiada bir 

“ortak akıl” oluşturduğuna dikkat 

çekerek; platformun “siyasallaşma-

masının, ideolojikleşmemesininve  

tüccarlaşmamasının” önemine de-

ğindi. “Biz namazı taşımakla kal-

madık; namaz bizi taşıdı. Namaz 

Platformu milli sınırlar dışında de-

vam ediyor. Namaz, adalete, erde-

me, ahlaka, uhuvvete, birlikteliğe, 

vahdete kanatlandırdı bizi.” diyen 

Kayan; Namaz’ın “kurucu, kardeş-

leştirici, kurtarıcı, kucaklayıcı ve 

kuşatıcı” özelliklerini vurgulayarak 

yeni Namazla Diriliş Seferberliği’ne 

yeni açılımlar getirdi.

Yine Platform öncülerinden Ce-

mil Tokpınar ve Ahmet Bulut da, 

beş yıl boyunca karşılaştıkları ilginç 

olaylardan ve namazla dirilip hida-

yete erenlerden örnekler aktardılar. 

Farklı vakıf, dernek, cemaat, 

mektep ve meşreplere mensup yüz 

kadar “Namaz Gönüllüsü” yazar, 

hatip, kanaat önderi, ilim ve sanat 

insanının bir araya gelmesi ile bir 

“sivil aydın inisiyatifi ” olarak olu-

şan Platform, 19 Ağustos 2006’da 

“Namazla Diriliş Seferberliği” ilan 

ederek binlerce panel, konferans, 

seminer ve etkinlik düzenlemişti. 

Beş yıllık başarılı çalışmanın ardın-

dan önümüzdeki beş yılda daha 

kapsamlı çalışmalara hazırlanan 

Platform’un Kızılcahamam buluş-

ması, yeni beş yıla dair hedefl erin 

ortaya konulduğu “Sonuç Bildirisi” 

ile tamamlandı.

Türkiye Namaz Gönüllüleri 

Buluşması’nın “Sonuç Bildirisi” şöy-

le:

Türkiye Namaz Gönüllüleri Buluşması ve 
“Namazla Diriliş”te Yeni Hedefler
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Namaz Gönüllüleri Platformu
Nisan 2012 ‹stişare Toplantısı 

Sonuç Bildirisi
1) 2012 Namaz ve Gençlik Yılı  

çerçevesinde yapılması öngörülen 

etkinlikler: 

a- Seydişehir/Osmaniye/İzmir-

Bayraklı örneğinden yola çıkarak 

“Haydi Çocuklar Camiye” etkin-

likleri düzenlenmeli. Gençleri 

namaza teşvik için, karne düzen-

lenerek; her namaz için imam tara-

fından verilen puanlar toplanmak 

suretiyle çeşitli hediyeler törenle 

takdim edilmeli. (Bilgi için bakınız: 

www.haydicocuklarcamiye.org )

b- Namaz ve Gençlik Yılı, afiş, 

reklam, tv ve radyo aracılığıyla yay-

gınlaştırılmalı.

c- Öğrencilerin Namaz konu-

lu makale, öykü ve hatıralarını 

yazmaları teşvik edilmeli. (Örnek: 

Ö. Naci Yılmaz; Zamanın Gençleri-

Namazın Gençleri kitabı, Çıra Yay.)

d- Okullarda ve üniversite yurt-

larında Mescit açılması için veliler 

tarafından Okul-Yurt müdürlükleri-

ne, Milli Eğitim Müdürlüklerine ve 

Bakanlığa dilekçeler verilmeli.

e- Öğrencilerin Cuma namaz-

larını rahat kılabilmesi için ders 

saatleri düzenlenmeli; bu konuda 

da Milli Eğitim Bakanlığı ve müdür-

lükleri dilekçe yağmuruna tutul-

malı.

f- Okullara yeni konan Kur’ân 

ve Siyer derslerinde ve Din Bilgisi 

derslerinde özellikle Namaza ağır-

lık verilmesi sağlanmalı.

2) Namaza başlayan herkese ve 

özellikle gençlere ve mahkûmlara 

seccade hediye edilmeli. (Bir firma 

yetkilisi, 2012 yılı için 15 bin secca-

de vaat etti.)

3) Namaz Bilinci kitapların-

dan setler oluşturulmalı, özellikle 

gençlerin kitap okumaları teşvik 

edilerek hediye kampanyaları yapıl-

malı (Çorum örneği başarılı oldu). 

Bu kitaplar akademik değil, kendi-

ni okutturan özellikte olmalı. 

4) İller bazında Namaz Plat-

fomu oluşturulmalı ya da Namaz 

Platformu’nun her ilde temsilcile-

ri belirlenmeli; ilçe ilçe, köy köy, 

mahalle mahalle dolaşarak (Plat-

form hocalarının anlattıklarından 

hareketle) Namaz Bilinci anlatıl-

malı. 

5) İmamlar da, tıpkı Namaz 

Gönüllüleri gibi organize olmalı; 

mahalle ile, esnafla, cemaatle, aile-

lerle ve özellikle gençlerle ve çocuk-

larla sıkı ilişki kurmalı. 

6) Okullara Kur’ân ve Siyer 

derslerinin konulması çok önemli 

bir imkân olarak değerlendirilme-

li; bu vesile ile okul-cami ilişkisi 

kurulmalı ve geliştirilmeli.

7) Tüm Namazla ve Kur’ân’la 

Diriliş panelleri, toplantıları, en 

büyük camide namazla başlamalı; 

oradan salona hareket edilmeli. 

8) Programlar, Namaz Platfor-

mu standartlarına uygun olarak 

yapılmalı.

9) Namazla dirilip hidayete 

erenleri konu edinen tiyatro çalış-

ması yapılmalı.

10) Cami inşasından önce 

cemaatin inşası öncelenmeli.

11) Ayrıca: Namaz bağlantılı 

olarak; şu konular üzerinden etkin-

likler düzenlenmeli:

a- Namazın Sosyal Hayatımıza 

Etkileri: Ticaretten siyasete, askeri-

yeden eğitim-kültüre kadar Namaz 

ve Cami hayatın merkezine otur-

malı. (Hz. Şuayb’ın Namazı sosyal 

hayatı şekillendirmede örnek alın-

malı.)

b- Camiler Nasıl Olmalı?: 

Cami merkezli bir hayatın inşası 

için çalışılmalı. (İstanbul Sultangazi 

Yunus Emre Camii Derneği -YEC-

DER- örneği: www.yecder.org)

c- Namazı Kur’ân’la İkame 

Etmek: Ayetlere dayanarak namaz 

anlatımı yapılmalı.

d- Ailenin Namazla İnşası: 

Boşanma sayısı giderek artıyor. 

Gençler evlenmekten korkuyor. 

Namaz Platformu “Aile huzuru ile 

Namaz ilişkisini” ele alıp anlatmalı.

e- Çocuk ve Namaz Eğitimi: 

Suç işleme eğilimi, kötü alışkan-

lıklar, içki, uyuşturucu vb.’ne karşı 

namazın koruyucu zırh olduğu 

vurgulanmalı.

f- Gençleri Namazla Buluştur-

mak: Sadece okul öğrencileri değil, 

çalışan gençler  ve hapishane, ıslah 

evleri ve yetiştirme yurtlarındaki 

gençler de namazla tanıştırılmalı.

g- Namaz ve İnfak İlişkisi: 

Namazla zekâtın ve infakın ayrıl-

mazlığı vurgulanmalı.

h- Peygamberimiz’in Namazı 

Nasıldı?: Kutlu Doğum programla-

rında özellikle namaz konusu işlen-

meli.

i- İmam Kimdir?: İmamların 

Mihrab’ın hakkını vermesi için çok 

yönlü çalışılmalı. İstanbul’daki MİM 

(Model İmamlar Meclisi) çalışması 

her il ve ilçede kurulabilir. (Örnek 

olarak bakınız: Hilal TV’deki Arka-

sında Durduklarımız programı.)

j- Akademik Çalışmalar: 

Namaz-Cami-gençlik üzerine ilmi 

tezler yaptırılmalı.
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Süleyman CERAN

Ç ok mutlu dakikalar geçirdiği 

kocaman tebessümünden belli 

olan bir kadının, kısa görüntüsüne 

paralel kararan ekranla başlıyor film. 

Hawai’deyiz. Herkesin hayallerini süs-

lediği düşünülen sarı, sıcak kumsal ve 

güzelim deniz. Dışarıdan bakanlar 

için sonu olmayan bir tatil, gerçek 

hayattan izole edilmiş, aile hayatının 

sorunsuz, hastalıkların zararsız, baş 

ağrılarının dahi acısız olduğu bir yer 

olarak algılanan Hawai’de hiçbir şeyin 

başka coğrafyalardan farklı olmadığı-

nı duyarak hikâyede yol alıyoruz. 

Yaşam destek ünitesine bağlı bir 

kadın ve başında bekleşen insan-

lar. İlk sekansta gülen ve adı Eliza-

beth Thorson King (Patricia Hastie) 

olan kadının, su kayağı yaptığını ve 

daha sonra da elim bir kaza netice-

sinde ölümcül bir uykuya daldığı-

nı öğreniyoruz. Ölüm süreci belli 

olan Elizabeth’e arkadaşlarının veda 

edebilmesi için bir ziyaret programı 

hazırlanır, ölümler bile randevulan-

dırılır. Alexander Payne, beş dalda 

Oscar adayı olan   “Senden Bana 

Kalan” (The Descendants) filmi ile 

ölümün kıyısında yaşanan ironi, tra-

jedi ve yer yer de espri unsurlarını 

beyazperdeye taşıyor.

  

Aile Baştan Kokar 

Baba Matt King (George Clooney) 

zayıf karakterli bir avukattır (Ele verir 

talkını, kendi yutar salkımı). Kaza-

dan günler öncesine kadar karısından 

habersiz, ilişkileri ilgisizlik ve ala-

kasızlıktan kopma noktasına gelmiş 

olan Matt, iletişim sorununu yalnızca 

eşiyle değil kızlarıyla da yaşamakta 

olduğunu anlatır bize. Kendi işlerin-

den ailesiyle ilgilenmeye fırsat bula-

mayan King, o kadar kopuk durum-

dadır ki kızı Alexandra (Shailene 

Woodley) söyleyene kadar karısının 

ona ihanet ettiğini anlayamaz. Yıllar-

dır yaşanan bu durum, babayı trav-

maya sokar adeta. Matt’in iki kızı da 

ahlaksızca sözler sarf etmekte bir beis 

görmezken Alexandra, erkek arkadaşı 

Sid’i (Nick Krause) eve rahatlıkla geti-

rebilmektedir. Tipik kokuşmuş bir 

Amerikan ailesi olan King’lerin hali 

içler acısıdır. Hawai’nin en güzel kıyı-

larından birinde geniş bir arazisi olan 

ve soyadı “kral” anlamına gelen Matt 

King, soyunun Kral Kamehameha’ya 

kadar dayandığını izleyicilere dış ses 

olarak anlatmakta ve çaresizlik sula-

rında bilinçsizce gezmektedir. 

  

Kamehameha da Kim? 

1758-1819 yılları arasında yaşa-

mış Hawai’li bir komutan Kameha-

meha. Avrupalılarla ticaretini geliş-

tirerek barutlu silahlar elde etmeyi 

başarmış bir lider. 12 bin kişiden 

müteşekkil ordusunun deniz gücü-

ne Batılılardan aldığı İngiliz toplarını 

eklemesi sayesinde muhaliflerini yok 

etmeyi başarmış biri o. Köpekbalığı 

dişlerinden yapılmış ilkel usturalarla, 

oklarla ve mızraklarla direnen muha-

liflerin Kamehameha’nın Batı destekli 

ölümcül gücü karşısında onurlarını 

yanlarına alıp yüksek tepelerden atla-

yarak intihar ettikleri bir söylence 

olarak dilden dile ulaşır. 

Hawai’li bir yazar olan Kaui 

Hart Hemmings’in senaryolaştırılan 

romanındaki kurgusu ile Kameha-

meha, Senden Bana Kalan’da isim 

olarak geçiyor. Bu bağlantı, filmin 

genel karakterinin de en belirleyici 

unsuru aslında. Kamehameha’nın son 

yakın akrabası olan Prenses Margaret 

Ke’alohilani, misyonerlikle bankacılığı 

bir arada götüren beyaz derili Edward 

King’e gönlünü kaptırır. Evlenirler. 

Çiftin geniş ve sonsuz gibi görünen 

serveti her geçen nesilde daha bir 

erir. Son olarak kahramanımız Matt 

King’in (Soyadı olan Kral’ın kaynağı 

böylece ortaya çıkıyor) de bulundu-

ğu geniş kuzenler birlikteliğine, sahil 

şeridinde yer alan 100.000 dönümlük 

devasa bir arsa kalır. Bu arazinin çok 

uluslu turizm şirketlerine satılarak 

doğal hayatın yağmalanmasına göz 

yumup yummamak arasındaki kararı, 

ailenin kayyumu olan Matt verecek-

tir. Baba King, karısı Elizabeth King 

ile dedesi Edward King’den kalanları 

algılamak ve değerlendirmek arasında 

kalacaktır. 

Senden Bana Kalan
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King’ler Hawai’li kanı taşımala-

rına rağmen ne bir ada dili ne de 

ezenle ezilen arasında oluşan ve her 

iki dilin karmasından oluşan basit 

pidgin diline bile tenezzül etmemiş 

insanlar olduklarını görüyoruz. Özel 

okullarda okuyup, beyazlara mahsus 

kulüplere devam ederek siyah bir 

toplumda steril bir beyaz nüfus ola-

rak varlıklarını sürdürürler King’ler. 

Pek çok şeyin karar mercii onlardır. 

En güzel yerler ve her seferinde haklı 

olmak beyaz Hawaililere özgüdür. 

Hawai’nin yerlileri “el” gibidir artık. 

Hatta bir keresinde Matt’in küçük 

kızı Scottie (Amara Miller) okulda 

Lani adlı kıza hakaret etmesi üzeri-

ne kızın annesi özür beklediklerini 

bildiren bir telefon konuşması yapar 

baba ile. Matt, kızı ile evlerine gidin-

ce, Scottie, Lani’den göstermelik bir 

özür diler. Kızın annesi umarsızlığı 

ve baştan sağma özrü eleştirmesine 

rağmen ne Matt ne de kızı Scottie bu 

durumu umursar. Yapı olarak böyle 

bir insan olmayan Matt, geçmişinden 

getirdiği sınıfsal, ekonomik ve psiko-

lojik yüklerden kurtulamadığını da 

göstermiş olur. Zaten yönetmen Ale-

xander Payne’in de sevdiği karakterle-

rin mükemmellikten ziyade, hayatın 

içinde, sokaklarda gezinen kusurlu 

kişilerden oluştuğunu da hatırlatmak 

gerekir. 

  

Aslında Her Yolculuğun Menzili 
Değişim Değil midir? 

İnsanoğlunun hiçbir yolculuğu 

başladığı gibi bitmez. Çapı her sefe-

rinde farklılık gösterse de yola düş-

meden önceki “biz”le, yolculuk son-

rası “biz” hiçbir zaman aynı değildir. 

Ailesiyle arasına giren mesafelere bir 

de karısının ihanetini ekleyen Matt, 

kendisi yerine geçmeye çalışan kişiyi 

görmek için yola çıkar. Yalnızca yaşa-

dığı yere bakacaktır. Belki, ölmeden 

önce karısını görmesini de isteyecek-

tir o adamdan. Her ne olursa olsun, 

“ailem bir takımada gibi geliyor bana; 

aynı bütünün parçaları ama hepsi 

birbirinden ayrı ve yalnız. Yavaş yavaş 

birbirlerinden uzaklaşıyorlar.” diyen, 

bu yolculukla ailesinin tüm bireyle-

ri arasındaki mesafenin daraldığını 

gören Matt, ciddi değişimler yaşar. 

Karısını, çocuklarına, akrabala-

rına, en çok da hiçbir emek sarf 

etmeden üzerine kondukları servetle 

Hawaii’ye haksızlık ettiğinin farkına 

varan Matt, baba olmayı öğrenmeye 

başlar. Eş olmayı öğrenmesi için ise 

ne yazık ki vakit çok geçtir! 

  

“‹nkisar”ı Batı Aklında Aramak! 

“Gönlü kırılma, gücenme” olarak 

çevrilebilir “inkisar” kelimesi. Eski-

ler ne güzel söylemiş. Ne zarif, ne 

derinlikli bir kelime böyle. Matt’in 

içinde bulunduğu o hâlin adı tam da 

inkisara karşılık gelir. İhanete uğra-

yan, yalnız kalan, her şeyi toparlama 

imkânı yitiren adamın durumu başka 

nasıl ifade edilebilir? Tüm ilişkilerin-

de geciken bir adamın çarptığı duvar 

sonrası bulunduğu halet-i ruhiye 

nasıl anlatılır? Sık değiştirilen part-

nerler nedeniyle sığ ilişkiler deryasına 

dönüşen Batı hayatında derinlikli iliş-

kiler ve hisler kayboluyor. Bu durum 

bir virüs gibi tüm dünyaya hızla yayı-

lıyor. Kayıplar ve acılarla oluşan yara-

lar kabuk dahi bağlamadan yok farz 

edilip unutuluyor hayatın keşmekeşi 

içinde. İşte bu nedenle önemli inkisar 

kelimesi. Matt King, karısının ihaneti 

ve ailesinin var olan durumu nede-

niyle gönlü kırılmıştır, incinmiştir. 

Acı çekmektedir. Kendini ve ailesini 

ne kadar onarabilecektir?

 

  Senden Bana Kalan Nedir? 

Koca bir arazi. İhanet. İki kız. 

Kayıp yıllar. Kocaman bir boşluk. 

Tüm bu mirasların algılanması ve 

değerlendirilmesi üzerine kurgulan-

mış bir film eldeki.  Yapımın isim ter-

cihinin İngilizce karşılığının “Mirasçı-

lar” olması da bundandır. Türkiye’de 

beyazperdeye oldukça başarılı bir 

şekilde “Senden Bana Kalan” olarak 

sunulan filmin adının daha bir derin-

leştiğini de söyleyebiliriz. Kendisine 

kalanları film boyuncu hem de izle-

yicilerle birlikte değerlendiren Matt, 

süreç yönetmeyi öğrenir. Araziyi çok 

uluslu şirketlere peşkeş çekmektense 

Hawai’nin asıl sahiplerinin kullanımı-

na açar; aç gözlü kuzenlerine rağmen. 

Büyük bir hamle yapar böylece. Karı-

sının ihanetiyle yüzleşir, nedenlerine 

inmeye çalışır. Kızlarını hiç tanımadı-

ğını fark edip onları anlamaya uğraşır. 

Kocaman bir kratere dönüşen ileti-

şimsizlik duvarı konuştukça yıkılır 

ve hayat, kayıplarla beraber normale 

döner; olması gerektiği gibi.
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Kalbim Mühürlenmeden
Metin Önal Mengüşoğlu
Okur Kitaplığı

Kalbim Mühürlenmeden düşünce ve edebiyat dünyamızın önemli isimle-
rinden Metin Önal Mengüşoğlu ile yapılan söyleşi ve soruşturma cevap-
larını bir araya getiriyor. Yazarlık yaşamı boyunca ona sorulan sorulara 
verdiği cevaplar onun dünyasını daha iyi anlamamızı sağlayacak nitelik-
te. Otuz yılı aşkın bir süre içinde çeşitli yayın organlarına dağılan cevap-
ları bir araya getiren bu kitap aynı zamanda yazarın kendi hayatına, 
düşünce yapısının nasıl oluştuğuna ilişkin görüşlerini de ortaya koyuyor. 

Tek Partinin Yükselişi 
Ahmet Demirel
İletişim Yayınları

Ahmet Demirel’in makalelerini bir araya getiren Tek Partinin Yükselişi, 
Milli Mücadele dönemi ve Cumhuriyet’in kuruluş yıllarındaki seçimlere ve 
bu seçimler sonucu oluşan Meclis’in yapısına odaklanıyor. Demirel, tek 
parti rejiminin yavaş yavaş kurulduğu bu süreçte, milletvekili adaylarının 
belirlenmesinden, Meclis’in oluşmasına kadar geçen zaman içerisinde 
neler yaşandığını çarpıcı ayrıntılarla okuyucuya sunuyor. Fikrî ve ideolojik 
tartışmalar kadar “milletin vekillerinin” seçilmesine ve Meclis’in oluş-
masına yön veren pratiklere de dikkat çekiyor.  Tek Partinin Yükselişi, 
Milli Mücadele’den çok partili siyasi hayata uzanan süreçte yaşananları, 
Meclis ve vekillere odaklanan kapsamlı bir araştırma, ayrıntılı istatistik-
ler ve yetkin bir değerlendirmeyle inceliyor

Sınıra Yakın
Cihan Aktaş
İz Yayıncılık

Laleli’den hareket eden bir İran  otobüsü, insanlar, beklenti-
ler, sosyal-siyasal değişimler ve sınırı bir türlü  geçemeyen yol-
cular. Sınıra Yakın, insanların iç dünyalarına, oradan  hareketle 
hafızalara, tedirginliklere, kırgınlıklara uzanan  çetrefil bir  dünyayı 
kurcalıyor. Anadolu coğrafyasından geçilerek oluşturulan  paralel 
dünyada yol alan Sınıra Yakın, kültürel konumlanışlardan karşıtlık-
lara, uykuyla uyanıklık arasında hatırlayışlara, toplumsal hayata ve 
tarihsel bir dönemece tanıklık eden bireylerin dünyasını  yakınlaştırıyor...

Mısır Devriminin Ayak Sesleri
Tarık Abdülcelil
Yarın Yayınları 

25 Ocak 2011 Devrimi, Mısır halkının yüksek ahlak anlayışının en 
mükemmel örneğidir. Devrim sürecinde halkın karşılaştığı tüm zorluk-
lara; çeşitli iletişim organlarını kullanarak devrimi başarısız kılma, dev-
rimci gençlere engel olma, devrimciler hakkında şüpheler uyandırma ve 
görüntülerini çirkin gösterme gibi girişimlere rağmen Mısır halkı, deği-
şebileceğini ve kendi bekasını sağlayabilecek gücünün var olduğunu, 
sağlam bir şekilde muhafaza edebileceğini göstermiştir. Aslında bu haklı 
taleplerini  dünyaya göstermiştir.
Kahire Türk Araştırmaları Merkezinin  Genel Müdürü olan Dr. Tarık 
Abdülcelil’in kaleme aldığı Mısır Devriminin Ayak Sesleri, Mısır özelinde 
Arap Baharı adı verilen devrimleri içeriden birinin kalemiyle okuyacağınız 
bir kitap.

Düşüncenin Okullaşması
Kürşad Atalar

Pınar Yayınları

Müslüman dünya, yeni bir 

dönemin eşiğinde bulunuyor. 

Pek çoğumuz belki gelişme-

lerin seyrini algılamakta bile 

zorlanıyoruz ama geleceğin 

dünyasını inşa etme nokta-

sında tek alternatif olarak 

İslâm’ın kaldığını bugün artık 

rahatlıkla söyleyebiliriz. Hali-

hazırda Müslümanlar, küre-

sel bir güç olabilecek imkan-

lardan yoksundurlar; ancak 

bütün yerküre üzerinde bu 

potansiyeli haiz başka bir 

alternatif düşünce, inanç sis-

temi veya ideoloji de bulun-

mamaktadır. Modernitenin 

iflas ettiği, post-modernitenin 

de derde derman olamadığı 

bir vasatta, insanlığa umut 

va’d eden tek din yahut ‘ide-

oloji’ olarak İslâm kalmıştır.

Ancak, İslâm’ı bütün insanlı-

ğın umudu haline getirecek, 

küresel karakterli bir sistema-

tik düşünceyi Müslümanlar  

tarafından henüz  üretileme-

miştir. Geçen bir asırlık süre 

zarfında bu yolda önemli 

mesafeler kat edilmesine 

rağmen, düşünce hâlâ ‘okul-

laşamamıştır.’  

Kitaplık
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