
‘YENİ’ ANAYASA
TOPLUMSAL MUTABAKAT, GÖRÜŞLER VE ÖNERİLER

Ayda Bir Merhaba

Türkiye  uzun zamandır anayasa meselesini tartışıyor ve bu tartışmalar neticesinde artık yeni 

bir anayasa yapım sürecine girmiş bulunuyor. Her ne kadar 12 Eylül anayasası tartışılıyor 

gibi gözükse de esasında anayasa tartışması 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra yapılan anaya-

sa başta olmak üzere Türkiye’nin yakın tarihini de tartışmak anlamına geliyor. Diğer taraf-

tan  Osmanlı’nın son zamanlarında Kanun-i Esasi’yle başlayan ve günümüze kadar gelen tüm 

anayasaların ortak özelliğinin tepeden inmeci ve Batı’cı oluşu da dikkate alınmalıdır. 1876’da 

yapılan Kanun-i Esasi, bir meclis tarafından değil bir komisyon tarafından yapılmış ve padişahın 

onayına sunulmuştu. 1921 ve 1924 Anayasaları “Meclis” tarafından yapılmış ama halkoyuna 

sunulmamıştı. 

Geçmiş anayasaların tepeden inmeci/jakoben bir tavırla yapıldığının tek göstergesi bu da 

değil. Bu anayasaların tamamı da masa başında ve yüzleri Batı’ya dönük aydınlar tarafından 

hazırlanmış metinlerdi. Türkiye aslında büyük ölçüde bir modernleşme toplumuydu. Yani Batı 

gibi kendi modernliğini bizatihi kendi toplumsal dinamikleriyle üretebilmiş bir toplum değildi. 

Batı modernliği, arkasındaki toplumsal aktörlerin, sınıfların iradeleriyle ortaya çıkan bir süreçti. 

Bizde ise modernleşme daha çok bir “batı gibi olma”, “modern gibi olma”ya dayanıyordu. Daha 

çok devletin bir ihtiyacı olarak ortaya çıkmıştı, toplumun değil. Bu anlamda modernleşme bir 

anlamda devletin topluma biçim vermeye çalıştığı bir projeydi.

Dönemin  elitleri “Her şeyin doğrusunu ben bilirim” düşüncesindeydiler. Sorun olan  esas 

husus, tüm bildiklerini Batı’dan almaları ve bunları kendi ülkelerine ancak masa başı düzenleme 

yaparak uyarlamaya çalışmalarıydı. Halkına ve ülkesine yabancı olan bu aydınlar empati de 

kuramıyor, ülkenin ve halkın lehine-aleyhine olacak hususları masa başında kestiremiyorlardı. 

Bu açıdan bakıldığında anayasa tartışmalarının siyasetten  kültüre, yargıdan asker siyaset 

ilişkilerine uzanan bir tarafı  bulunuyor. 

Yeni anayasa tartışmalarının içeriğinin ne kadar yeni olduğu üzerinde de durulması gerekir. 

Demokratik, özgürlükçü, katılımcı, çoğulcu gibi ifadelerle anılan bir anayasanın ütopyacılarda 

bile rastlanamayacak derecede büyük bir hayal olduğu söylenmeli. Zira tarihin sonu gelmediği 

gibi ideolojiler de bitmemiştir. Temelde liberalizmin hâkimiyeti düşüncesine dayandığı kanaat-

inde olduğum; “Demokratik, özgürlükçü, katılımcı, çoğulcu bir anayasa” söylemi  son kertede 

liberalizmin hâkimiyetinden başka bir amaca hizmet etmez. Zira demokrasi de özgürlükçülük 

de çoğulculuk ve katılımcılık da içleri boş hayallerle doldurulmuş, pratiği tarihin hiçbir dönemi-

nde yaşanmamış, sahnede küresel kapitalizmin Truva atları olarak rol almış soyut kurgulardan 

ibarettir.

Bu bakımdan anayasa  tartışmalarını derinleştirerek sürdürmek gerekmektedir.  Dergimizin 

bu sayısında Burhanettin Can, Sıbğatullah Kaya, Hüseyin Hatemi, Osman Can, Reşat Petek, Be-

sim Dellaloğlu, Macit Kenanoğlu,  Kaya Kartal ve  Ömer Faruk Karagüzel anayasa tartışmalarını  

bütün yönleriyle ele aldılar.

Öner Buçukcu, Dilaver Demirağ Türkiye ve dünya gündemini yorumladılar. Metin Önal 

Mengüşoğlu ise Necip Fazıl biyografisini hatıraları üzerinden yazmaya devam ediyor. 

 Yeni sayımızda buluşmak dileğiyle.
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Ç ok değil, yaklaşık iki yıl 

kadar önce Türkiye ve 

Brezilya’nın arabuluculuğu ile 

İran nükleer krizine bir çözüm 

alternatifi oluşturulduğunda 

Batılı çevrelerden (Türkiye içinde-

kiler de dâhil!) “Türkiye’nin eksen 

değiştirdiği”ne yönelik açıklama-

lar gelmişti. Türkiye, İran’dan 

gelebilecek bir tehdide yönelik 

olarak kurulacağı çeşitli çevreler 

tarafından defalarca dile getirilen 

NATO Füze Savunma sisteminin 

kendi topraklarında İran’a tehdit 

oluşturacak şekilde kurulmasına 

direniyor, İran’a yönelik uygula-

nan yaptırımlara iştirak etmiyor 

ve uluslararası kamuoyu tarafın-

dan nükleer konuda köşeye sıkış-

tırılmak istenen İran’a üçüncü 

bir yol oluşturmaya gayret edi-

yordu. O dönemin en heyecanlı 

hikâyesi Türkiye’nin Batı ekse-

ninden kopacağı üzerine kurulan 

fantezilerdi. 

2010 yılı sonu 2011 yılı baş-

larında ilk önce Tunus’ta pat-

lak veren ardından Mısır, Libya, 

Bahreyn, Ürdün, Yemen ve Suriye 

gibi ülkelere sıçrayan halk hare-

ketleri geldi. Tunus ve Mısır’da 

çok düşük yoğunluklu sokak 

çatışmaları neticesinde rejim-

ler değişiverdi. Batı kamuoyu, 

Kafkaslarda yaşanan halk hare-

ketlerini renkli devrimler ola-

rak nitelemesinden yola çıkarak 

süreci önce “Yasemin Devrimi” 

ardından da “Arap Baharı” olarak 

niteledi. Doğuda yaşanan halk 

hareketlerinin, kargaşa ve kao-

sun “Bahar” olarak nitelenmesi 

yeni bir gelişme değildi. 1968’de 

Çekoslovakya’da yaşanan halk 

hareketi Batı orijinli siyasî tarih 

kitaplarında “Prag Baharı” ola-

rak geçmektedir. 1980’lerin 

sonu 1990’ların başında Doğu 

Bloku’nun parçalanması süreci de 

“Doğu Halklarının Baharı” diye 

isimlendirilmişti. 

Gelgelelim Arap Baharı, 

beklendiği kadar yeşillik, çiçek 

getirmedi. Bahreyn’in Başkenti 

Manama’daki İnci Meydanı’nı 

işgal eden sivil göstericiler 

ABD’nin muhalefetine rağmen 

Suudi Arabistan askerleri tarafın-

dan Körfez İşbirliği Teşkilatı çatı-

sı altında dağıtıldı, Ürdün’deki 

göstericiler ne olduysa bir anda 

kayboluverdi. Libya’da Kaddafi’ye 

karşı ayaklanan silahlı muhalif-

ler, Kaddafi kuvvetleri karşısında 

köşeye sıkışınca NATO Kuvvetleri 

Rusya’nın o dönemki Başbakanı 

Vilademir Putin’in “yeni bir Haçlı 

Seferi” söylemiyle verdiği icazetle 

Libya’ya müdahale etti. Kaddafi 

çok hoş, sevilen bir kişi değildi 

ama ekranlarda günlerce dönen 

öldürülme görüntüleri “Batı, şid-

det pornografisini hiç bu kadar 

sevmemişti” dedirtti.

“Arap Baharı” diye nitelenen 

sürecin işlemeye başladığı en 

son ve kritik ülke Suriye oldu. 

Aslında olaylar diğer ülkelerde 

ilk başladığında herkesin kafa-

sında “Suriye’ye ne zaman sıç-

rar?” sorusu bulunuyordu. Ancak 

Suriye’de örgütlü muhalefet gös-

terileri nispeten geç bir tarihte, 

15 Mart’tan itibaren görülmeye 

başlandı. Suriye’deki Baas rejimi 

göstericilere çok sert müdahale 

etti. Suriye’deki kanlı süreci biti-

rebilmek için BM ve Arap Birliği, 

BM eski Genel Sekreteri Kofi 

Annan’ı Suriye Özel Temsilcisi 

Şii Hilali, Sünni Dolunayı, Amerikan Rüyası:
Türkiye-İran İlişkileri ve 

Bölgenin Geleceği

Öner BUÇUKCU
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n Türkiye-İran

olarak atadı. Resmî olarak 10 

Nisan’da yürürlüğe giren Annan 

Planı henüz tam olarak uygu-

lanabilmiş değil. Esasında bölge 

ve Suriye gelişmelerini biraz 

yakından takip edenler Annan 

Planı’nın Suriye’ye bir çözüm 

getiremeyeceğini tahmin edebili-

yorlardı. Çünkü Suriye, kesinlikle 

yalnızca Suriye değildi!

Suriye’deki olayların şid-

detini arttırmasından sonra 

Suriye yönetimiyle köprüleri 

atan Türkiye’ye en sert tepki 

İran’dan geldi. İran rejiminin 

dinî lider ya da cumhurbaş-

kanı gibi üst düzeylerinden 

değil ama Meclis başkanı ve 

ordu komutanları gibi orta 

düzeydeki görevlilerinden sert 

açıklamalar geldi. Başbakan 

Erdoğan’ın Uzakdoğu seyaha-

tinden   dönerken uğradığı 

İran’daki görüşmelerinin belir-

lenen programdan bir gün geç 

gerçekleşmesi, bu görüşmeler-

de İran rejiminin Suriye’deki 

reformu desteklemekle birlikte 

Suriye’de yaşanan olayları batı 

eksenli bir nifak projesi olarak 

yorumlamaya devam etmesi ve 

Başbakan’ın yurda dönüşün-

den sonra Türkiye’nin İran’dan 

gerçekleştirilen petrol ve doğalgaz 

ihracatını, kendisi üzerinde İran’a 

uygulanan yaptırımlara katılma-

sı yönünde baskının arttığı bir 

dönemde, %20 oranında azalt-

ması iki yıl kadar önce eksen 

değiştirdiği izlenimi uyandıracak 

kadar işbirliği içerisinde olan iki 

ülke arasında bir krizin belirdi-

ğinin göstergeleriydi. Üstelik ara-

dan geçen süre zarfında İran’dan 

gelebilecek herhangi bir tehdide 

karşı kurulduğu çeşitli düzeyler-

de şifahen dile getirilmiş olan 

NATO Füze Savunma Kalkanı’nın 

bir ayağının Türkiye’ye kurulması 

kararlaştırılmıştı.

İran yaşanan gelişmelere tep-

kisini Türkiye’de yapılması öngö-

rülen nükleer müzakereler için 

Irak Dışişleri Bakanlığı’nın kapı-

sını çalarak gösterdi. Başbakan 

Erdoğan bu girişimi “ipe un ser-

mek” olarak niteleyecekti. Ancak 

görüşmeler Batılı ülkelerin direnci 

neticesinde İstanbul’da gerçekleş-

tirildi. Fakat bu gelişme Türkiye-

İran arasında bir kriz olduğu 

algısının giderilmesine yetmedi. 

Şimdilerde ulusal ve uluslararası 

kamuoyunda Türkiye-İran ilişki-

lerinin geleceği sıklıkla tartışılı-

yor. Bundan sonraki sürecin sağ-

lıklı değerlendirmesi ise devrim 

sonrası İran’ın dış politikasının 

temel parametrelerinin ortaya 

konulmasından geçiyor.

Her Devrim Biraz Uluslararasıdır!

1979’da gerçekleşen İran 

İslâm Devrimi Batıda ciddi 

bir endişe oluşmasına 

sebep oldu. Özellikle ABD 

Büyükelçiliği’nin işgali ve bu 

işgalin İslâm Devrimi’nin lide-

ri Ayetullah Humeyni tarafın-

dan övülmesi ABD’nin “Yeşil 

Kuşak” adı verilen proje ile 

desteklenen İran’ın çevrelen-

mesi politikasına yönelmesine 

sebep oldu. İran’da Devrim 

gerçekleştiren kadrolar İran 

toplumsal yapısına hâkim 

olan Şii-Caferî inancına değil 

İslâm’ın evrenselliğine, ezilen-

lere vurgu yaparak yeni bir 

rejim kurmuşlardı. Humeyni 

“Büyük Şeytana da (ABD) 

Küçük Şeytana da (İsrail) 

karşıyız” diyerek yeni rejimin 

dış politikasının temel para-

metresini veriyordu. İran’da 

Şah döneminde görülen aşırı 

batıcı politikaya da bir tepki 

olarak gelişen batı karşıtlığı ve 

Siyonizm karşıtı söylem İran 

İslâm Cumhuriyeti’nin dış poli-

tik motivasyonunu oluşturdu. 

Bu retorik İran’ın Ortadoğu’daki 

prestijini ciddi ölçüde arttırdı.

İran’ın devrim sonrasında 

Şii-Sünni ayrımı yapmaksızın 

İslâm’ın birleştiriciliğine vurgu 

yapan bir söylemle Ortadoğu’ya 

yönelmesinin arkasında çok deği-

şik bileşenler bulunduğu görül-

İran’ın devrim sonrasında 
Şii-Sünni ayrımı yapmaksı-
zın İslâm’ın birleştiriciliği-
ne vurgu yapan bir söylem-
le Ortadoğu’ya yönelmesinin 
arkasında çok değişik bileşen-
ler bulunduğu görülmektedir. 
Öncelikle İran rejimi, sınırları-
nın muhafazasını çok ötelere 
taşımadığı müddetçe devrimin 
geleceğinin tehlikede olduğu-
nu düşünüyordu. Bu, İran’ın 
Ortadoğu coğrafyasına açılı-
mı demekti ancak tarihî Arap-
Fars çekişmesi ve Şii-Sünni 
uzlaşmazlığı İran’ın Ortadoğu 
politikasında pozisyon alması-
nı zorlaştırıcı bir faktördü.
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mektedir. Öncelikle İran rejimi, 

sınırlarının muhafazasını çok öte-

lere taşımadığı müddetçe devri-

min geleceğinin tehlikede oldu-

ğunu düşünüyordu. Bu, İran’ın 

Ortadoğu coğrafyasına açılımı 

demekti ancak tarihî Arap-Fars 

çekişmesi ve Şii-Sünni uzlaşmaz-

lığı İran’ın Ortadoğu politikasın-

da pozisyon almasını zorlaştırıcı 

bir faktördü. İran bu olumsuz-

luğu söylemini İslâm’ın evrensel-

liği ve Şii-Sünni ayrımının İslâm 

ümmetinin birliğini engelleyici 

bir unsur olarak algılanmaması 

gereği üzerinden kurarak gider-

meye çalıştı ve bölgeye rejim ihraç 

etme politikası izledi. Böylelikle 

İran devrimi uluslararasılaşmış 

oluyordu. Fred Halliday’ın cüm-

leleriyle “her devrim biraz ulusla-

rarasıydı ve uluslararası olmayan 

bir devrim aslında bir hiç”ti. İran 

bu çerçevede Filistin meselesin-

de de aktif bir biçimde yer aldı. 

Bununla birlikte 1980-88 İran-

Irak Savaşı’nda Ortadoğu’daki 

Arap Devletleri Irak’ın yanında 

yer aldılar. Irak Şiileri ise Saddam 

Hüseyin’in ordusunda İran’a 

karşı savaştı. Bu süreçte İran 

rejiminin yanındaki tek devlet 

Suriye oldu. Irak’taki Baas rejimi-

ni kendisine hasım olarak gören 

Suriye’deki Hafız Esed iktidarı 

İran-Irak Savaşı’nda İran’ın yanın-

da yer aldı. Ayetullah Humeyni 

ise Suriye’den gelen bu jesti bir 

anlamda karşılıksız bırakmayacak 

bir açıklama ile bugünkü kom-

pozisyonu hazırladı. Uluslararası 

politikada pragmatizmi usta bir 

biçimde kullanan Humeyni için 

Halliday “Lenin’le arasındaki 

benzerliklerin farkına varabil-

seydi çıldırabilirdi” demektedir. 

Suriye’deki Nusayriler hem Sünni 

hem de Şii gelenek tarafından din 

dışı kabul ediliyordu. Ayetullah 

Humeyni’nin yaptığı “onlar bizim 

kardeşlerimizdir” açıklamasıyla 

Nusayrilerle olan teolojik prob-

lemleri bir anda sıfırladı.

Ortadoğu’da dinsel bir jargon-

la kendisine pozisyon kazandıran 

İran’ın Post-Sovyet coğrafyası ve 

İran’daki gelişmeler karşısında-

ki tutumu ise Ortadoğu’da izle-

diği dış politika ile 180 dere-

celik bir farklılık arz etti. İran, 

1990’lı yılların başında Rusya’dan 

tek taraflı bağımsızlıklarını ilân 

eden Çeçenlerle Ruslar arasındaki 

kanlı ve eşitsiz savaşı Rusya’nın iç 

meselesi olarak görmeyi yeğledi, 

Rusya’nın toprak bütünlüğüne 

vurgu yaptı. Yine Dağlık Karabağ 

işgali gerçekleştiğinde İran sessiz 

kalmayı tercih etti ve Şii inanı-

şının aynı koluna yani Caferiye 

Şiasına mensup olan Azerileri 

desteklemek yerine Ermenistan’la 

ilişki kurmakta bir sakınca gör-

medi. Kısacası İran İslâmî dış 

politika söylemi sadece Ortadoğu 

coğrafyasında kullandı. 

Ortadoğu’da Batı-İsrail karşıt-

lığı ile İslamî söylemin harman-

lanmasıyla oluşturduğu dış politi-

ka İran’ın etki alanının genişleme-

si ve çatışmaların İran sınırından 

uzağa taşınması ile neticelendi. 

1990’ların büyük bir kısmın-

da iktidarda olan İran reformcu 

kanadının izlediği politika süreç-

te elbette belirleyici oldu ancak 

Humeyni’nin ölümünden 2000’li 

yıllara kadar İran dış politikasının 

bütünlüklü bir fotoğrafı çekildi-

ğinde kaba hatlarıyla Ortadoğu’da 

her kapıyı açmak üzere tasarlan-

mış bir maymuncuk gibi kulla-

nılan “evrenselleştirilmiş İslamî 

söylem” belirmektedir. Diğer bir 

ifadeyle Ortadoğu’ya ve bütün 

Müslüman toplumlara ihraç edil-

mek istenen devrim  etkisini yitir-

di; korunmacı ve her devrim gibi 

statükocu bir hâl almaya başladı, 

bu süreçte dini dış politik bir 

enstrüman olarak kullandı. İran, 

Humeyni’den sonra yavaş yavaş 

evrensel bir söylemle yönetilen 

bir Fars ulus-devleti olma yolun-

da ilerledi.

Şii Hilali Tartışmaları

Ürdün Kralı Abdullah 2004 

yılında verdiği bir mülakatta 

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde küresel güç merke-
zinin Uzakdoğu-Pasifik bölgesine kayacağına yönelik 
projeksiyonlar ve ABD’nin Irak’taki askerî varlığını 
sona erdirmesi bölgede kontrol edilebilir kaos yara-
tılmasına yönelik birtakım girişimler olabileceğini 
göstermektedir. Diğer taraftan ABD’nin bölge politi-
kasının temelini teşkil eden İsrail’in güvenliği de en 
maliyetsiz ve en garanti biçimde bölgedeki Müslüman 
grupların çatışmalarıyla sağlanabilir.
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n Türkiye-İran

Sünni Arap ülkelerinin İran etki-

sindeki bir “Şii Hilali” tarafından 

çevrelendiğinden bahsederek bu 

durumdan duyduğu endişeyi dile 

getirdi. Kral Abdullah’ın açıkla-

malarına bir destek de Mısır’ın o 

dönemki Cumhurbaşkanı Hüsnü 

Mübarek’ten geldi. S. Arabistan 

Dışişleri Bakanı Faysal ise aynı 

tehditten duyduğu endişeye atıfla 

Irak’ta yükselmesi olası bir İran 

etkisini önlemek için çalışırken 

Irak’ın bir anda İran’ın kucağına 

itilmemesi gereğinden bahsetti. 

Sünni dünyanın saygın din adam-

larından Muhammed İmara ve 

Yusuf el-Karadavi gibi isimler de 

Şii hilali endişesinden bahsettiler.

Şii hilali tartışmaları yaşanma-

ya başladığında İran’ın dinî lideri 

Ayetullah Hamaney bir açıkla-

ma yaparak Şii hilali tartışması-

nın Batılılar tarafından Şii-Sünni 

ayrımını tetiklemek ve İslâm 

âleminin bütünlüğünü bozmak 

için yayıldığını söyledi ve Şii hilali 

tartışmasını yapanlara sert tepki 

gösterdi. Lübnan’da Hizbullah’la 

olan rabıtanın kuvvetlendirilme-

si, Suriye ile ilişkilerin stratejik 

ortaklık boyutuna taşınması, 

HAMAS’la olan ilişkilerin güç-

lendirilmesi gibi hususlar İran’ın 

“bölgede küresel sisteme muhalif 

bir eksen” söylemini oluşturması-

na ve propagandasını yapmasına 

zemin hazırladı. Ancak Suriye’de 

yaşanan gelişmeler sonrasında 

HAMAS’ın Suriye rejimine destek 

vermemesi;  Irak’tan ABD asker-

lerinin çekilmesinin ardından 

Maliki yönetimindeki Irak’ın İran 

eksenine yaklaşması gelişmeleri, 

bölgede Şii hilali tartışmalarını 

yeniden alevlendirdi.

Şii hilali, Şiilerin yoğunluk-

ta bulunduğu coğrafyaların bir 

eksen teşkil ettirdiğine atıfla kul-

lanılan bir terimdir. Buna göre 

Lübnan’da başlayan, Suriye, 

Irak, İran, Körfez Ülkeleri ve S. 

Arabistan’ın bir bölümünü de 

kapsayan bir coğrafyada Şiiler 

çoğunlukta bulunmaktalar ve 

bütün İslâm dünyası içerisinde 

azınlıkta bulunmalarına rağmen 

özellikle Sünni Arap coğrafyasını 

jeo-stratejik bir biçimde kuşatmış 

bulunuyorlar. Şii hilali ekseni İran 

etkisinde örgütleniyor ve İran, 

Pakistan ve Afganistan gibi ülke-

lerdeki Şiileri de etkileyerek ken-

disi için diplomatik enstrümanlar 

oluşturmayı sürdürüyor. Bu ülke-

lerde İran nüfusunun çok büyük 

bir bölümünü Şiiler oluşturur-

ken Irak nüfusunun %60-65’ini, 

Lübnan nüfusunun %35’ini 

(Lübnan’da 1932’den beri resmi 

nüfus sayımı yapılamamaktadır. 

Bu rakam tahmini bir oranı ifade 

etmektedir.), Bahreyn nüfusu-

nun %70’ini, Kuveyt nüfusunun 

%30’unu, Katar nüfusunun % 

20’sini, Birleşik Arap Emirlikleri 

nüfusunun %16’sını, Suriye nüfu-

sunun %10-12’sini (Nusayriler 

kastedilmektedir.) ve S. Arabistan 

nüfusunun %5’ini, Yemen nüfu-

sunun da %35’ini Şiiler oluş-

turmaktadır. S. Arabistan’da Şii 

nüfusun toplam nüfus içerisin-

deki payı düşük gözükmesine 

rağmen Şiilerin petrol çıkarılan 

bölgelerde yoğunlaşmaları stra-

tejik olarak önemli bir konumda 

olmalarına sebep olmaktadır.

Şii hilali tartışmasını 2004’ten 

beri ciddi bir biçimde sürdüren 

bir dönem Amerikan Donanma 

Akademisi’nde profesör olarak 

öğretim üyeliği de yapmış olan 

S. Vali Nasr’a göre Şii uyanışı 

1979’da başlamıştır ve Yemen’den 

Pakistan’a kadar uzanan bölge-
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de siyasî gelişmeleri yakından 

etkileyecek, diğer bir ifadeyle 

Ortadoğu’nun kaderini Şii-Sünni 

mücadelesi belirleyecektir. 

Çok meşhurdur, İngilizlerin 

divide&rule yani böl&yönet poli-

tikası bilinmektedir. İkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra küresel hege-

monyayı devralan ABD’nin poli-

tikası ise “kontrol edilebilir 

kaos”tur. ABD, ülkelerin iç 

ve dış politika çıktılarına etki 

edebilmek için farklılıklar üze-

rinden kontrol altında tutula-

bilir çatışmalar yaratmakta ve 

bundan faydalanmaktadır. Bu 

çerçevede ABD’nin en fazla 

kullandığı çatışma alanı kabi-

leler ve mezhepler arası çatış-

malardır. Önümüzdeki bir-

kaç yıl içerisinde küresel güç 

merkezinin Uzakdoğu-Pasifik 

bölgesine kayacağına yöne-

lik projeksiyonlar ve ABD’nin 

Irak’taki askerî varlığını sona 

erdirmesi bölgede kontrol 

edilebilir kaos yaratılmasına 

yönelik birtakım girişimler 

olabileceğini göstermektedir. 

Diğer taraftan ABD’nin bölge 

politikasının temelini teşkil 

eden İsrail’in güvenliği de en 

maliyetsiz ve en garanti biçim-

de bölgedeki Müslüman grupla-

rın çatışmalarıyla sağlanabilir.

Şii-Sünni Çatışması ‹htimali ve 
Türkiye-‹ran ‹lişkilerinin Geleceği

Suriye’de kritik eşiğe henüz 

gelinmedi ancak Suriye krizi 

devam ederken Türkiye-İran ara-

sında bölgesel bir rekabet yaşan-

dığı izleniminin yanına Şii-Sünnî 

çatışması tezlerinin eklenmesi 

kritik eşiğe yaklaşılırken krizin 

sağlıklı çözümüne yönelik bek-

lentileri zayıflatıyor. Suriye’deki 

yönetime İran desteğinin son 

bulması halinde Suriye krizinin 

rahatlıkla çözümlenebileceğini 

düşünen bazı çevrelerin tarihsel 

Arap-Fars ve Türk-Fars çekişme-

sine vurgu yaparak oluşturdukları 

Ortadoğu’daki gelişmeler sonra-

sında Türkiye ya da S. Arabistan 

tarafından doldurulmamış bir 

boşluğun İran tarafından doldu-

rulacağı ve bu durumun hem 

Arap devletleri açısından hem de 

Türkiye açısından bir tehdit oluş-

turacağı söylemi bölgenin gelece-

ği açısından oldukça karanlık bir 

tabloya işaret ediyor.

İran İslâm Devrimi’nin hızı-

nı yitirdiği, İran’ın gittikçe ulus-

devlet refleksleri gösteren bir 

yapıya dönüştüğü; Şiiliği de bu 

yapının en münbit diplomatik 

enstrümanı olarak kullandı-

ğı bir vakıadır. Diğer taraftan 

Türkiye’de örneğin NATO Füze 

Savunma Sistemi’nin bir aya-

ğının Türkiye’ye kurulma-

sı örneğinde görüldüğü gibi 

NATO’dan doğan sorumlu-

luklarını Müslüman halkla-

ra karşı sorumluluklarından 

daha fazla önemsemektedir. 

S. Arabistan ve Katar gibi 

ülkelerin başını çektiği blok 

bölgede ABD’nin birer ileri 

karakolu gibi faaliyet göster-

mekte, İran’a yönelik faaliyet-

lerde İsrail’i ve ABD’yi des-

teklemektedir. Ekteki haritada 

İran’ı çevreleyen ABD üsle-

ri görülmektedir. 2008 sonu 

2009 başında Gazze’ye yoğun 

saldırılar düzenleyen İsrail’in 

HAMAS’ın temel dinamikle-

rini yok edemeden bölgeden 

ayrılmış olmasına en fazla S. 

Arabistan ve Mısır gibi ABD 

ekseninde dış politika belirle-

yen devletlerin karşı çıktıkla-

rı dikkatlerden kaçırılmamalıdır. 

Ekteki haritada İran’ı çevreleyen 

ABD üsleri görülmektedir. 

İran da bu süre içerisinde böl-

gede Şii-Sünni çatışmasını tetik-

leyecek girişimlerde bulunmayı 

sürdürüyor. Örneğin Irak’taki 

en büyük dinî lider Ayetullah 

Sistani 81 yaşına geldi ve uzun 

bir süredir ciddi rahatsızlıklarla 

Türkiye ve İran arasında derin 
bir kriz boyutunda şekillen-
miş ilişki bozukluğu henüz 
söz konusu değil ancak Suriye 
meselesinin yarattığı aktif 
yarık kısa vadede ilişkilerin 
nasıl şekilleneceği konusunda 
kafa karışıklığına sebep olu-
yor. Öyle ki İran’ın batı karşıtı 
söylemi, şeriat ile yönetilen 
İran ile Suriye Baas Partisi’ni, 
militan bir laikliğin savunucu-
su Kemalizm’i ve çeşitli İslâmî 
kesimleri aynı söylemsel çizgi 
üzerinde buluşturmuş görü-
nüyor. Dolayısıyla Türkiye-İran 
ilişkilerinin geleceğini sağlıklı 
bir biçimde değerlendirebil-
mek için Suriye’de kaba hat-
larıyla bazı şeylerin belirmesi 
gerekiyor.
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mücadele ediyor. İran, gelecek 

dönemde Ayetullah Sistani’nin 

yerine, geçmişte İran yargı sis-

teminin başında olmuş bir din 

adamını, 63 yaşındaki Ayetullah 

Şahrudi’yi hazırlıyor. Necef ve 

Kerbela gibi Şiilerin yoğun ola-

rak yaşadıkları bölgelerde irtibat 

büroları açan Şahrudi, Sistani 

sonrasında dinî liderlik için en 

kuvvetli aday olarak görünüyor. 

Merce-i taklidi İran dinî lideri 

Ayetullah Hamaney olan Lübnan 

Hizbullah’ının lideri Nasrallah’ın 

Lübnan’da Şiilerin daha aktif 

oldukları bir sistem meydana 

getirme çabaları da endişe doğma-

sına sebep oluyor. Diğer taraftan 

Lübnan Hizbullah’ının Hıristiyan 

azınlıklarla zaman zaman işbir-

liği yapıyor oluşu bu bölgedeki 

ittifakların çok hassas dengeler 

üzerine oturduğunu ve tam ola-

rak doğru bir analizin neredeyse 

imkansız olduğunu gösterir bir 

veri olarak önümüzde duruyor.

Şii hilali tartışmasının yumu-

şak karnını Şiilerin mono-blok 

bir yapı olarak değerlendirilme-

si ve aralarındaki teolojik prob-

lemlerin görmezden gelinmesi 

oluşturuyor. Diğer taraftan bölge 

Şiilerinin İran etkisine, ara-

larındaki çeşitli farklılıklara ve 

en önemlisi Arap-Fars ayrılığı-

na rağmen açık oldukları ise bir 

gerçek. Bölge Şiilerini İran etki-

sine açan ise İran’ın kullandığı 

batı ve Siyonizm karşıtı söylem. 

Türkiye ve İran arasında derin bir 

kriz boyutunda şekillenmiş iliş-

ki bozukluğu henüz söz konusu 

değil ancak Suriye meselesinin 

yarattığı aktif yarık kısa vade-

de ilişkilerin nasıl şekillenece-

ği konusunda kafa karışıklığına 
sebep oluyor. Öyle ki İran’ın batı 
karşıtı söylemi, şeriat ile yöneti-
len İran ile Suriye Baas Partisi’ni, 
militan bir laikliğin savunucu-
su Kemalizm’i ve çeşitli İslamî 
kesimleri aynı söylemsel çizgi 
üzerinde buluşturmuş görünüyor. 
Dolayısıyla Türkiye-İran ilişkileri-
nin geleceğini sağlıklı bir biçimde 
değerlendirebilmek için Suriye’de 
kaba hatlarıyla bazı şeylerin belir-
mesi gerekiyor.

Ceberrut ve zalim rejimlere 
karşı ayaklanan hasbî insanların 

çabalarına, dökülen kanlarına 

duyduğumuz saygı ve minneti 

ayrı bir yere alırsak, Arap Baharı 

değil ama Suriye meselesi bölge 

için iyi bir turnusol kağıdı oldu. 

Emperyalizmin şekillendirdiği 

zihinlerimizi Suriye’de yaşanan 

katliamları dikkate alarak temiz-

lememiz gerekiyor. Şii-Sünni 

çatışması olasılığı, Şii hilali tar-

tışmaları ve Türkiye-İran ilişkile-

rinin geleceği bu temizlenmenin 

yalnızca bir ayağını oluşturuyor.

Suriye’deki yönetime İran desteğinin son bulması 
halinde Suriye krizinin rahatlıkla çözümlenebilece-
ğini düşünen bazı çevrelerin tarihsel Arap-Fars ve 
Türk-Fars çekişmesine vurgu yaparak oluşturdukları 
Ortadoğu’daki gelişmeler sonrasında Türkiye ya da 
S. Arabistan tarafından doldurulmamış bir boşluğun 
İran tarafından doldurulacağı ve bu durumun hem 
Arap devletleri açısından hem de Türkiye açısından bir 
tehdit oluşturacağı söylemi bölgenin geleceği açısın-
dan oldukça karanlık bir tabloya işaret ediyor.
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Mehmet DEM‹R

E sed zulüm rejimi tarafından 

iki ay boyunca zindanda 

gözaltına alınan ve tek suçları 

Suriye’de yaşanan dramı dünya 

kamuoyunun dikkatine sunma 

çabası olan iki kardeşimiz Adem 

ile Hamit serbest bırakıldılar. 

Gözaltına alındıkları, ortadan 

kaybolduktan tam on gün sonra 

öğrenilebildi. Suriye’nin ölüm 

topraklarında sırra kadem bas-

mışlardı, hiçbir haber alınamı-

yordu. Çeşitli tahminler yapılı-

yordu, Esed rejiminin askerle-

rince öldürülmüş olabilecekle-

rinden endişe ediliyordu. 

İnsani ve İslâmi talepleri 

yüzünden, özgürce bir sosyal-

siyasal düzen istemeleri yüzün-

den katliama maruz kalan bir 

halkın, BM’nin resmi uyarıları-

na(!) rağmen başlarına bomba-

lar yağdırılan, kanları oluk oluk 

akıtılan bir toplumun çığlığını 

dünyaya ulaştırmak için ölümü 

göze alarak Suriye’ye gitmişler-

di. Yakınları, bu her iki ümmet 

sevdalısının, tam bir kardeşlik 

sorumluluğu duygusuyla ne 

için gittiklerini çok iyi bildikleri 

halde yine de başlarına gele-

bilecekler hakkında tedbir ola-

rak uyarıyorlardı. Ancak Adem 

ailesine: “ ‘Size ne oluyor da 

‘Rabbimiz bizi, yöneticileri zalim 

olan şu ülkeden kurtar ve bize 

katından bir yardımcı/koruyu-

cu gönder!’ diye yalvarıp duran 

mustazaf erkekler, kadınlar ve 

çocuklar uğrunda Allah yolun-

da çarpışmıyorsunuz?’ (Nisa 75) 

çağrısı varken, Suriye’de kardeş-

lerimiz ölürken burada sakince 

oturup bekleyemeyiz.” diyerek 

ateş ve ölüm tarlası Suriye’ye 

doğru yola çıkıyordu. Evden 

ayrılırken eşi Raziye Nur’un tam 

bir fetanet ve şuurla okuduğu, 

“Allah’ın yazdığının dışında size 

hiçbir şey isabet etmez…” (Tevbe 

51) ayetini kalbinin derinlikleri-

ne yerleştirerek…  

Evinde oturup duramazdı 

Adem. Çünkü o Allah ve özgür-

lük yolunda mücadele eden, 

savaşan nice coğrafyalardaki 

Müslüman kardeşlerinin seslerini 

duyurmak, ümmet birlikteliğini, 

dayanışmasını tesis etmek için 

son derece tehlikeli yolculuklara 

çıkmıştı, ölümlerden dönmüştü, 

çığlıkları duyulamayanların çığ-

lığı olmuştu. Birbirini tanımayan 

Muhammed ümmetinin kutsal 

direnişçilerinden haberler taşı-

mıştı. Filistin’den Afganistan’a, 

Patani’den Çeçenistan’a, Irak’tan 

Filipinlere vatanları işgal edilen, 

“Allah ve Özgürlük” Yolunda
Adem Özköse ve Hamit Coşkun
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n Adem Özköse ve Hamit Coşkun

özgürlükleri ellerinden alınan, 

inançları yok edilmeye çalışılan 

halkların direnişlerine kayıtsız 

kalamazdı. Evet şimdi ise Suriye 

halkı Allah ve özgürlük yolun-

da aynı direnişi gösteriyor, 

başkaldırıyordu Nemrut Esed 

rejiminin zulmüne! İman kar-

deşliği yahut en azından insa-

nilik adına, Suriye halkının 

ateş çukurlarında yakılmaları-

na “DUR!” demesi gerekenle-

rin stratejik, politik hesaplarla 

görmezden geldiği trajediye, 

hemen yanıbaşındaki ve dört 

yılı aşkın orada yaşadığı, ken-

dini onların bir parçası his-

settiği Suriyeli kardeşlerinin 

dramına da kayıtsız kalamaz-

dı. Çünkü o, direnişçilerin 

destanını dünyaya duyurmayı 

misyon edinmişti kendine. Ve 

yola çıktı şuurlu, heyecanlı, 

genç gazeteci Hamit’le. Adem 

abisini çok seven, kurtulduk-

tan sonra Türkiye’ye döndü-

ğünde gazetecilerin sorduğu: 

“Suriye’ye tekrar ne zaman 

gidersin?” soruya rahatlıkla ve 

güvenle: “Adem abi gitmek 

isterse onunla yine giderim.” 

cevabını veren Hamit’le… 

Henüz daha Suriye’ye 

girişte Fua köyü yakınların-

da gözaltına alındılar, böy-

lece esaret günleri başladı. 

Özgürlük için, İslâm için, 

insanca yaşamak için baş-

kaldıran insanların içine 

atıldıkları, anlatılamayacak 

işkenceler gördükleri, alçakça 

hakaretlere uğradıkları hücre-

lerden bir hücreye atılmışlardı. 

Ancak on bir gün sonra birbirle-

rinden haberdar olabilmişlerdi. 

Daha kayboldukları ilk andan iti-

baren olağanüstü bir diplomatik 

çaba gösteren Dişişleri baka-

nı Ahmet Davudoğlu’nun, 

çeşitli kesimlerden Türkiye 

kamuoyunun, sivil kuru-

luşların yakın takibi ve en 

önemlisi müslümanların 

duaları sonucu, ellerinden 

halkının kanları damlayan 

Nemrud Esed rejiminin hış-

mından, belki de katletme-

sinden kurtulmuş oldular. 

Bol bol Kur’ân okuyarak, 

namaz kılıp dualar ederek, 

diğer hücrelerden gelen 

işkence çığlıkları ve katli-

amları altında geçirdikleri 

gerilimli ve dramatik hücre 

günlerinde Adem, kısa bir 

anlık için bir araya gelebildi-

ği Hamit’e: “En sevdiğim iki 

kelime: Allah ve Özgürlük” 

diyordu.

Nihayet Allah’ın izniyle, 

diplomatik ve sivil girişim-

ler sonucu, Türkiye’nin böl-

gesel ağırlığı ve prestiji ile 

Suriye’den Tahran’a nakle-

dilerek oradan Başbakanlığa 

ait uçakla Türkiye’ye dön-

düler. Büyük bir heyecanla 

yaşanan esaret günleri kur-

tuluşla tamamlanmıştı. İşte 

böylece: “Allah’ın yazdığı-

nın dışında hiçbir şey isabet 

etmez…” ilahi buyruğu bir 

kez daha gerçekleşmiş olu-

yordu. 

Henüz daha Suriye’ye girişte 
Fua köyü yakınlarında gözal-
tına alındılar, böylece esaret 
günleri başladı. Özgürlük için, 
İslâm için, insanca yaşamak için 
başkaldıran insanların içine 
atıldıkları, anlatılamayacak 
işkenceler gördükleri, alçakça 
hakaretlere uğradıkları hücre-
lerden bir hücreye atılmışlardı. 
Ancak on bir gün sonra bir-
birlerinden haberdar olabil-
mişlerdi. Daha kayboldukları 
ilk andan itibaren olağanüs-
tü bir diplomatik çaba gös-
teren Dişişleri bakanı Ahmet 
Davudoğlu’nun, çeşitli kesim-
lerden Türkiye kamuoyunun, 
sivil kuruluşların yakın takibi 
ve en önemlisi müslümanla-
rın duaları sonucu, ellerinden 
halkının kanları damlayan 
Nemrud Esed rejiminin hış-
mından, belki de katletmesin-
den kurtulmuş oldular. Bol bol 
Kur’ân okuyarak, namaz kılıp 
dualar ederek, diğer hücre-
lerden gelen işkence çığlıkları 
ve katliamları altında geçir-
dikleri gerilimli ve dramatik 
hücre günlerinde Adem, kısa 
bir anlık için bir araya gele-
bildiği Hamit’e: “En sevdiğim 
iki kelime: Allah ve Özgürlük” 
diyordu.
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Dilaver DEM‹RA⁄

B u toprakların delikanlı kültürü 
içinde geçerli olan bir ahlak 

anlayışı vardır, düşmüş olana elin-
den tutmak varken saldırmak ahlak-
sızlığın, vicdansızlığın en büyük 
ölçütü sayılır. Böyle insanlardan 
genelde nefret edilir, cemaat tarzı 
yapılanmalarda yani mahalle gibi 
yerlerde barınmazlar çünkü vicdan-
sızlık en kabul edilmez şeydir. Sol 
üzerine son zamanlarda özellikle 
de ahlaksızlığın artık zirve yaptığı 
Taraf gazetesi ve ahlaksızlığı her 
bakımdan tescilli Ahmet Altan tara-
fından yükseltilen bir ivme ile adeta 
dövme biçiminde görülen tavır insa-
nı çıldırtacak cinsten. O yüzden bu 
gazete ve Ahmet Altan şürekâsının 
sola ayar vermeye dönük tavrı kar-
şısında satırlarımdan taşan ve diz-
ginleyemediğim, dilimin kontrol 
etme için azami çaba gösterdiğim-
den dilimdeki zehir zemberek öfke-
den dolayı okurlarımız lütfen beni 
bağışlasınlar. Bu topraklarda Feta 
ile başlayan cıvan mertlik tavrını 
çok değerli bulan ve bu ruh asale-
tini ilke edinen biri olarak, düzenin 
her yerden saldırdığı sola dönük 
vicdansızlık düzeyindeki eleştiri 
adını taşıyan hakaret tavrına karşı 
dilimin bir tahrip kalıbı olmasını 
engelleyemiyorum.

İşin bu kısmına böyle değin-
dikten sonra, 1 Mayıs’la birlikte 
başlayan ve adına eleştiri denen 

üslup rezaletine dair birkaç kelam 
etmek benim için bir vicdan bor-
cudur. Öncelikle şunu söylemekten 
imtina etmiyorum: Sol bu toprak-
larda sol vicdan adına çok ber-
bat bir sınav vermiştir. Hele ki 28 
Şubat’ta resmen muktedirlere karşı 
suskun kalan tavrı ile tutar yanı 
yoktur. Hakeza Ergenekon konu-
sunda resmen orduya yedeklenmek 
biçiminde ortaya çıkan sinik tavır 
tek kelime ile skandal!

Ancak bunları eleştirmek, mev-
cut sol tahayyülün yetersizliklerini 
tartışmak, onların bu tür önemli 
sınavlarda çakan tavrını masaya 
yatırmak başka bir şeydir, solu döv-
mek, ona ayar çekmek, sola kendi 
arzularına göre dizayn verme sev-
dasındaki bir sosyal mühendislik 
biçimine dönük tavır sergilemek 
başkadır. 

Kaldı ki, Taraf gazetesindeki 
ayarcı tayfa şunu bilmiyor mu? Sol 
değişecekse bu düzeni her bakım-
dan meşru gören, solun baş düşma-
nı çok uluslu şirketleri ve kapitalist 
sistemi aklayan Taraf gazetesi yahut 
hareket bazında hiçbir etki gücü 
olmayan entelektüel bir dergi olan 
Birikim ya da akademide çıtkırıl-
dım solculuk yapan akademisyenler 
istedi diye değişmeyecektir. 

Sol ancak BDP gibi güçlü, yeri-
ne göre ondan daha radikal, düzen 
karşıtı ve bedel ödeyen bir siyasi 

hareketin zorlaması ile değişebilir. 
Kaldı ki devrimci sosyalistlerin ve 
Birgün gazetesinin cirmi ne ki diye 
sorulabilir. Beş altı bini geçmeyen 
tirajlı gazeteler, etki gücü sıfır der-
giler, toplasan  yüz  bini zor bulacak 
bir sempatizan kitle, 0 virgüllü oy 
oranlarına sahip ve toplum nezdin-
de hiç adam yerine konmayan bir 
siyasal hareket. Öyleyse sol değişe-
cekse öncelikle neden bu denli kısır 
kaldığını düşünerek, bu meseleye 
kafa yorarak değişebilir. Buna da 
kafa yormak yerine bildik ezberlere 
sığınan bir muhafazakârlık biçimini 
yeğlemişse de “bırak sarhoşu yıkıl-
dığı yere kadar” deyimine uygun 
olarak, bu sarhoşun yere yıkılma-
sının daha hayırlı sonuçlar verece-
ğini düşünmek en doğrusudur. Sol 
üzerine bizzat sol sitelerde çıkan 
yazılarımda, sol değişmemekte 
kendini yenileyerek sosyal muha-
lefet odağı olmak yerine yerinde 
saymayı tercih ediyorsa bu onların 
daha da erimesi anlamına gelecek-
tir, işte o   zaman bu solun ölüme 
bırakılması, kuvözde yaşatılmasın-
dan yeğdir. O ölmelidir ki yerine 
yenisi gelebilsin. Durum buyken 
solun sıkıştırılıp sürekli hücum 
edilen bir şey olması benim gibi 
sola eleştirel bakanlar nezdinde bile 
solun mazlumlaşmasına neden olu-
yor. Buna karşılık Taraf gazetesi 
çevresi ise çirkinleşiyor. Bu gazete 

Muktedirlerin Kibri 
Vicdan, Ahlak ve Euro Sol
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ve sergilediği misyonu tüketir hale 
gelmesi ayrı bir konu, ama artık 
şu kesin Taraf giderek kendi mis-
yonunu tüketen ve fanatik sempa-
tizanları dışında kimse tarafından 
sevilmeyen bir yayın organı haline 
geliyor. Ve orada kümelenenler de 
toplumdan giderek soyutlanmak-
ta ve bir dönem sahip oldukları 
entelektüel iktidarı kaybetmekteler. 
AK Parti’nin artık Taraf’a, DİSİP’e 
ve TESEV çevresine pek ihtiyacı 
kalmadı. Hatta AB ülkelerinde 
giderek yükselen sol nedeni ile 
AK Parti’nin kendisine daha 
yakın, AB düzeyinde kendi 
lehine lobi yapabilecek bir sol 
anlayışa daha çok gereksinmesi 
olacaktır.

Beyaz Solculardan 
Solcu Dövme Yarışı

Sorunun kökleri aslında 
çok daha derinde. Tartışma 
Ergenekon davası oluşurken 
Birgün gazetesinden man-
şet atılan “yiyin birbirinizi” 
söylemi ile başladı. O andan 
itibaren radikal Sol ile euro 
sol adını vereceğim ve temel 
eksenini demokrasinin derin-
leşmesi olgusuna adamış post-
Marksist Birikim çevresi, sol 
liberal Taraf gazetesi solcula-
rı,  DSİP çevresi ve onların 
temsilcisi Roni Margulies hücum 
başlattılar. Tam bu tartışmalar yaşa-
nırken adeta piyangodan çıkan ve 
solu adeta MHP’ye bağlayan Rasim 
Ozan Kütahyalı ile birlikte tartışma 
mahalle kavgasına, ağız dalaşına, 
aleni küfürleşmelere dönüştü. Taraf 
gazetesi Rasim Ozan’la başlayan 
seviye alçalmasına itiraz etmek bir 
yana, tam yangına körükle giden 
bir tavırla eleştiri dozunu daha da 
sertleştirmeye başladı. Bu tartış-
maların ardından solun Ermenilere 

dönük nefret söylemi içinde ve ırkçı 
olduğunu söyleyen suçlamalar ile 
köprüler daha da atıldı. Tüm bu 
tartışmalarda Taraf gazetesi açıkça 
kışkırtıcı bir rol oynadı. O günden 
sonra artık Taraf gazetesi çevre-
sinde yedeklenen solcular aracılığı 
ile iş solcuları dövmek noktası-
na varan bir üslupsuzluğa dönüştü. 
Ergenekon’la başlayan ve 1 Mayıs 
tartışmaları ile iyice şirazesinden 

çıkan bu sürecin sonunda Ümit 
Kıvanç ile Nabi Yağcı gazeteden 
ayrıldılar. Roni Margulies ise  tam 
da DSİP’e denk düşecek bir prag-
matizmle ben sözümü söylüyorum 
ya önemli olan budur, tarzında bir 
tavır takınmış durumda. Murat 
Belge zaten artık tamamı ile liberal 
denecek bir anlayışa kaydığından 
şu anda Taraf’ta sol ile organik bağı 
olan solcu kalmadı denebilir.

Tüm bu tartışmalar içinde en 
doğru soruyu ise tüm pragma-

tik oportünizmine rağmen Roni 
Margulies sordu. Kapitalizmin 
ciddi bir meşruiyet krizi ile karşıya 
olduğunu, Arap Baharı, İspanya ve 
Yunanistan’da başlayan sarsıntılar-
la kapitalizmin durumu ortaday-
ken, solun sorunları mı tartışılmalı 
diyerek bu tartışmanın yersizliğine 
değindi.

1 Mayıs tartışmaları ise ne yazık 
ki çarpıtma sorunları ile karşı kar-
şıya. Taraf çevresinde yedeklenen 

akademik sol konuyu çarpıtan 
bir tutum içindeler. Onlar Halil 
Berktay’ın kötü bir üslupla da 
olsa başlattığı tartışmanın hayır-
lı olduğunu, solun kendisi ile 
yüzleşmesi için bir olanak sağla-
dığını belirtmekteler. Öncelikle 
mesele basitçe üslup hatasına 
indirgenemez. Çünkü 1 Mayıs 
1977 yaşananları o günün sağ 
basını Tercüman, Günaydın vb. 
gazeteler yanında, Hürgün gibi 
MHP  yayın organlarında, MC 
ortağı konumundaki MSP’nin 
yayın organı Milli Gazete’de 
verildiği gibi Maocular ile 
Leninciler’in yani PDA (Proleter 
Devrimci Aydınlık ya da kısaca 
Aydınlık) ve THKO’dan filiz-
lenen Halkın Yolu, Kurtuluşu, 
Birliği gibi gruplar ile İGD; 
DİSK  arasındaki bir çatışma 
olarak sunmak ve devletin bu 

işte hiç payı yoktu demek, sonra da 
kırıp dökülmüş onca şeyden sonra 
“pardon ben aslında onu demek 
istemedim” şeklinde amiyane tabir-
le kıvırmak bir üslup hatası değildir. 
Berktay tepkilerden dolayı değil 
sözlerinin hiçbir maddi kanıtı olma-
dığı, yani yine sokak ağzı ile üfür-
düğü için çark etmek durumunda 
kaldı.1 Onun ortaya attığı 1 Mayıs’ı 
sahiplenemeyeceklerini anlayanlar 
ise bu kez meseleyi saptırıp ama 
yine solun üzerine yıkarak aslında 

Taraf giderek kendi misyonu-
nu tüketen ve fanatik sempa-
tizanları dışında kimse tarafın-
dan sevilmeyen bir yayın orga-
nı haline geliyor. Ve orada 
kümelenenler de toplumdan 
giderek soyutlanmakta ve bir 
dönem sahip oldukları ente-
lektüel iktidarı kaybetmekte-
ler. AK Parti’nin artık Taraf’a, 
DİSİP’e ve TESEV çevresine 
pek ihtiyacı kalmadı. Hatta AB 
ülkelerinde giderek yükselen 
sol nedeni ile AK Parti’nin ken-
disine daha yakın, AB düzeyin-
de kendi lehine lobi yapabile-
cek bir sol anlayışa daha çok 
gereksinmesi olacaktır.



GÜNDEM

14 Umran HAZİRAN 2012

sol içi çatışma olmasaydı devlet 
provakasyon yapabilir miydi, üze-
rinden sol kendi çatışma kültürü 
ile yüzleşmeliye getirdiler. Oysa bu 
tartışmalar çok önce yapılabilseydi 
-ki sol içindeki silahla birbirini yok 
etme düzeyine varan çatışma konu-
su tartışıldı- anlamlı olurdu. Ama 
aradan 35 yıl geçmiş ve devlet hâlâ 
fail bulamamışken, bir anda ortaya 
böylesi bir bomba atmak ahlaki 
bir tavır değildir. Sanki mesele sol 
içi çatışma ve bunun 12 Eylül’ü 
hazırlayan etkenlerden birisi olma-
sı, sol içi çatışmanın 1 Mayıs’ta 
yaşanan ve çok büyük olasılıkla 
Gladio kaynaklı olduğunu düşün-
düğüm provokasyona ve katliama 
zemin oluşturmasıymış gibi sunu-
lan mesele aslında dolaylı yoldan 1 
Mayıs solun rezilliğidir, ifadesinin 
başka bir biçimde tekrarı. Oysa 
ki meselenin bu olmadığı Ahmet 
Altan’ın tam da muktedirlere özgü 
bir kibir ile solun efsane yaratma 
çabası içinde olduğu ve gidenleri 
örtülü bir biçimde eleştirdiği Greta 
Garbo başlıklı yazısından açıkça 
anlaşılmakta.

Tam da bu nedenle bu yazıda  
tartışmaların çevresinde döndüğü 
ama Taraf’ın kışkırtan üslupsuz-
luğu nedeni ile güme giden temel 
soruları analitik bir biçimde ele 
almaya çabalayacağım. Bu arada 
AKP medyasındaki köşe esnafının 
fırsatı ganimet bilip “birkaç tane de 
biz ekleyelim tavrı” ise ahlaksız-
lığın zirve noktasıdır. Bu arkadaş-
lar şunu unutmaktalar: 28 Şubat’ta 
İslâmi kesimin yanında yer alan 
Altan biraderler ve diğer sol liberal 
taife Irak savaşı esnasında İslâmi 
kesimi de dövme çabasına girmiş-
lerdi. Bu olay daha o zamandan 
sol liberal takılan Altan birader-
ler, Cengiz Çandar vb. taifenin her 
zaman egemen  kimse, onun yanın-
da yedeklenme tavrında olduğunu 
ve Müslümanların yanında olma 
nedenlerinin İslâmcılığı küresel sis-
teme eklemlemek, onların muha-
lif kimliklerinin içini boşaltmak 
olduğu da açık. Taraf gazetesinde 
bugüne dek ABD’ye, şirket kapi-
talizmine, küresel sisteme tek bir 
itiraz bile olmayıp, derinleşen sınıf 
çelişkileri ile hiç ilgilenmedikle-
ri, varsa yoksa demokrasi lafızları 

ile herkesi aynı hizaya sokmak 
olduğu açık. Altanlar’a göre Irakta 
ABD’ye direnenler, Afganistan’da 
ABD’ye kök söktüren Taliban 
aslında yanlış yapmaktalar. 
Direnmek yerine ABD’ye teslim 
olup, küresel sisteme eklemlenmek 
daha doğru. Kısacası bugün solu 
dövenler yarın kendileri ile aynı 
hizada olmayan Müslümanları da 
dövecekler. O yüzden bu işten ken-
dilerine pay çıkarmaları en büyük 
hatadır. Egemenin yardakçıları AK 
Parti’yi değil Gülen cemaatini des-
teklemekteler. O yüzden ahlaklı 
Müslümanlara düşen görev sol ile 
olan hesaplarını kendilerinin gör-
meleridir, Taraf’ın yanında hizalan-
dıkları sürece “egemene yardakçı 
olmak” (yani şirket kapitalizmi ve 
onun silahlı gücü olarak ABD’ye) 
duygusu onlara da sıçrayacaktır.

Ahmet Altan’ın Suriye’deki 
meselenin Apple’nin buraya mal 
satabilmesi ve bunun için refah üre-
timi gerektiğini söylemesi tam da 
söylediklerime kanıt oluşturmakta. 
Altanlar egemen sistemin borazancı 
başlığını yapmaktalar ve bu arada 
muhalifmiş rolü oynamaktalar o 
kadar.

Demokrasi Meselesi Sol’un 

Önceliği midir?

Taraf gazetesi gibi Birikim’in 
“teorisyeni” Ömer Laçiner’de solun 
demokrasi meselesinin önceliğini 
kavrayamadığını söylemekte.

“Demokrasi, onun ortalama bir 
formu olarak temsili demokrasi 
insanlık tarihinde bir aşamadır. En 
azından sıradan insana egemenlik-
te sınırlı da olsa bir pay tanır. Bu 
imkânı genişletmek ve daha elle 
tutulur bir hale getirebilmek, insan-
ları kelimenin tam anlamıyla siya-
setin öznesi haline getirmesini sağ-

Ernesto Laclau. Laclau ünlü Hegemonya ve Sosyalist 
Strateji kitabında solun öncelikli meselelerinden 
başlıcasının liberal demokrasiyi derinleştirmek oldu-
ğunu belirtir. Günümüzde Zizek, Rancier, Badioeu, 
Nancy gibi yeni nesil Marksistler ve Agamben gibi 
yeni nesil siyaset bilimciler tarafından çokça eleştiri-
len ve üstelik de yanlışlanan bu tespit, tam da tıpkı 
Laçiner gibi sınıf meselesini, yoksulluk meselesini 
daha ikincil gören post-marksist euro sol nedeni ile 
içi boş bir vaat ya da beklenti olmanın ötesine geçe-
miyor. Tersine sermaye sınıfı giderek iktidarını pekiş-
tirdikçe ve demokrasi bir şirketokrasi halini aldıkça 
giderek daha otoriter hatta totaliter bir biçim alıyor.
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lamak gerek. Şimdilik bu imkân oy 
hakkıyla sınırlı da olsa, bunu hiçe 
sayan durumlara kesinlikle karşı 
çıkmak lazım.”

Evet, Laçiner’in solun burjuva 
demokrasisini küçümsemesine ve 
bu tavrı önemsizmiş gibi algılama-
larına dair bakış açısı bu. Laçiner 
bir post-marksist olarak doğal 
ki Altan biraderlerden, Belge ve 
Berktay ikilisinden çok daha önem-
li ve önemsenecek tespitler yapı-
yor. Onlar gibi liberal demokrasiye 
övgüler düzmekle yetinmiyor, libe-
ral demokrasi içinden onun ötesine 
geçecek bir demokrasi tahayyülü 
olduğunu belirtiyor. 

Laçiner’in görüşlerine dair yeni 
sol itirazları (post marksist değil 
marksizmin ötesine geçmiş yeni sol 
ufuk sözünü ettiğim) ele almadan 
önce şu konuda onun hakkını teslim 
etmek gerekir. T 24’teki röportajı-
nın pek çok yerinde yaptığı birçok 
eleştiri gerçekten önemlidir. Ama 
burada ben demiştim tarzı fikirler-
le Laçiner ister istemez kendisini 
merkeze alan bir tavır takınıyor 
ki maalesef bu kibre neden olu-
yor. Oysa ki Laçiner eşitliği önem-
sediğini her defasında dillendiren 
bir yazar. Günlük yaşamında da 
bunun izleri olan birisi. Laçiner’in 
ÖDP’ye olan kızgınlığı bu parti-
nin önemli bir potansiyeli harcamış 
olması mı? Kitleselleşmek için top-
lumun kolektif hafızasına gönder-
me yapan bir sol dili benimseme-
miş olması mı? Yoksa kendisinin 
öneri ve görüşlerini önemsememiş 
olmaları mı? İşte meçhul olan bu 
nokta. Çünkü röportajından çıkan 
imaj, Laçiner’in onun düşüncelerini 
önemsemediği için ÖDP’ye kızdığı 
yönünde.

İmdi temsili demokrasinin kısmi 
de olsa bir kazanım sağladığı doğru 
ama bunu sağlıyordu demek belki 

daha doğru olacak. Çünkü burjuva 
sınıfının iktidara tam yerleşmesin-
den önce, ama daha önemlisi sos-
yalizm tehdidi nedeni ile devleti 
toplumdaki farklı sınıflar arasında 
bir denge sağlama çabasındaymış 
izlenimi veren bir konumda oldu-
ğu açıktı. Ancak yeni-liberal adıyla 
anılan gerçekte yeni sağ denmeyi 
hak eden kökten piyasacı anlayış en 
kötü rakibinden kurtulunca demok-
rasiyi bir kenara fırlattı ve temsili 
demokrasiden yönetilen demokrasi 
denilen rejim tipine geçtiler. Gerçi 
Duvarger temsili demokrasinin 
başından beri çoğunluk iktidarını 
hedeflediğini, siyasi partilerin bizde 
çokça eleştirilen lider eksenli parti-
ler olarak yer tuttuklarını, Hayek’in 
bile çoğunlukçu rejimin demokra-
si değil, demokrasi görünümlü bir 
olgarşi olduğu yönündeki eleştiri-
lerini dikkate aldığımız da Liberal 
demokrasinin hiçbir zaman sıradan 
insanın iktidara ortak olmasına ola-
nak tanımadığını da öğenmiş olu-
yoruz.

Laçiner’in bu görüşlerinin kay-
nağı Ernesto Laclau. Laclau ünlü 
Hegemonya ve Sosyalist Strateji 
kitabında solun öncelikli mese-
lelerinden başlıcasının liberal 
demokrasiyi derinleştirmek oldu-
ğunu belirtir. Günümüzde Zizek, 
Rancier, Badıoeu, Nancy gibi yeni 
nesil Marksistler ve Agamben gibi 
yeni nesil siyaset bilimciler tarafın-
dan çokça eleştirilen ve üstelik de 
yanlışlanan bu tespit, tam da tıpkı 
Laçiner gibi sınıf meselesini, yok-
sulluk meselesini daha ikincil gören 
post-marksist euro sol nedeni ile içi 
boş bir vaat ya da beklenti olmanın 
ötesine geçemiyor. Tersine sermaye 
sınıfı giderek iktidarını pekiştirdik-
çe ve demokrasi bir şirketokrasi 
halini aldıkça giderek daha otoriter 
hatta totaliter bir biçim alıyor. Oysa 

bu tespitin ya da vaadin gerçek 
olabilmesi solun geçmişte olduğu 
gibi mevcut düzeni seçimler dışında 
değiştirebilme olanağının gerçekle-
şebilirliğini ortaya koyabilmesidir. 
Sol geçmişte burjuva iktidarını teh-
dit etmekteydi, bu da burjuvazinin 
klasik burjuva demokrasisi dedi-
ğimiz yapıyı kurmasını sağlamak-
taydı. Oysa şu anda sol radikal bir 
düzen değişikliğinin olası olmadığı-
nı göstermediği için demokrasinin 
sınırları giderek daralıyor. 

İkinci nokta mevcut sistem tam 
da solu seçim platformuna çeke-
rek ehlileştirmeyi ister. Alman 
Yeşilleri’nin yaşadığı dönüşüm 
bunu çok güzel ortaya koymakta. 
Yeşiller Partisi ne zaman ortalama 
refahın savunusu temelinde öneriler 
sunmaya ve radikal yeşil ekonomi 
görüşlerinden taviz vermeye baş-
ladı o zaman iktidara ortak olmaya 
başladı. Bütün radikal örgütlenme-
lerin başına gelen de budur. Radikal 
kaldıkça o partinin iktidar şansı 
azalmakta. Bu hali ile marjinal bir 
parti halini almakta. Dolayısıyla 
seçim sistemi içinde yarışacak bir 
sol parti kendisinden umut edilen 
şeyleri yapamaz. Bunun en somut 
örneğini Yunanistan’da yaşamakta-
yız. Seçimden zaferle çıkan Radikal 
Sol parti Yunanistan’ın finansal 
olarak kendini çevirebilmesi için 
gereksindiği parayı elde etmek için 
IMF ya da AB tarafından dayatılan 
sosyal kör politikaları uygulamak 
istemiyor. Bu durumda Radikal Sol 
parti için zor günler kapıda ola-
cak. Ya iktidar olmak için kendi 
politikalarında taviz verecek, ya 
da kendisini zirve yapan koşullar 
nedeni ile uzun bir müddet seçim 
zaferi hayal olacak. Çünkü şu anki 
sistem içinde kalarak Yunanistan’ı 
kurtarmak olanaklı değil. O zaman 
geriye Radikal Sol partinin sistemin 
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rotasını tamamı ile başka bir mecra-
ya çevirmek kalacak, bunu yapması 
halinde ise muhtemelen birtakım 
zorlamalar ile iktidardan indirile-
cektir. Kısacası gerçek anlamda bir 
sol partinin -yani bildik anlamda 
sosyal demokrat bir partinin değil- 
seçimler yolu ile de yapabileceği 
bir şey yok. O zaman solun demok-
rasiyi derinleştirmek için sistemin 
labirentleri içine sıkışmasında her-
hangi bir fayda yok. 

Aslında benzer bir durum 
İslâmcı bir parti için de geçerli. 
Sistem içinde kalarak yapılabile-
cek bir  İslâmizasyon AK Parti’nin 
yaptığı ve yapacağı kadardır. Bunun 
ötesine geçmeye kalkarsa hem 
uluslararası sistem, hem iç dina-
mikler AK Parti’yi bir anda dışarı 
atar.  Radikal dönüşüm talep eden 
tüm siyasi hareketler için durum 
aynı. Bu noktada Laçiner’in sol’a 
gösterdiği istikamet anlamlı değil-
dir. Demokrasi meselesi sol başta 
olmak üzere, radikal sistem karşıt-
larına olsa olsa rahat propaganda, 
örgütlenme özgürlüğü filan gibi 
avantajlar sağlar, ama orada da sol, 
sistem dışına çıkacak olursa o ünlü 
demokrasi bir anda dikta rejimi 
haline gelerek solu ya da sistem 
karşıtı İslâmi muhalefeti boğar.2 

Kısacası radikal siyasi hareket-
ler için iki yol vardır. Ya sistem-
den çekilip, kendine yeni bir hayat 
alanı açıp orada yarını bugünden 
inşa etmek gibi bir yola çıkmak 
söz konusu olur. Ki bu çok uzun 
bir devrim yoluna düşmek demek-
tir. Ya da sistemi bildik anlamda 
bir halk ihtilâli yolu ile alaşağı 
etmek ve sistemi parçalara ayırıp 
yeniden dizayn etmek ki bu da 
mevcut koşullarda yeni bir Rusya 
tecrübesi anlamına gelir. Yani tek 
ülkede sosyalizm bir çıkmazdır. İlk 
yol ise sol için bir Zapatist hare-

ket, İslâmcılık için ise Hizbullah 
olmak demektir ki Zapatistler de, 
Hizbullah da, Hamas da son tah-
lilde  bir gerilla örgütlenmesidir. 
Silah daima yedekte tutulmaktadır. 
Hâsılı sistem içi her çözüm, eğer 
radikal bir dönüşüm amaçlanıyorsa 
bir çıkmaz sokaktır. O yüzden solun 
demokrasi mücadelesinden elde 
edeceği bir politik çıkar söz konu-
su değildir. Sistem içinde en fazla 
Alman Yeşilleri ya da İngiltere’deki 
İşçi Partisi’nin biraz daha solu ola-
bilirsiniz ki bu bile ne kadar olası 
tartışmaya açıktır.

O zaman bu demokrasi tartış-
ması niye? Bunun Türkiye ile çok 
yakın bir bağı var. Türkiye de dev-
let öylesi ceberrut olabilmekteki 
Suriye’deki Esed rejimi ile rahat-
lıkla kıyaslanabilir. Gerçek anlam-
da alternatif oluşturacak bir sistem 
karşıtlığı devlet tarafından anın-
da boğulmakta. Cengiz Aktar’ın 
Türkiye’nin Batılılaşması kitabında 
ifade ettiği gibi Türkiye’de daha 
özgür bir siyasal sistemin oluşması 
ancak iki etkene bağlıdır. Ya siyasal 
bir devrim - uluslararası konjonk-
tür ve Türkiye halkının devrimci 
başkaldırı pratiğine yatkın olmayışı 
nedeni ile bu olanaksız bir şey- 
yahut da dışarıdan gelen bir tayzik-
le devlet güçlerinin pasifize edil-
mesi ve olası birtakım demokratik 
reformlar ile muhalefetin bir parça 
soluk almasıdır ki AB süreci tam da 
bunu sağladı. Kısacası Türkiye’de 
devrimci değişim talep etmeyen 
muhalefet bir parça soluk alabilmek 
için demokratik kanalların daha çok 
açık olmasını, AB  ülkelerinde olan 
bir demokratik normun bu ülkede 
de olmasını istiyor.  Bundan dolayı 
da ülkenin demokrasi rotasında kal-
ması için demokratik reform yapan-
ların cesaretlendirilmesini savu-
nuyor. Taraf hattındaki sol bakış 

ile post-marksist euro sol Birikim 
çevresinin AK Parti’ye bir dönem 
pozitif bir destek içinde olmasının 
nedeni de bu. 

Radikal solun da bir bölü-
mü aslında bunun olmasını iste-
mesine rağmen değişimin öznesi 
İslâmcı bir geçmişe sahip, dinsel 
muhafazakâr sağ bir siyasal parti 
olan AK Parti olduğu için tam kar-
şıt bir konumda yer aldılar. Bu 
noktada sol demokratların radikal 
sol’un gündelik mücadeleden uzak 
bir siyasal devrimcilik yaparak 
aslında fiilen Kemalist egemenlerin 
yanında yer almakla suçlamaları 
anlaşılabilir, ancak göz ardı edilen 
nokta şudur. AKP’nin siyasal top-
lumsal değişim programı ile liberal, 
sol demokrat ve  Marksist/sosyalist 
solun siyasal ve toplumsal değişim 
talepleri taban tabana zıt. Son tahlil-
de liberaller ve sosyalist sol batıda 
gördüğümüz türden bireysel özgür-
lüğe dayanan, ahlaken toplumsal 
ve siyasal denetimin gevşediği bir 
toplumsal hayat biçimini tahayyül 
etmekteler. Oysa AK Parti belli bir 
sınıra kadar daha dindar, ahlaken 
daha muhafazakâr bir toplumsal 
hayat tarzı istiyor. İktidarda AK 
Parti olduğundan ve karşısında onu 
dengeleyecek bir muhalefet olmadı-
ğından AK Parti doğal olarak kendi 
programını hayata geçirecektir. Bu 
ise referandumda Kemalist vesa-
yet sisteminin gerilemesinden yana 
tutum takınan sol demokratların 
bile süreç içinde karşı çıkacağı bir 
durum. Dahası radikal sol açısın-
dan AK Parti piyasacı, uluslararası 
sistemin yörüngesinde hareket eden 
bir siyasal parti olarak hasım ya da 
rakip değil, Schimitt’in siyasl tanı-
mına uygun olarak düşmandır.

Dolayısıyla AK Parti karşısın-
da radikal muhalefet konumun-
daki radikal sosyalist sol’un AK 
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Parti’nin daha da güçlenmesinden 
yana reformlara destek verme-
si beklenemeyeceği gibi, gizliden 
gizliye  Kemalistler ile müttefik 
olmaları anlaşılabilir. Çünkü son 
tahlilde devrimci sosyalistler için 
Kemalistler tüm tutuculuklarına, 
milliyetçi hatta ırkçı tutumlarına 
rağmen yaşam biçimi beklentile-
ri bakımından daha yeğlenesi bir 
konumdadırlar. Demokratik deği-
şim şu anki koşullarda AK Parti’nin 
daha güçlenmesine yaradığı için 
de sol bu değişimi, yegane örgüt-
lü muhalefet olan ve sosyal taba-
na sahip de olan Kemalistlerin 
iyice etkisizleşmesine yol aça-
cak Ergenekon vb. davalarda sol 
demokratlar gibi bir tutum takın-
mayacaktır. Bu bağlamda tüm söy-
lemsel, teorik cilaların altında yatan 
asıl etken yaşam biçimi meselesidir.

Buna mukabil sol demokratlar 
bütün risklerine rağmen demok-
rasinin vesayet sisteminden daha 
yeğlenesi bir rejim olduğunu ve 
demokratik kanalların açık olması 
halinde, üstelik de AK Parti’nin 
karşısında oluşan muhalefet boşlu-
ğunu dolduracak bir siyasal örgüt-
lülüğe gidilmesi halinde bu riskin 
giderilebileceği kanısındalar. Ancak 
bütün bu söylemsel cilaları kaldır-
mamız halinde aslında sol demok-
ratların da muhafazakâr bir siyasal 
sistemi, dini bir örgütlülüğün hayatı 
belirlemesini istemediğini, AB ve 
ABD’den gelecek engellemelerin 
AK Parti’nin kendi programını 
hayata geçirmesine bir noktada dur 
diyeceğini düşündüklerini söyle-
mek olanaklı. 

Sol demokratların eksikliği de 
burada yatıyor. Uluslararası sistem 
mevcut hali ile çıkarlar üzerine 
kurulduğundan, dahası batı cephe-
sinde sol’a rağmen İslâmofobi nok-

tasında bir şey değişmediğinden, 
küresel sistem AK Parti Avrasya’yı 
özellikle de Arap dünyasını 
Küreselleşmeye eklemlediği sürece 
AK Parti’nin hedeflerine hiç itiraz 
etmeyecektir. İslâmofobi nedeni ile 
AB ile muhafazakâr bir Türkiye 
arasında “evlilik” gerçekleşemeye-
cek olduğundan, AK Parti’nin kar-
şısında örgütlü ve güçlü bir muha-
lefet olmadıkça (bunun öznesinin 
de sol demokratlar olmayacağı 
çok açık) onun muhafazakâr hayat 
tarzı istemini yaşama geçirmesini 
kimse engelleyemeyecektir. Çünkü 
bu aynı zamanda ülkenin yaklaşık 
%60-65’nin talebi. Mevcut temsili 
sistem de çoğunluk temelinde oluş-
tuğuna göre, sol da muhafazakâr 
değerleri benimsemedikçe sol’un 
iktidar alternatifi olacak bir muha-
lefet örgütlemesi olanak dışıdır. 
Hasılı sol demokratlar bazı konu-
larda doğru bir tutum içinde olsa 
da, sol’un siyasal konumlanışı 
bakımından yanlış yerdeler. Çünkü 
Türkiye’de sağa oy verenler, sol 
demokrat bir partiye ancak oy 
verme alışkanlıklarına uyan hiç-
bir siyasal parti olmadığında oy 
verip iktidar yapar. Aksi halde sol 
demokratların durumu sosyalist 
soldan farklı olmaz. Üstelik CHP 
dururken kimse de mevcut seçim 
sisteminde oylarını riske etmez.

1 Mayıs tartışması, çok daha 
derinlerde süren bir tartışmanın dış 
yüzeyi... Asıl tartışma solun   AK 
Parti karşısında nerede durması 
gerektiği. Bu tartışmada solun sos-
yal muhalefet alanındaki kadüklü-
ğü değişmedikçe Bizanslı rahiplerin 
iğne üzerindeki meleklerin sayısını 
tartışması gibi. 

Asıl sorulması ve demokra-
tından radikaline dek solun tüm 
kesimlerinin yüzleşmesi gereken 

soru şudur: Sol dini değerleri ne 
kadar içselleştirebilir, özellikle de 
toplumsal ahlak alanında? 

Çünkü mesela sol demokrat-
lar kadınların batıda olduğu gibi 
özgür olabilmelerini ve bu özgür-
lüğün cinsellik alanında da karşılık 
bulmasını isteyen bir konumdalar, 
eşcinsellerin haklarının tanınmasın-
dan yanalar. Böylesi bir programı 
olan bir sol partinin ise, Türkiye’de 
siyasal programı olabilecek en 
radikal demokrasiyi de içerse hiç 
şansı yoktur. Çünkü bu tür bir 
“özgürleşme”yi CHP tabanında da, 
Kürt siyasal hareketinin tabanında 
da talep edecek hiç kimse yok. 
Sol demokratların temel açmazı da 
burada. Yaşadıkları ülke batılı top-
lumsal değerleri benimsemiyor. 

Türkiye de sosyal alanda kar-
şılık bulacak tek bir “sol” var, o 
da İhsan Eliaçık tarafından dillen-
dirilen sol’dur. Öylesi bir sol’un 
da batılı anlamı ile ne kadar sol 
olduğu, dahası yaşam biçimi ya da 
değerler bakımından solun talep-
lerini ne kadar karşılayacağı ise 

ziyadesi ile tartışmalıdır.

Dipnotlar

1  Berktay dört yıl önce yayınlanan bir 
kitabında 1 Mayısı “Solun Rezilliği” 
ne bağlamak yerine tam olarak nesnel 
denecek durum tespiti yapıyor. Sol içi 
çatışmanın ortamı gerginleştirdiğini, 
sonra Taksim Sular İdaresi civarında 
makineli ile taramanın başlaması ile 
silahlı sol grupların da karşı ateş başla-
tarak paniği derinleştirdiğini, polisin de 
panzerleri kitlenin üstüne sürerek artan 
panikle 35 kişinin ölümüne yol açtığını 
söylüyor. Bu tam da durumu olanca 
gerçeği ile yansıtan bir değerlendirme.

2  Nitekim son yılların en gözde siyaset 
teorisyeni Giorgio Agamben.
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DOSYA

Hak ve Hakikatın Işığında, Fıtrat Merkezli,  
Toplumsal Mutabakat Metni Olarak 

Yeni Anayasa

‹nsan, Kâinatın mer-
kezinde yer alan, 

kâinattaki tüm imkân ve 
nimetlerin emrine veril-
diği, hem bireysel, hem 
de toplumsal olan bir 
varlıktır. İnsan kendisi, 
ailesi, akrabası, komşu-
su, mahallesi, halkı, doğa 
ve Yaratıcısı ile karşılıklı 
ilişki içerisindedir. Farklı 
değer sistemi, dünya 
görüşü, felsefe, din, dil ve etni-
site insanların bir arada yaşama-
sındaki hukuku etkileyen önem-
li faktörlerdir. 

Farklılıkların birlikteliği, kar-
şılıklı rıza ile oluşturulan ortak 
paydalar etrafında mümkündür. 
Aksi takdirde kaos, bunalım ve 
çatışma kaçınılmazdır. Fertlerin 
ya da farklı kesimlerin karşı-
lıklı olarak benimsediği değer-
ler (ortak payda), taraflarca 
içselleştirilip benimsendiğinde, 
aidiyet duygusu oluşmakta ve 
bir kimlik ortaya çıkmaktadır. 
Ortak paydalar arttıkça, toplum-
sal uzlaşma ve kaynaşma daha 
derinleşmekte ve aidiyet duygu-

su daha da kuvvetlenmektedir. 
Kimliğin oluşumunda etkili 

iki süreç vardır: Birisi, birey-
ler ve toplumun farklı kesimleri 
arasında rızaya dayalı, mümkün 
olduğu kadar fazla ortak payda 
meydana getirmek; diğeri, oluş-
turulan ortak paydaları, sürekli-
liği sağlayacak şekilde korumak. 
Birinci süreç, rızaya dayalı; ikin-
ci süreç ise irade, güç ve otorite-
ye dayalıdır. İkinci süreç, devlet 
dediğimiz yapının ortaya çıkma-
sına neden olmuştur. Devletin 
ortaya çıkması ile ilişki ağı daha 
da karmaşıklaşmıştır. Genel ola-
rak; bireyin kendisiyle, doğayla, 
Yaratıcısıyla ve diğer bireylerle 
ilişkisi ve farklı toplum kesimleri 

arasında, fert ile devlet, 
milletle devlet ve devletin 
farklı kurumları arasın-
daki ilişki olmak üzere, 
sekiz boyutlu karmaşık, 
karşılıklı etkileşim içeri-
sinde olan bir ilişki ağı 
meydana gelmektedir. 

Bu ilişki zincirinin 
düzenlenmesi, genel çer-
çeve ve ana ilkeler, esas-
lar bazında Anayasa’nın 

konusu iken; ayrıntı bazında, 
Anayasayı referans alan kanun-
ların konusudur. Anayasa genel 
olup, öz ile ilgili iken, kanunlar 
ayrıntı ile ilgilidir. 

Anayasa, kanunlar için refe-
rans metin olduğu için, sık sık 
değiştirilmemelidir. O nedenle, 
mümkün olduğu kadar genel, 
zamandan ve mekândan olabil-
diğince bağımsız olmalıdır ki, 
şartların değişimine cevap vere-
bilsin, milletin önünde engel 
oluşturmasın ve gelişmelere 
ayak bağı olmasın. 

Türkiye, yeni bir anayasa 
yapım sürecine girmiş bulun-
maktadır. Türkiye’nin yeni ana-

Burhanettin CAN

“Ey iman edenler, adil şahidler olarak Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz, 
sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O, takvaya daha yakındır. Allah’tan korkup-sakının. 

Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır.” (5 Maide 8)
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yasa yapım sürecinde, kendisini 
sorgulaması ve gerçekçi cevaplar 
vermesi gerekmektedir. Niçin, 
referandumda % 92,5 bir oy 
oranı ile kabul edilmiş olan 
1982 Anayasasından, yapılmış 
olan yığınla değişikliğe rağmen, 
bu kadar şikâyet vardır? Bugüne 
kadar yapılmış olan Anayasalar 
niçin isteneni sağlayamamak-
tadır? Anayasanın, toplumsal 
barış, huzur ve istikrar sağla-
yabilmesi için olmazsa olmaz-
ları, nelerdir, neler olmalıdır? 
Anayasanın ruhu diyebilece-
ğimiz ana felsefe, düşünce ne 
olmalıdır? Anayasanın odağında 
insan mı olmalı yoksa devlet 
mi olmalıdır? Anayasa, sadece 
bireyle Devlet arasında bir söz-
leşme midir; yoksa bireyler, top-
lumun farklı kesimleri, birey ile 
devlet, toplum ile devlet arasın-
da ki bir sözleşme midir? 

Burada, bu soruları cevap-
lamak amacıyla SEKAM olarak 
hazırladığımız, Anayasa rapo-
runun temel esasları ele alınıp 
incelenmektedir.

‹nsan Yapısında 
‹ki Cephe(Veçhe) 

Anayasa ve yasalar; genel ola-
rak, bireyin kendisiyle, doğay-
la ve Yaratıcısıyla olan ilişkiyi, 
bireyler, farklı toplum kesimleri, 
fert ile devlet, milletle devlet, 
devletin farklı kurumları ara-
sında olan ilişkiyi düzenler-
ler. Bu karmaşık ilişki ağının 
odak noktasında insan vardır. 
Yapılacak düzenleme de, insanı 
referans alarak, insanın mutlu-
luğu, saadeti ve kurtuluşu için 
olmalıdır. Öyleyse ne yaparsak, 
insan mutlu; ne yaparsak, insan 
mutsuz olur sorusunun cevabı, 
gerçekçi bir şekilde verilmelidir. 
Bunun için; insan nedir, nasıl bir 
yapıya sahiptir, bu dünyaya geli-
şi ile birlikte bünyesinde barın-
dırdığı özellikler ve kanunîyetler 
nelerdir sorularının, doğru bir 
şekilde cevaplanması gerekmek-
tedir.

İnsanı konu alan dinî ve dinî 
olmayan kaynaklarda, insan 
genetik yapısında birbirine 
zıt, insanı iki farklı davranışa 

sevk eden, iki ana yönlendi-
rici mekanizmanın var olduğu 
belirtilmektedir. Bu iki meka-
nizmayı, İslâm âlimleri; iyilik 
veçhesi (Kalp-Fıtrat) ve kötülük 
veçhesi (Nefs-Heva); psikolog-
psikiyatristler ise; Süper Ego ve 
İd olarak isimlendirmektedirler 
(1-3). 

Kur’ân-ı Kerim’in deyişi ile 
insanoğlunun en güzel ve de en 
aşağılık yönleridir, bu iki yapı 
(95 Tin Süresi 4-5). Kur’ân’da 
geçen Kalp ve nefse ilişkin ayet-
leri incelediğimizde, insanda 
varolan bu iki zıt cephenin karar 
merkezlerinin, kalp ve nefs olma 
ihtimali çok yüksektir. Nefsin, 
insan vesvese verip onu ısrarla 
kötülüğe yöneltmesi, onun çok 
temel bir özelliğidir (50 Kaf 16, 
12 Yusuf 53).

İslâmi kaynaklara göre, insa-
nı iyiliğe veya kötülüğe sevk 
etmek isteyen bu iki karar 
mekanizması değişebilir özelliğe 
sahiptirler. Her ikisi, hem olum-
lu istikamette, hem de olumsuz 
istikamette değişim gösterebilir 
(91 Şems 7-10).

Yeni Anayasa hem kâinatta, hem de insan bünyesinde varolan fıtrat yasalarını göz 

önüne alarak düzenlenmelidir. İnsan hak ve özgürlükleri, fıtratı bozmayacak haklar 

ekseninde tanımlanmalıdır. Anayasa, bireyin kendisi ile olan ilişkisini, fıtrata uygun 

onu koruyacak şekilde tanzim etmek zorundadır. İnsanın yaratılışı ile birlikte sahip 

olduğu en temel haklar; dininin, canının, malının, neslinin, aklının ve namusunun 

korunması haklarıdır. İnsanın yaratılışı ile birlikte sahip olduğu bu hakları, koruma-

daki ölçü ve referans, fıtrat olmak zorundadır. Fuhuş, alkol, uyuşturucu, eşcinsellik 

ve intihar; insanın fiziksel yapısına, inancına, aklına, malına, canına, nesline ve 

namusuna zarar verdiğine, hatta tahrip ettiğine göre, bunlar insan hak ve özgür-

lükleri içerisinde mütalaa edilemez, edilmemelidir.
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İnsanı iyiliğe veya kötülüğe 
sevk etmek isteyen, bu iki karar 
mekanizmasına ilişkin kuvvet-
ler, insan bünyesinde birbirleri 
ile çarpışır durur. Bu çatışmanın 
sonucu oluşan bileşke kuvvet, 
insanı ya olumlu istikamete ya 
da olumsuz istikamete götü-
rür. Bunun sonucunda insan ya 
huzuru, mutluluğu yakalar ya da 
hüsrana uğrar (1). İslâmi kay-
naklara göre bu iki karar mer-
kezine hitap eden iki varlık ise, 
melek ve şeytandır (2). 

Psikolog-Psikiyatrlara göre, 
insanın kişiliğini belirleyen üç 
birim vardır: İd, Ego, Süper 
ego. Bu üç birimi aşağıdaki gibi 
tanımlamaktadırlar:

“İd: Kişiliğimizin öyle bir 
kısmı vardır ki bu kısım insan-
ların en kaba, en ilkel, kalıtımsal 
dürtü ve arzularını içerir… İd, 
zevkler ilkesine göre işler ve hiç 
geciktirilmeden (şu anda) bütün 
isteklerinin yerine getirilmesini 
bekler. Kişiliğin bu kısmı hiç 
beklemek istemez, düşünce bu 

kısımda etkin değildir.”
“Süper Ego(Üst-ben): 

Toplumun inandığı, doğru ve 
yanlış kararlarının kaynağını teş-
kil eden kısma, üst-ben denir. 
Bir toplumun vicdanı, o toplum 
bireylerinin üst-beninde yer alır 
ve üst-ben bireyin davranışla-
rını sürekli süzgeçten geçirerek 
bireye “bu yaptığın doğru, aferin 
sana!” ya da “bu yaptığın yan-
lış, utan kendinden!” mesajlarını 
verir.”

“Ego: İd’i denetim altında 
tutmaya çabalayan kişilik biri-
midir. Ego “gerçek ilke”sine uya-
rak işler. Gerçek dünya ile İd 
arasında bir aracı olarak işlev 
görür. Psikoanalistler ego’nun 
ikincil süreçlere dayalı düşünce 
içinde çalıştığını söylerler. Ego, 
akılcı ve pratiktir. İd, tam aksi-
ne, mantığı hesaba katmaz ve 
pratik değildir.”

“İd arzu, istek, eskilerin tabi-
riyle nefis, ego mantık veya ente-
lekt ve üst-ben vicdan olarak 
düşünülürse bu kavramlar daha 
anlaşılır duruma gelir.” (3)

İslâm âlimlerinin öngördük-
leri ile psikolog-psikiyatristlerin 
öngördükleri arasında bir eşleş-
tirme yapılmak istenirse; İd’in 
Nefse-Hevaya, Süper Ego’nun 
Kalp-Fıtrata karşı geldiği söy-
lenebilir. Kalp ile Fıtrat ve Nefs 
ile Heva arasında nasıl bir iliş-
ki olduğu şimdilik bilinmemek-
tedir. Aralarında donanım ile 
yazılım arasındaki gibi bir ilişki 
bulunabilir. 

 Öyleyse fıtrat nedir?

Fıtrat

Fıtrat, yaratma-yaratılma 
kavramlar ailesinin (kümesinin) 
bir elemanıdır. Kur’ân’da yarat-
ma, yaratılma, yaratılışla ilgi-
li genel olarak kullanılan ana 
kavram halk kavramıdır. Halk, 
‘Doğru takdir etmek, bir şeyi 
yokken ortaya koymak, bir şeyi 
bir şeyden meydana getirmek’ 
manalarına gelmektedir. Halk 
kavramı ile bağlantılı ve onun 
değişik veçhelerini, yönlerini, 
ifade eden birçok kavram vardır 
(4-9). 

Fatr Arap dili lugatların-
da; “Uzunlamasına yarmak, 
memeden parmakla süt sağ-
mak, hamuru mayalandırmadan 
pişirmek, deriyi tabaklamadan 
hazırlamak, zuhur(çıkış, fışkı-
rış), yarmak, fışkırmak, açılıp 
saçılmak, hayvanın azı dişinin 
bitmesi, yaratmak, örneği olma-
yan bir şeyi vücuda getirmek”, 
“Süzülmüş bir biçim, görünüş 
veya cisim üzerinde bir şeyi 
meydana getirmek, özellikleri 
ile ortaya koymak” anlamlarına 
gelmektedir (4-8). 

Allah, insanı yeryüzünün halifesi olarak yaratmış 
ve yeryüzünde olanları onun kullanımına vermiştir. 
Yeryüzünde nasıl yaşayacağına, yeryüzünü nasıl kul-
lanacağına ve insanların aralarında nasıl bir hukuk 
olacağına ilişkin bilgileri, Kitaplarla peygamberle-
ri aracılığıyla insanlara bildirmiştir. Peygamberler, 
gelen hükümleri açıklayıp, hayata uygulamışlardır. 
İstişare mekanizmasının vaaz edilmiş olması, içtihat 
kurumunun varlığı, insana yeryüzünde bir hâkimiyet 
hakkının ve alanının tanındığı anlamına gelmekte-
dir. Bu hakkı kullanma şekline bağlı olarak, hesap 
vereceği gerçeği bu noktada göz önüne alınmalıdır.
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Yukarıdaki ‘parmakla sütün 
sağılması’, ‘maya kullanılma-
ması’, ‘derinin tabaklanmadan 
hazırlanması’ ifadelerine bakıl-
dığında; Fatr, içerisine katkı 
maddesi katmadan, doğrudan 
müdahale ile saf, temiz, ber-
rak, duru ve süzülmüş olarak, 
örneği olmayacak tarzda mey-
dana getirme, yaratma özelliğini 
ihtiva etmektedir. “Herhangi bir 
şeyin, ilk icadına, var olmasına 
ve ortaya çıkışına fatr, varlığın 
ilk haline, ortaya çıkış biçimine 
ve taşıdığı özellikleri ile birlikte 
görünüşüne fıtrat, fıtratın deva-
mı içindeki uyuma ve yaratılmış 
olanın fıtrat üzerinde tekrar ile 
kazandığı öz niteliklerine tabiat 
denilmektedir.” (4-8).   

Fatır tarafından yaratılma, 
belli bir amaca dönük olarak ve 
belli bir plan ve program çerçeve-
sinde vuku bulmaktadır. Bu plan 
ve ona ilişkin bilgi Fıtrat olup; 
tam, sağlam, saf ve berrak yara-
tış ve yaratılış, gerçek ve katık-
sız bir tabiattır. Bu, hem maddi 
hem de manevi açıdan böyledir. 
Hz. Peygamber’in Miraç’la ilgi-
li hadislerinden birinde fıtratın 
süt ile temsil edilmiş olması (9), 
Fıtratın yukarıda ifade edilen 
mahiyetini desteklemektedir.

 Fıtrat hep hakka, iyiye, 
güzele, doğruya, marufa, hayra 
yönelimli bir istikamet takip 
eder.  Bunun aksı bir hal, 
dış şartlardan, yanlış eğitim-
öğretim, bilgi ve terbiyeden kay-
naklanan bir hastalık, sapmadır 
(7,8). Nitekim Hz. Peygamber 
(s.a.v.) bu konuda; “Hayır, fıt-
rata uygundur.  Şer ise fıtra-
tın sapması sonucu işlenir. Allah 
kimin hakkında hayır dilerse, 

onu dinde bilgili ve ince anlayış 
sahibi kılar.” (10) demiştir.

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in fıt-
rat üzerine yemin yapması ve fıt-
rat üzerine dua etmesi ve “Şu on 
şey fıtrattandır” hadisi, fıtratın 
insanın tertemiz, saf bir yaratılış 
halı olduğunu teyit etmektedir 
(11-13).

Fıtrat ve Haniflik

Haniflik, fıtrata aykırı gidiş-
lerden yüz çevirip dosdoğru 
olana yönelmek demektir (2). 
Fıtratın, ‘gerçeği kabul ve anla-
ma kabiliyeti’, hakka, iyiye, 
güzele, doğruya, marufa, hayra 
yönelim’ anlamını göz önüne 
aldığımızda; fıtrat ile haniflik, 
yönelim anlam boyutu itibari 
ile, birbiri ile örtüşmektedirler. 
Fıtratın, tam, sağlam, saf ve ber-
rak yaratış ve yaratılış, gerçek ve 
katıksız bir tabiat anlamını göz 
önüne aldığımızda da; haniflik, 
böyle bir yapıya yanı fıtrata olan 
yönelimi, yönelişi, eğilimi ifade 
etmektedir. Yönelen şahsa da 
hanif denmektedir. Din ise, bu 
yönelimin ve yönelenin şeklini, 
çerçevesini ve özelliklerini belir-
lemektedir. Kur’ân da, bu bilgi-
leri insana sunarak, yol göster-
mektedir. Bu kavramlar arasında 
özel ilişkiyi, hem 30 Rum süresi 
30. ayetinde hem de aşağıdaki 
hadiste görebilmekteyiz:

“Hz. Muhammed: İslâm fıt-
ratı üzere sabahladık, sami-
miyet ruhu üzere sabahladık, 
Muhammed’in tebliğ ettiği din 
üzere sabahladık, ceddimiz 
İbrahim’in milleti olarak sabah-
ladık. Hem de hanif ve Müslüman 
olarak .” (12). 

‹nsanın Fıtrat Baskın Olarak 
Dünyaya Gelişi

Buraya kadar anlatılanların 
uzantısında sormamız gereken 
ana soru şudur: İnsan dünya-
ya geldiği anda, yukarıda ifade 
edilen iyilik ve kötülük veçhele-
rinden hangisine daha çok eği-
limlidir ya da hangisi baskındır? 

Gerek fıtrat ve gerekse hanif-
lik, insan bünyesinin derinlik-
lerine yerleştirilmiş çok temel 
özelliklerdir. Elmalılı, ‘Yaratılışın 
yaratanına delaleti tabiî (doğal) 
olduğu için her insanın yaratılı-
şında, kendisine dair bilincinin 
aslında, vicdanının derinliğinde 
bir hak duygusu, Allah’ı tanı-
ma gizlidir.’ Der (5). Bir hadis-i 
kutside “Ben kullarımı hanifler 
olarak yarattım.” (14) denmek-
le, insanın yeryüzüne gelirkenki 
halinin fıtrat baskın hal oldu-
ğunu belirtmektedir. İnsanlar, 
bu dünyaya Fıtrat üzere, hanif, 
Müslüman olarak gelmektedirler 
(12). Aşağıdaki hadis, yukarıda 
sorduğumuz ana sorunun hem 
cevabını bize vermekte; hem de 
fıtrattan uzaklaşmanın, sapma-
nın sebebini açıklamaktadır:

“Hz. Peygamber (s.a.v.): 
“Hiçbir doğan çocuk yoktur 
ki, fıtrat üzere doğmuş olmasın. 
Sonra onu annesi babası Yahu-
dileştirir, Hıristiyanlaştırır veya 
Mecusileştirir...”,   “Doğan hiç-
bir çocuk yoktur ki, konuşmaya 
başlayıncaya kadar şu din üzere 
olmasın.” (15)

İslâm bilginleri Kur’ân 
ve Sünnetteki bu verileri göz 
önüne alarak fıtratı: “Allah’ın 
dinini kabule yatkın tabiat “ 
olarak tanımlamışlardır.  Şah 
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Veliyyullah Dehlevi, bu eğilimi, 
“İnsan ruhundaki ilâhî bir aydın-
lıktır ki, insanın Allah’a yönel-
mesini doğal hale getirir; tıpkı 
demirin mıknatısa yönelmesi” 
diye tarif etmektedir (4). Yusuf 
Hamedani’ye göre; “Fıtratın 
insanı sırat-ı müstakime çekişi, 
mıknatısın demiri çekişine ben-
zer.  Mıknatıs özelliği eşyada, 
doğruya gidiş özelliği insanın 
yaratılışında vardır.” (16). 

Dolayısıyla insanoğlu anne 
karnından bu dünyaya, fıtrat 
üzere tertemiz, saf, duru bir 
şekilde ve ‘gerçeği kabul, anlama 
kabiliyeti’ aktif, perdelenmemiş, 
gölgelenmemiş, örtülmemiş bir 
şekilde gelmekte; daima içinde 
iyiye, güzele, doğruya, hakka 
doğru olan bir yönelimi taşı-
maktadır.  

Bu yönelim (Fıtrat kanunla-
rı), insanın kendi bedeni, aile-
si, akrabası, komşusu, toplum, 
çevre ve devlet ile olan ilişkileri-
ni, en uygun bir şekilde (optimal 
tarzda) düzenlemektedir. 

Yeni Anayasa hem kâinatta, 
hem de insan bünyesinde varolan 
fıtrat yasalarını göz önüne alarak 
düzenlenmelidir. İnsan hak ve 
özgürlükleri, fıtratı bozmayacak 
haklar ekseninde tanımlanma-
lıdır. Anayasa, bireyin kendisi 
ile olan ilişkisini, fıtrata uygun 
onu koruyacak şekilde tanzim 
etmek zorundadır. İnsanın yara-
tılışı ile birlikte sahip olduğu 
en temel haklar; dininin, canı-
nın, malının, neslinin, aklının 
ve namusunun korunması hak-
larıdır. İnsanın yaratılışı ile bir-
likte sahip olduğu bu hakları, 
korumadaki ölçü ve referans, 
fıtrat olmak zorundadır. Fuhuş, 

alkol, uyuşturucu, eşcinsellik ve 
intihar; insanın fiziksel yapısına, 
inancına, aklına, malına, canına, 
nesline ve namusuna zarar ver-
diğine, hatta tahrip ettiğine göre, 
bunlar insan hak ve özgürlükleri 
içerisinde mütalaa edilemez, asla 
edilmemelidir! 

Devlet, fıtrat düzenini inşa 
etmek ve korumakla sorumlu 
olmalıdır. Bu nedenle “Devlet, 
her yaştaki insanı, özellikle de 
gençleri, tütün mamulleri ve 
alkol bağımlılığından, uyuşturu-
cu maddelerden, kumar, fuhuş 
ve benzeri kötü alışkanlıklardan, 
ekran, teknoloji, sosyal paylaşım 
siteleri ve internetin amaç dışı 
veya ahlâk ve adaba, hukuka, 
sağlığa aykırı kullanımından ve 
cehaletten korumak için gerekli 
tedbirleri alır.” (SEKAM Anayasa 
Raporu). 

Fıtrat ve ‹çinde Yaşanılan Ortam, 
Çevre ve Şartlar

İslâmi kaynaklara göre, insan, 
bu dünyaya fıtrat yapısı baskın 
ve “tertemiz” bir şekilde gelmek-
tedir. Ancak bu tertemiz yapı, 
içinde bulunduğu şartlardan ve 
de maruz kaldığı propagandadan 
etkilenmektedir. Fıtrata ve fıtrat 
düzenine uygun olmayan dış 
etkenler, insanda varolan kötü-
lük cephesini [Nefs(İd)-Heva] 
harekete geçirip, fıtrat düzenini 
bozmakta, insanı kendi özüne 
karşı yabancılaştırmaktadır. Hz. 
Peygamber’e göre bu değişim, 
ani değil tedrici olmaktadır 
(17). Fıtrat düzeninden uzak-
laşma, helâlı haram yapmakla ve 
Allah’a şirk koşmakla ortaya çık-
maktadır. Fıtrat düzenini bozan 
baş aktörler ise, şeytan ve onun 
yolunu izleyenlerdir (18).      

Dış şartlardan, içinde yaşanı-
lan toplumdan, ortamdan etki-
lenerek fıtrattan uzaklaşılabile-
ceğine ilişkin en uygun örnek-
lerden biri, Kur’ân’da Yusuf 
suresinde anlatılan Hz. Yusuf 
kıssasında görülmektedir. Hz. 
Yusuf’un vezirin evinde ergenli-
ğe ulaştığında, vezirin karısının 
Hz. Yusuf’tan olan talebi, bu 
konudaki ısrarı ve Hz. Yusuf’un 
ruh hali, fıtrattan sapma konu-
sunda, içinde yaşanılan şartla-
rın ne kadar önemli olduğunu; 
ayrıca insanda varolan iki zıt 
cephenin arasındaki çatışmanın 
şiddetini göstermesi bakımından 
çok önemlidir.

Hz. Yusuf ergenlik dönemine 
geldiğinde, vezirin karısı Yusuf’u 
arzuladığı gibi, Yusuf da kadı-
nı arzulamıştır (12 Yusuf 24). 
Bu yönelim genetik yapının, 
biyolojik ihtiyaçları karşılamak 
isteğinin bir sonucuydu. Ancak 
İnsanın genetik yapısının gereği 
gibi olan bu yönelim, fıtrata zıt 
ve fıtrattan sapmaya sebebiyet 
verecek bir yönelimdi. Bu nokta-
da din, Yusuf’a vahyedilen bilgi, 
devreye girerek Hz. Yusuf’u koru-
muştur.

Bununla birlikte vezirin karı-
sının baskısı ve tehdidi altında 
yaşamanın, iradesini çözeceğin-
den, böylelikle fıtrattan sapabi-
leceğinden endişe duymuş ve 
hapse girmeyi tercih etmiştir 
(12 Yusuf 33). Günah işleme, 
haramla yaşama, insandaki fıtri 
temizliğin bozulması anlamına 
gelmekte olup, imanla bağdaş-
mamaktadır (19).

Yeni Anayasa, insanların fıt-
ratını kuvvetlendirecek tarzda 
hayatı yeniden tanzim edecek 
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şekilde yapılandırılmalıdır. 
Bu nedenle, “Medya hürriye-
ti, fıtratın korunması, kültür 
ve medeniyetimizin öngördüğü 
ahlâkın, ailenin ve gençliğin 
korunması, çoğulculuğun sağ-
lanması ve medyada tekelleşme-
nin önlenmesi amacıyla yeniden 
düzenlenmelidir.

Medyada uyuşturucu, alkol, 
tütün mamulleri ve benzeri 
zararlı maddelerin kullanıl-
masını ve kumar, fuhuş, zina 
ve cinsel sapıklık gibi davranış 
ve yaşantıları özendiren veya 
teşvik eden yayınlar, reklamlar, 
programlar ve filmler yapılama-
yacağı hüküm altına alınmalı 
ve bu tür yayınların engellen-
mesinin, medya hürriyetinin 
kısıtlanması anlamına gelme-
yeceği belirtilmelidir.” (SEKAM 
Anayasa Raporu).

Fıtrat ve Bilgi

Hz. Yusuf olayında ve insan-
ların tehlike anlarında ki davra-
nışlarında, iki bilgi kaynağının 
etkili olduğu görülmektedir:

•	Birincisi: Genetik yapımıza 
yerleştirilmiş olanlar,

•	İkincisi: Kesbi olan, sonra-
dan kazanılmış olanlar.

Genetik bilgiler, insanın dün-
yaya ilk geldiği anda tamamen 
saf, temiz ve insanın iyilik veç-
hesine yanı fıtratına ilişkin bilgi-
ler olup İslâm âlimleri bunlara, 
“ilahi olan bilgi” demektedirler.  
Diğer bilgiler ya içinde doğup 
büyünülen toplumun kültürel 
değerleri, inançları, örf ve adet-
lerinin etkisi ile ya da daha sonra 
okuma ile kazanılan bilgiler-
dir. İslâm âlimleri buna “beşeri 
bilgi” demektedirler. Psikolog-

Psikiyatrislere göre insan, kaza-
nımlarının,  %40 genetik, %40 
kültürel, örfi, töresel, inançsal, 
%20 sonradan okunarak kazanı-
lan bilgilerdir (20,21). 

%60’lık sonradan kazanılan 
bilginin, insan fıtratı ile uyum-
lu olacak tarzda fıtratı besle-
mesi ve desteklemesi önemlidir. 
Sonradan kazanılan bilgilerin, 
insanın fıtri yapısını perdele-
mesi ve insanın kötülük veç-
hesini kuvvetlendirip aktif ve 
baskın hale getirmesi mümkün-
dür. Buna “hastalık (maraz)” hali 
denmektedir. Bu da ilk etkisini 
kalp üzerinde hissettirmekte, 
kalbin kararmasına, kirlenme-
sine, paslanmasına, kilitlenip 
mühürlenmesine sebebiyet vere-
bilmektedir. Dolayısıyla son-
radan elde edilecek bilgilerin, 
hangi kaynaklara başvurularak 
elde edilebileceği önemlidir.

Gerçeğe, hakikate ulaşma-
da kullanılacak bilgi kaynakla-
rı sorunu, bilgi teorisinin en 

önemli konusudur. Bilgi kaynağı 
olarak, Seküler-Laik düşünce, 
sadece akıl ve beş duyuyu alır-
ken; İslâm kültür ve medeni-
yeti, Kur’ân-Sünnet, akıl ve beş 
duyuyu almaktadır. İslâm kültür 
ve medeniyetine göre, Kur’ân-
Sünnet, insanlığın ihtiyacı olan 
ana değerleri, ana frekansları, 
birincil değerleri, insanlığa sun-
makta; bu ana değerlerin ikincil 
alanlarını ise insanların içtihadı-
na bırakmaktadır. 

Bu nedenle, Yeni Anayasada, 
birincil, ana değerlerin öngör-
düğü yapılanma için, Kur’ân-
Sünnet göz önüne alınmalıdır.

Hakk, Hakikat, Hüküm ve 
Egemenlik

Hakk: “Uygunluk, denk gel-
mek; Uygunluk, mutabakat-
muvafakat; Tayin, tespit, doğru, 
gerçek, kararlı, sabit olma, 
adalet, bir kimseye ait şey, bir 
iş karşılığı verilen şey, batılın 

Yeni Anayasa, baskı Anayasası olmamasının yanı sıra, 

tepki Anayasası da olmamalıdır. İfratla tefrit arasın-

da bocalanmamalıdır. Dahası, bu Anayasa, mevcut 

problemlerin çözümünün yanı sıra aydınlık, mutlu 

bir gelecek inşa etmeli ve bu güveni tesis etmelidir. 

40-50 yıla ilişkin beklentilere cevap verecek niteliklere 

sahip olması yanında, kendi kültür ve medeniyet hav-

zamızdaki nesillerin, Anayasa yapma çalışmalarına da 

referans ve ilham kaynağı olmalıdır. Bizim yaşayarak 

kazandığımız acı tecrübeler, hem gelecek nesillere, 

hem de bölge insanlarına ışık tutmalı, yol göstermeli, 

güç, kuvvet vermeli, tecrübe ve ilham kaynağı olma-

lıdır.
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zıddı, nasib, vaki ve vacip” gibi 
sözlük anlamları bulunmaktadır 
(4,5,8). 

Ragıp el- İsfahani’ye göre 
Hakk’ın dört anlam alanı vardır: 
“1- Bir şeyi nasıl gerekiyorsa 
öyle yapan. 2- Hikmet, uygun-
luk gerektiren şey.  3- İtikadın, 
olması gerektiği şekilde olması. 
4- Gerek sözün, gerekse eyle-
min, zaman, şartlar ve miktar 
bakımından nasıl gerekiyorsa 
öyle olması anlamında” (4). 

Elmalılıya göre (Bakara 
147’nin tefsirinde), “Hak, 
Allah’tan gelendir.” (5)  
Müfessirler, Hakk kelimesini 
çoğunlukla “sabit” anlamında 
kullanmışlar ve Hakk’ı, her şeyi 
ile gerçek ve kalıcı olan, değiş-
meyen, varlığı kendinden var ve 
yararlı olan olarak tanımlamış-
lardır (5,8). 

Hakikat ise,  “uygunluğu, 
sebatı ve görünümü, gerçeği 
olan şey demektir ve kalıcılık 
ifade eder. Hakikat eylemde ve 
sözde de kullanılır” (5,8). 

Hz. Peygamber, Harise’ye, 
“Her hakkın bir hakikati vardır; 
senin imanının hakikati nedir?” 
diye sorduğunda, “imanını neyle 

ortaya koyuyorsun, imanının 
kanıtı nedir?” demek istemiştir 
(4,5).

Hüküm, “düzeltme amacıy-
la önlemek, karara bağlamak” 
anlamındaki h-k-m kökünden 
türeyen bir mastardır. Hüküm 
kavramının Allah’la ilgili ve 
insanlarla ilgili kullanılışı söz 
konusudur. Allah’la ilgili ola-
rak; Hükmüllah( 5/42,43; 
52/48; 68/48; 76/24; 60/10; 
27/78, 18/26), el-Hükmü Lillahi 
(6/57, 62; 8/32; 12/40; 28/70, 
88; 40/12), Allahu Hakeme/
Yahkumu( 5/1, 50; 10/109; 
21/112; 3/55-56; 2/113; 4/ 141; 
22/56, 59;  40/48; 16/ 124; 
42/10; 39/46; 13/41), Hayru/
Ahsenu/Ahkemu’l Hâkimîn 
(5/50; 10/109; 7/87; 11/45; 
12/80; 95/8), Allah’ın Hüküm/
Kitap/ilim vermesi (19/12; 
26/20-21; 26/83; 12/22; 
28/24; 21/74, 78-79), 3/79; 
6/89; 45/16), Allah’ın hükmet-
mek üzere kitap göndermesi 
( 2/213; 3/23; 5/105; 6/114; 
5/43-49) Hükm Arabi (Kur’ân) 
(13/37; 7/158), Hüküm için 
Allah’a ve Peygambere çağırıl-
ma (24/47-52); İnsanla ilgili ola-
rak, Hükmül-Cahiliyye (5/50), 
Karar/ Hüküm/ Muhakeme ( 
5/42,44,95; 21/78; 24/48, 51; 
4/58; 38/ 22,26; 10/35; 37/154; 
68/36; 6/136), Hakem (4/35; 
6/116; 4/65) şeklinde geçmek-
tedir (22).

Hakk, Hakikat, Hüküm ve 
Egemenlik ile ilgili ayetler ince-
lendiğinde birbiri ile bağlantılı 
iki egemenliğin varlığından bah-
sedilebilir. Birincisi, Allah’ın ege-
menliği olup mutlaktır. Allah, 
hem bu âlemin hem de ahretin 

mutlak hâkimidir. Allah’ın bu 
anlamdaki hâkimiyeti, egemen-
liği konusunda müminler ara-
sında herhangi bir ihtilaf söz 
konusu değildir. Asıl sorun,  bu 
dünya beşeri, siyasi olarak tan-
zim edilirken; Allah tarafından, 
insana bir egemenlik hakkının 
verilip verilmediği ile ilgilidir. 

Belli bir kanuniyete göre 
eşyanın, kainatın ve insan dahil 
tüm canlıların yaratılmasına iliş-
kin egemenlikle, yeryüzünün 
imarı ve yeryüzünde insanların 
yönetilmesi anlamındaki ege-
menlik, arasında bir fark olma-
sı gerekmektedir. Birincisinde 
mutlak hâkimiyet ve egemenlik 
Allah’a aittir. İkincisinde ege-
menliğin kaynağı Hakk olmakla 
birlikte, egemenliğin kullanılma 
hakkı, insanlara bırakılmıştır. 
Allah, insanı yeryüzünün halife-
si olarak yaratmış ve yeryüzünde 
olanları onun kullanımına ver-
miştir. Yeryüzünde nasıl yaşa-
yacağına, yeryüzünü nasıl kul-
lanacağına ve insanların arala-
rında nasıl bir hukuk olacağına 
ilişkin bilgileri, Kitaplarla pey-
gamberleri aracılığıyla insanlara 
bildirmiştir. Peygamberler, gelen 
hükümleri açıklayıp hayata 
uygulamışlardır. İstişare meka-
nizmasının vaaz edilmiş olması, 
içtihat kurumunun varlığı, insa-
na yeryüzünde bir hâkimiyet 
hakkının ve alanının tanındığı 
anlamına gelmektedir. Bu hakkı 
kullanma şekline bağlı olarak, 
hesap vereceği gerçeği bu nokta-
da göz önüne alınmalıdır.    

Diğer taraftan herhangi şeyin 
mahiyeti ile onun toplum tara-
fından meşru kabul edilmesi 
ya da edilmemesi arasında, her 
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zaman doğrusal bir ilişki olma-
dığını, tarih boyu vuku bulan 
olaylardan, uygulamalardan bil-
mekteyiz. Bir şeyin doğru ya da 
yanlış olması, hak olup olmama-
sı, onun mahiyetinden dolayıdır. 
Bir şeyi, çoğunluğun doğru ya 
da yanlış olarak kabul etmesi, 
onun doğru ya da yanlışlığının 
bir ölçüsü değildir, olmamalıdır 
da. 1982 Anayasasının, halkın 
büyük bir çoğunluğu (%92,5) 
tarafından kabul edilmiş olması, 
bu Anayasanın, ideal Anayasa 
olduğunun göstergesi olmadığı 
gibi; tam tersine, hak, hakkani-
yet ve adaleti esas almadığı için, 
ülkedeki birçok sıkıntının da 
nedenidir. 

“O nedenle, yönetimin meş-
ruiyetinde halkın rızasının var 
olması; hâkimiyetin, kayıtsız 
şartsız halkın olması manası-
na gelmemelidir. Hâkimiyet, 
kayıtsız şartsız halkın değil, 
Hakk’ındır. O nedenle Anayasa 
halkın egemenliğini değil, 
Hakk’ın egemenliğini esas alma-
lıdır. 

Bununla birlikte, egemenli-
ğin kaynağı Hakk’a ait olmak-
la birlikte, egemenliğin sahibi 
halktır. Halk, egemenlik hakkını 
kullanırken, Hakk’a uygunluk 
ölçüsünü, hem zulmetmemesi, 
hem de zulme uğramaması için 
referans almak zorundadır. Halk, 
sahip olduğu bu egemenliği, biz-
zat kendisi kullanabileceği gibi, 
değişik vasıtalarla da kullana-
bilir. Yeni Anayasa’da, milletin 
gücünü ve egemenliğini temsil 
eden TBMM, tek güç odağı hali-
ne gelmelidir.” (SEKAM Anayasa 
Raporu)  

Renk, Dil ve Soy

Kur’ân-ı Kerim, renk ve dil 
farklılaşmasının, üzerinde düşü-
nülmesi gereken Allah’ın ayetle-
rinden olduğunu bize haber ver-
mektedir (30 Rum Süresi 22). 
Aynı anne babanın çocuklarının 
farklı renk, dile sahip olması ve 
soy, oymak, kabile ve şa’b’a ayrıl-
ması (“tanışma ve kaynaşma” 
amaçlı) Allah’ın yaratış kanunu-
nun, Sünnetullahın, bir sonucu-
dur (49 Hucurat 13). 

İslâm, akrabalık bağlarının 
koparılmasına karşı çıkmakta (4 
Nisa 1); yöneticilerin, akrabalık 
bağlarını koparacak işler, icraat-
lar yapmasını şiddetle kınamak-
tadır (47 Muhammed 22-23, 
2 Bakara 204-205). Kavmini 
sevmek, Kavmine dua etmek, 
kavmine yardım etmek, onun 
iyiliğini istemek Kur’ân’ın yasak-
lamayıp teşvik ettiği bir konu-
dur (3 Âl-i İmran 33-36; 29 
Ankebut 27; 2 Bakara 127-128; 
25 Furkan 74; 60 Mümtehine 
4). Tebliğe önce akrabadan baş-
lanmasının istenmesi, akrabalık 
bağının oluşturduğu sevgi, şef-
kat ve merhamet bağının, tebliğe 
karşı reaksiyonları kısmen azal-
tabileceği ihtimalinden dolayı-
dır. Kan bağının yanında değer 
bağının var olması, daha güçlü 
bir dayanışma ortaya çıkarmak-
tadır (26 Şuara 214-216; 42 
Şura 23). Yardım yapmada önce-
lik Müslüman akrabaya veril-
mektedir (8 Enfal 75, 33 Ahzab 
6; 16 Nahl 90). İnfakın kimle-
re yapılacağına ilişkin ayetlerde 
yer alan sıralanış, “anne-babaya, 
yakınlara, yetimlere, yoksullara 
ve yol oğluna”; keza insanlara 

güzel davranma konusunda yer 
alan sıralanış (2 Bakara 215; 4 
Nisa 36), akrabaya verilen öne-
min düzeyini göstermektedir. 
Bunlar kavmiyetçilik değildir. 
Kavmiyetçilik, kişinin zulümde 
kavmine, soyuna, akrabasına 
yardımcı olmasıdır (2 Bakara 
124; 28 Kasas 15-19; 11Hud 
46; 66 Tahrim 10-11).

Eğer renk, dil ve soy Allah’ın 
ayetleri, yaratılışın bir kanunu, 
fıtratın bir gereği ise, doğan 
insanın iradesinden, tercihinden 
bağımsız ise;  renk, dil ve soy-
ların inkârı veya yok edilmeye 
çalışılması veya küçümsenmesi 
ya da bu insan topluluklarının 
hor, hakir görülmesi; Yaratılış 
kanuniyetlerini ve Allah’ın ayet-
lerini inkâr manasına gelir. 

O nedenle, anadilleri koru-
mak ve geliştirmek esas olma-
lıdır. Irkçılığı, kavmiyetçiliği, 
şovenizmi çağrıştıracak, teşvik 
edecek ve olumlayacak her türlü 
kavram, tutum, tavır, davra-
nış ve düşünce yanlıştır. Yeni 
Anayasa, kavmiyetçiliğe kapalı 
olacak tarzda düzenlenmelidir. 

“Türkiye’de resmî dil ve 
eğitim-öğretim dili Türkçe olma-
lıdır. Resmî dil ve eğitim ve öğre-
tim dili Türkçe olarak öngörül-
mekle birlikte, ana dili Türkçe 
olmayan vatandaşlara da, kendi 
anadillerini öğrenme hakkının 
sağlanması gerekir. 

Anadili öğrenme hakkı yanın-
da, kapsamı kanunla belirlenmek 
şartıyla anadilde eğitim-öğretim 
hakkı da, Anayasal güvenceye 
kavuşturulmalıdır. 

Yeni Anayasada anadil eğiti-
mi ve anadilde eğitim konuları 
ele alınırken, konuya; azınlıkta 
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kalan kesimler açısından ya da 
başka bir ifade ile, “azınlık hak-
ları” açısından değil, eşitlik ilke-
si ve ayrımcılık yasağı ekseninde 
yaklaşmak daha doğru olacak-
tır.” (SEKAM Anayasa Raporu)

Din ve Vicdan Özgürlüğü, Çok 
Hukukluluk ve Dini Eğitim ve 

Öğretim

Aynı anne babanın çocukları 
tarihi süreç içerisinde farklı dil, 
renk ve soya sahip olarak fark-
lılaşmaları gibi; farklı inanç sis-
temine sahip olarak da farklılaş-
mışlardır (42 Şura 13-14; 7 A’raf 
87). Farklı inanç sistemlerinin 
varlığını bir gerçeklik olarak göz 
önüne aldığımızda, bunlar ara-
sında hukukun, ilişkinin nasıl 
kurulacağı, çatışmadan nasıl bir-
likte yaşanabileceği meselesi, en 
ciddi bir mesele olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. İslâm’a göre, 
farklı inanç sahiplerine inançla-
rından, dinlerinden dolayı baskı 
yapılamaz, yapılmamalıdır:

“Dinde zorlama (ve baskı) 
yoktur. Gerçek şu ki, doğruluk 
(rüşd) sapıklıktan apaçık ayrıl-
mıştır.” (2 Bakara 256)

Ayrıca müminler, başkala-
rının kutsallarına saygı göster-
mek, onların inançları ile alay 
etmemek, inançlarına küfretme-
mek mecburiyetindedirler:

 “Allah’tan başka yalvarıp-
yakardıklarına (taptıklarına) 
sövmeyin; sonra onlar da haddi 
aşarak bilmeksizin Allah’a 
söverler.” (6 En’am 108).

Her din mensubu, kendi dini-
nin gerektirdiği yaşama tarzını, 
diğer din mensuplarını rencide 
etmeyecek, rahatsız etmeyecek 
tarzda yaşamak ve kendi huku-

kunu uygulamak durumundadır 
(5 Maide42-49, 66-69; 3 Âl-i 
İmran 23).

Hz. Peygamber’in Medine’ye 
Hicretten sonra Devleti kurar-
ken, Medine’deki farklı toplum 
kesimleri ile yaptığı ve kurdu-
ğu devletin temellerini oluştu-
ran Medine Anayasasında, çok 
hukuklu bir yapıyı görmekte-
yiz. Medine Anayasası ya da 
Vesikasında, farklı din ve kavim-
den olan insanların birlikte bağlı 
kalacakları, ortak payda kabul 
edecekleri, bir sözleşme metni 
çerçevesinde bir üst kimlik inşa 
edilmiştir. 

Medine sözleşmesi, Yahudilerle 
Müslümanları-Müminleri, söz-
leşmeye bağlılıktan dolayı, söz-
leşmeyi imzalamayanlara karşı 
ayrı bir ümmet olarak tanımla-
maktadır:

“Madde1- Bu kitap (yazı), 
Peygamber Muhammed tara-
fından Kureyşli ve Yesripli 
Müminler ve Müslümanlar ve 
bunlara tabi olanlarla yine onla-
ra sonradan iltihak etmiş olanlar 
ve onlarla beraber cihat edenler 
için (olmak üzere tanzim edil-
miştir).

Madde2-  İşte bunlar, diğer 
insanlardan ayrı bir ümmet teş-
kil ederler.” (29)

 
“Madde25- a) Benu Avf yahu-

dileri müminlerle birlikte bir 
ümmet teşkil ederler.

Yahudilerin dinleri kendile-
rine, Müminlerin dinleri ken-
dilerinedir. Buna gerek mevla-
ları ve gerekse bizzat kendileri 
dâhildirler.” 

Madde26-Madde 34’de diğer 
Yahudi kabilelerinin isimle-
ri tek tek zikredilip ‘Benu Avf 
Yahudileri gibi aynı haklara 
sahip olacakları’ belirtilmekte-
dir. (29)

 
İki ayrı dine mensup olduk-

ları için ayrı birer ümmet olan 
müminlerle Yahudiler, Hz. 
Muhammed’i otorite kabul eden 
bir anayasa etrafında, yeni bir 
ümmet (üst kimlik) teşkil etmiş-
lerdir. Madde 25’de Yahudilerin 
dinlerinin kendilerine; mümin-
lerin dinlerinin kendilerine ait 
olduğunun belirtilmesi, devlete 
temel olan ümmeti, dine göre 
tanımlamadıkları anlamı-
na gelmektedir. Bu anayasayı 
kabul eden insanlar (Müminler, 
Müslümanlar ve Yahudiler), 
kabul etmeyenlere göre ayrı bir 
ümmet olarak nitelendirilirken; 
Hz. Peygamber’in otoritesinin 
kabulü nirengi noktası olmuş-
tur.  Medine Vesikasındaki bu 
ümmet tanımlaması,  ‘Anayasal 
Vatandaşlığa’ ve ‘Çok Hukuklu 
Sisteme’ ilişkin ilk uygulama 
olarak kabul edilebilir.  

Öyleyse Yeni Anayasa; farklı 
kavmî, felsefî, dinî ve mezhebî 
toplum kesimleri arasında rıza 
temelli bir sosyal sözleşme, sos-
yal mutabakat metni olarak, 
herkesin kendi dinine, inancına 
ve felsefesine göre yaşamasına 
imkân verecek ve diğerlerinin 
hakkına, hukukuna riayet ede-
cek, adaleti inşa edip koruyacak 
olan çok hukuklu bir sistemi, 
benimsemeli ve eksenlerinden 
biri yapmalıdır. 

Herkesin kendi dinine, inan-
cına ve felsefesine göre yaşa-
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ma hakkının var olması, aynı 
zamanda herkesin dinini, diya-
netini öğrenme hakkını bera-
berinde getirir. Devletin göre-
vi, milletin istediği istikamette 
dinî eğitim ve öğretimin gereğini 
yerine getirmek olmalıdır.  Din 
ve vicdan özgürlüğü bu kapsam-
da ele alınmalıdır.

O nedenle, “Yeni Anayasada 
eğitim ve öğretim konusunda 
ayrıca alternatif eğitim ve öğre-
tim yöntemlerine ve araçlarına 
da imkân sağlayan bir düzen-
leme biçimi egemen olmalıdır. 
Bu nedenle, Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu kaldırılmalı ve askerî 
okulların imtiyazlı statüsüne son 
verilmelidir.

Din eğitimi ve öğretimi hiz-
metini, kişinin kendi isteğine ve 
çocukların kanunî temsilcileri-
nin isteğine bağlı olmak şartıyla, 
hem devletin, hem de dinî top-
lulukların, cemaatlerin sunması 
mümkün olmalıdır. Din eğitim 
ve öğretiminin muhtevası, çok 
hukuklu sistemin ruhuna uygun 
olarak, farklı din mensupla-
rı tarafından düzenlenmelidir.” 
(SEKAM Anayasa Raporu). 

Sonuç: Yeni Anayasanın Ruhu

Yeni Anayasa, yukarıda ana 
başlıklar altında verilmiş ana 
düşüncenin üzerine inşa edilme-
lidir. Bu coğrafyada yaşamış olan 
insanlarla, inanç, tarih, coğrafya, 
kader ve kültür ve medeniyet 
birlikteliğimiz vardır. Yeni ana-
yasa bu ortak paydalarda bir üst 
kimlik inşa etmek zorundadır.

Bununla beraber, Yeni 
Anayasa yapılırken insanlığın 

tarihi süreç içerisinde elde ettiği 
kazanımlar, tecrübeler ve değer-
lerden yararlanılmalıdır. Ancak 
bunlar kendi kültür ve mede-
niyetimizin temel değerleri ile 
çatışmamalıdır. Toplumsal yapı-
nın,  inanç sisteminin, sosyal 
şartların, örf, adet ve an’anelerin 
çok farklı olduğunun göz önüne 
alınması gerekir.

Yeni Anayasa, toplumun 
inanç, gelenek, görenek, tarih, 
kültür ve medeniyetini göz önüne 
alırken; aynı zamanda ülkenin 
jeopolitik, jeostratejik, jeoekono-
mik ve jeokültürel konumunun 
yüklediği rol, misyon ve vizyona 
uygun olmalıdır.

Yeni Anayasa, baskı 
Anayasası olmamasının yanı 
sıra, tepki Anayasası da olma-
malıdır. İfratla tefrit arasında 
bocalanmamalıdır. Dahası, bu 
Anayasa, mevcut problemlerin 
çözümünün yanı sıra aydınlık, 
mutlu bir gelecek inşa etmeli ve 
bu güveni tesis etmelidir. 40-50 
yıla ilişkin beklentilere cevap 
verecek niteliklere sahip olması 
yanında, kendi kültür ve mede-
niyet havzamızdaki nesillerin, 
Anayasa yapma çalışmalarına da 
referans ve ilham kaynağı olma-
lıdır. Bizim yaşayarak kazandığı-
mız acı tecrübeler, hem gelecek 
nesillere, hem de bölge insanla-
rına ışık tutmalı, yol göstermeli, 
güç, kuvvet vermeli, tecrübe ve 
ilham kaynağı olmalıdır.

Şu gerçek hiçbir zaman unu-
tulmasın ki; bu ülkenin bütün 
insanlarının hayrına olmayan, 
hepsini kuşatmayan, kucakla-
mayan çözüm önerilerine iştirak 
etmemiz mümkün değildir. 

 “Şüphesiz, Allah’ın sana gös-
terdiği gibi insanlar arasında 
hükmetmen için biz sana Kitabı 
hak olarak indirdik. (Sakın) 
Hainlerin savunucusu olma.” (4 
Nisa 105).
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Sıbğatullah KAYA

Tarih Yapılırken Uyumamak
Tünelin Ucundaki Işık: Yeni Anayasa

Bu topraklarda Kanun-i 
Esasi’yle başlayan ve günü-

müze kadar gelen tüm anayasa-
ların ortak özelliği tepeden inme-
ci ve Batı’cı oluşuydu. 1876’da 
yapılan Kanun-i Esasi, bir meclis 
tarafından değil bir komisyon 
tarafından yapılmış ve padişahın 
onayına sunulmuştu. 1921 ve 
1924 Anayasaları “Meclis” tara-
fından yapılmış ama halk oyuna 
sunulmamıştı. O günün şartların-
da bu mümkün de olmayabilirdi. 
Ama ülkelerini gerçekten tanıyan 
ve sorunlarını bilen uzmanların 
hazırladığı anayasalar da değildi. 
Gördüğümüz kadarıyla, yalnız-
ca son iki darbe anayasası olan 
1961 ve 1982 Anayasaları halk 
oyuna sunuldu. Darbecilerin 
oluşturduğu “Kurucu Meclisler” 
tarafından hazırlanan anayasala-
rın, Demokles’in kılıcı 
altında oylandığını 
söylemeye gerek var 
mı? Her iki ana-
yasanın da 
tanı-

tım ve methiyelerine izin veril-
diğini ama “taslağın” eleştirisine 
bile tüm kapıların kapalı olduğu-
na tanık milyonlarca insan hâlâ 
hayattadır.

 Geçmiş anayasaların tepeden 
inmeci/jakoben bir tavırla yapıl-
dığının tek göstergesi bu da değil. 
Bu anayasaların tamamı da masa 
başında ve yüzleri Batı’ya dönük 
aydınlar tarafından hazırlanmış 
metinlerdi. Dönemin  aydınları 
“Her şeyin doğrusunu ben bili-
rim.” havasında idiler. Sorun 
olan tüm bildiklerini Batı’dan 
almaları ve bunları kendi ülkele-
rine ancak masa başı düzenleme 
yaparak uyarlamaya çalışmalarıy-
dı. Halkına ve ülkesine yabancı 
olan bu aydınlar empati de kura-
mıyor, ülkenin ve halkın lehine-
aleyhine olacak hususları masa 
başından kestiremiyorlardı.

Bu ve benzeri tarihsel 
nedenlerden dolayı, ülke-

mizde hak ve özgürlük 
taleplerinin tamamını 

karşılayan yeni 
bir sivil ana-
yasa yapma 
ve bunu 
halk oyuna 

s u n m a 

iradesinin ortaya çıkmış olması 

her şeyin üstünde takdire şayan-

dır.

Bu iradenin gerek Cumhurbaş-

kanlığı, gerek Türkiye Büyük 

Millet Meclisi ve gerekse hal-

kın temsil yetkisi verdiği tüm 

siyasi partiler tarafından deklere 

edilmiş olması yeni ve sivil bir 

anayasa sathı mailine girdiğimizi 

doğrulamaktadır.

TBMM yeni anayasa teklif-

leri için özel bir internet sitesi 

kurmuş, gelecek olan bireysel 

ve kurumsal her teklifi değer-

lendirmeye alacağını bildirmek-

tedir. Gerek Cumhurbaşkanlığı, 

gerek TBMM ve gerekse de 

iktidar partisi genel başkanlığı 

aydınlardan, akademisyenler-

den, üniversitelerden, sendika-

lardan, meslek örgütlerinden, 

insan hakları kuruluşlarından, 

vakıflar, dernekler ve diğer sivil 

toplum örgütlerinden ve isteyen 

her vatandaştan bu yeni anaya-

sa taslağının geniş bir katılımla 

oluşması için “Taslak veya madde 

teklifleri” beklemektedir. 

Anayasa sathı mailinde bu 

beklentiyi ciddiye almak yuka-

rıda sayılan tüm kişi ve kuru-

luşların birincil görevi olmalıdır. 
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Hep birlikte bir “Medine-i Fadıla/
Erdemli Ülke” oluşturmak, ancak 
“Fadıl/Erdemli”  bir toplumun 
başarabileceği kutlu bir davra-
nıştır. Bu çabanın içinde olmak 
dahi Eflatun’dan Farabi’ye hayali 
kurulan o erdemli ülke felsefesiy-
le bizi kucaklaştıracaktır. Bizim 
de ortaya koymaya çalıştığımız 
bu titrek çaba,  aynı amaca yöne-
liktir. 

Anayasa ve Yüksek Erdemler 

Erdemli bir ülkenin ana-
yasası da “erdemli” olmak 
zorundadır. Bu nedenle, yeni 
anayasa sadece yeni ve sivil 
olarak kalmamalı, yüksek 
erdemler de içermelidir. Biz 
bu erdemleri üç grupta ele 
almayı uygun gördük:

1. Hak ve Özgürlükler: 
Erdemli bir anayasanın kişi ve 
toplum haklarından hiçbirisi-
ni kısıtlaması veya yok say-
ması düşünülemez. Devlet, 
insanlığın tarihi boyunca elde 
ettiği tüm hak ve özgürlük-
leri tanımalı, hiçbirisini yok 
saymamalıdır. Bize göre, bu 
hakların federatif, üniter veya 
karma bir rejimde mi veril-
diği hiç fark etmez. Önemli 
olan millet iradesinin üstün-
de hiçbir vesayetin gölgesine 
dahi müsaade edilmemesidir. 
Başı sıkıştığında insana bazı hak-
lar tanıyan değil, insanı sayan ve 
onu haklarıyla beraber mütalaa 
eden bir devlet ancak, “insan 
merkezli devlet” kimliği kazana-
bilir.

Dünyada bilinen ilk insan 
hakları deklarasyonu, İslâm 
Peygamberi’nin 632’de Mekke’de 

yaptığı veda konuşmasıydı. Elde 
ettiği bu kazanımla beraber ken-
disini değerli ve şerefli hisse-
den insanlık o günlerin İslâm 
dünyasında hak ve özgürlükle-
rini bir yaşama biçimine dönüş-
türmeyi başarmıştı. Zamanın 
Müslümanları öyle bir siner-
ji oluşturmuşlardı ki, doğudan 
batıya tüm insanlar, Müslüman 

olmadıkları halde en başta köle-
liğe karşı çıkarak hak ve özgür-
lükler konusunda talepkâr 
olmaya başladılar. Spartaküs ve 
benzerlerinin çıkardığı eski çağ 
köle isyanları  “Cana tak edin-
ce” başlayan isyanlardı. Despot 
ve tiranların yapacağı tek şey 
bunları bastırmak ve sorumlu-

ları cezalandırmaktı. İnsanlığın 
aklına ve kalbine hitap eden hak 
ve özgürlük düşüncesi ise bun-
dan farklıydı. Durdurulamıyor ve 
tümüyle bastırılamıyordu. İslâm 
Peygamberi, yaptığı veda konuş-
masıyla 7. yüzyıldan 21. yüz-
yıla kadar insanlığın elde ettiği 
tüm hak ve özgürlükleri sağlayan 
sinerjiyi tetiklemişti. 

Bu nedenle, insan hak ve 
özgürlükleri insanlık için 
ilahi bir miras sayılmalıdır. 
Devlet Veda Hutbesi’nden 
İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’ne kadar ve son-
radan Birleşmiş Milletler’in 
pozitif ayırımcılık olsun diye 
kabul ettiği çocuk, engelli vb. 
haklar da dahil insanlığın hiç-
bir mirasına el koymamalıdır.

Erdemliler ülkesinin dev-
leti insana bireysel, sosyal ve 
siyasal tüm haklarını tanıma-
lı; kişinin inancından, fizik-
sel özelliklerinden veya etnik 
kökeninden dolayı mağdur 
olma riskini dahi ortadan 
kaldırmalıdır. Başta anadil 
eğitimi ve itikat mağduriyet-
leri olmak üzere, bu güne 
kadar ihmale uğrayan hakla-
rın kazanılmasına dikkatle yer 
verilmelidir. Erdemliler ülke-
sinde hiçbir fert insani hak 
ve özgürlüklerinden kısıtlı 

olmamalı, bu haklarını kullanma 
sırasında bireylerden, kurumlar-
dan veya devletten kaynaklanan 
psikolojik-fiziksel hiçbir engelle 
karşılaşmamalıdır. İnsan hakları 
konusunda insanlığın bu güne 
kadarki hiçbir kazanımı göz ardı 
edilmemeli, uluslar arası tüm hak 
sözleşmeleri anayasaya dikkat-

Geçmiş anayasaların tepe-
den inmeci/jakoben bir tavır-
la yapıldığının tek göstergesi 
bu da değil. Bu anayasaların 
tamamı da masa başında ve 
yüzleri Batı’ya dönük aydınlar 
tarafından hazırlanmış metin-
lerdi. Dönemin  aydınları “Her 
şeyin doğrusunu ben bilirim.” 
havasında idiler. Sorun olan 
tüm bildiklerini Batı’dan alma-
ları ve bunları kendi ülkeleri-
ne ancak masa başı düzenle-
me yaparak uyarlamaya çalış-
malarıydı. Halkına ve ülkesi-
ne yabancı olan bu aydınlar 
empati de kuramıyor, ülkenin 
ve halkın lehine-aleyhine ola-
cak hususları masa başından 
kestiremiyorlardı.
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lice  yansıtılmalıdır. Hatta bun-

larla da yetinilmemeli, Abraham 

Maslow’un 1943’te ortaya attığı 

ve “Maslow Teorisi” olarak bili-

nen “İnsanın İhtiyaçları” türün-

den bilimsel analiz çalışmaları da 

hesaba katılmalıdır. 

Ancak o zaman, toplumu 

yöneten organik kuvvetlere insa-

ni bir kuvvet olan “Hak” da yar-

dımcı kuvvet olarak eklenmiş 

olacaktır.

2. İlimlere Özgürlük: 

Nizamülmülk’ten önceki 

dönemlerde tüm İslâm dünya-

sının medreseleri, kendi kişisel 

imkanlarıyla ayakta durmaya 

çalışan bağımsız medreseler idi. 

Alparslan ve Melikşah’ın ünlü 

veziri Nizamülmülk’ün(Ö.1092) 

1068-1091 yılları arasında Büyük 

Selçuklu ülkesinin belli başlı 

şehirlerinde kurduğu “Nizamiye 

Medreseleri” ile beraber, medre-

seler devletin kontrolüne geçti. 

Nizamiye Medreseleri’nin başlı-

ca amacı: “1) Din adamı yetiş-

tirmek, 2) Fakir ama yetenekli 

öğrencileri yatılı okutup topluma 

kazandırmak, 3) İmparatorluğun 
yönetimi için memur yetiştirmek, 
4) Devlet adamlarını eğitmek, 
5) Alimleri bir görev ve maaş-
la medreselere bağlayıp denetim 
altında tutmak” idi. Başlangıçta 
çok hayırlı gibi görünen bu 
resmi ilgi, alimler üzerindeki 
sulta denetimini ve korkusunu 
her geçen gün artırdı. Bu med-
rese tipi Anadolu Selçukluları ve 
Osmanlılar tarafından da devam 
ettirildiği için 9. yüzyıldan başla-
yarak 11 ve 12. yüzyıllarda zirve 
yapan ilmi yükseliş -ne yazık 
ki- zamanla kesintiye uğradı. 
Hakkını yemeyelim, başta Fatih 
olmak üzere birkaç Osmanlı 
Sultanı da medreselere ve ilme 
önem vermekle tanınır. Ancak, 
medreselerin sultaya bağlı olan 
statüsü başlı başına sorun teşkil 
etmiş ve ne yaptığını bilmeyen 
sultanlar döneminde pek çok 
çalışma berhava olmuştu.

Nizamülmülk döneminden 
önceki medreseler de vakıflar, 
zengin Müslümanlar ve hatta sul-
tanlar tarafından destekleniyor-
du. Yani bu medreseler devlete 

ve sultanlara karşı hasmane bir 
tavır sergilemiyor, fitne ve kar-
gaşalardan  uzak durmaya çalışı-
yorlardı. Ancak, bağımsız statü-
sü olan bu medreselerin alimleri, 
devlet denetimi altına girmeye 
şiddetle direniyor, gerekirse 
canlarını vermekten bile çekin-
miyorlardı. Emevi ve Abbasi 
tarihi “Ulemâ” direnişinin şanlı 
örnekleriyle doludur. İlk dönem 
alimleri ilmin haysiyetini koru-
maya çalışıyor, ilmin ehil olma-
yan devlet ricalinin güdümüne 
girmesini “İlmin Afeti” olarak 
görüyorlardı.

Yüce Kur’ân, Nahl, 16/43’te 
“…Bilmiyorsanız, zikir(ilim) 
eline sorun.” ayetiyle alimlere 
bir nevi önderlik bahşetmişti. 
İslâm Peygamberi de peygamber-
lik kapısının artık kapandığını, 
peygamberliğin mirasçısı olarak 
bundan sonra alimlerin sahneye 
çıkacağını söylemişti. Alimler, bu 
yüzden devlet ricalinin emrine 
girip bu yüce onuru ayaklar altı-
na almıyorlardı. Üstelik, bundan 
ruhani bir sonuç da çıkarmı-
yor, dini-dünyevi ilim ayırımı da 
yapmıyorlardı. Onların nezdinde 
dini, akli ve tabii ilimler aynı 
mesabedeydi ve bu nedenle bir 
alim tahsil hayatı boyunca tüm 
bu ilimleri birlikte öğreniyordu. 
İlk dönem alimlerine göre bir 
alimi ancak başka bir alim eleş-
tirebilirdi. O da ancak ilmi çer-
çevede kalmak şartıyla. İlimlere 
vakıf olmayan bir devlet adamı-
nın alimlere ve dolayısıyla ilim-
lere yön/biçim vermeye çalışması 
kabul edilebilir bir şey değildi.

İlk dönem uleması, kendi 
çalışmalarının dahi devlet tara-
fından “torpilli” olmasını ve 

Türk milliyetçiliğinin büyük üstadı Ziya Gökalp’ın 
1924’te çok erken sayılabilecek vefatı, Cumhuriyet’in 
hata veren yönlerini yeniden değerlendirme konu-
sunda büyük bir fikir ve proje adamından yoksun 
kalmasına yol açtı. Aslına bakarsanız, Atatürk’ün 
de son birkaç yılını yoğun sağlık sorunlarıyla geçire-
rek 38’de ölmesiyle Cumhuriyet bir talihsizlik daha 
yaşadı. Hem kurucu fikir üstadından hem de kurucu 
liderinden art arda mahrum kalan Cumhuriyet kad-
roları, projelerinin hata veren yönlerini revize etmek 
yerine sürekli olarak baskı ve şiddete başvurdular. 
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resmi görüş haline gelmesini 
kabul etmiyordu. Bunun efsa-
nevi örneği, İmam Malik’in 
kendi kitabı olan “el-Muvatta” 
hakkında gösterdiği çabalar-
dır. Abbasilerin 2. Halifesi Ebu 
Cafer el Mansur, insanları tek 
bir kanun etrafında toplamak 
ve bunu da Medine’de geçerli 
olan fıkıh ve rivayet anlayışına 
dayandırmak istiyordu. Bunun 
için, dönemin en büyük İslâm 
Hukuku alimi İmam Malik’ten 
yazmakta olduğu el-Muvatta adlı 
kitabını bir an önce tamamla-
masını istedi. Kitabı tamamlama 
işini ağırdan alan Malik, kitabını 
ancak 3. Halife Mehdi dönemin-
de tamamlayabildi ve yazdıkla-
rının kanun haline getirilmesi-
ne karşı çıktı. İmam Malik’i bir 
türlü ikna edemeyen Abbasiler, 
aynı teklifi 5. Halife Harun Reşit 
döneminde de yinelediler. Harun 
Reşit, el-Muvatta’yı Kabe’nin 
duvarına açık sayfalar halinde 
asmaya ve bunu resmi görüş 
haline getirmeye teşebbüs dahi 
etmişti. İmam Malik “Bu karar, 
ilmin önünü keser ve yargı karar-
larını insanların aleyhine zorlaş-
tırır.” Gerekçesiyle buna şiddetle 
karşı çıktı. 

İlk dönem alimlerinin ken-
dilerini ve ilmi devlet denetimi 
altına sokmamak için göster-
dikleri soylu çabaları saymak-
la bitiremeyiz. Onlar mütevazi 
şartlarda yaşamayı ve kıt imkan-
larla çalışmayı devletten torpil-
li olmaya tercih ediyorlardı. Bu 
asil ve güçlü duruş ilmin kendi 
özgür mecrasında zirve yapma-
sına yol açtı. Alimler her alanda 
birbirlerini kıyasıya eleştiriyorlar, 
ama ehil olmayan devlet ricalinin 

kendilerini güdüm altına alması-

na asla müsaade etmiyorlardı.

Aslına bakarsanız İmam 

Gazali’nin(Ö: 1111) meşhur fel-

sefe eleştirisi olan “Tehâfütü’l-

Felâsife” adlı eseri de ilmin 

gelişmesini ve olumlu anlamda 

ilerlemesini amaçlayan değer-

li bir eleştiriydi. Gazali’den bir 

hayli sonra Anadolu Selçukluları 

ve Osmanlı medreselerinde 

Gazali’nin felsefeye yönelik eleş-

tirileri resmi görüş haline getiri-

lince felsefi düşünce çok dar bir 

çerçeveye mahkum edilmiş oldu. 

Burada dikkat edilmesi gereken 

asıl nokta, Gazali’nin ne hakla 

böyle bir eleştiri yaptığı değil, 

devlet medreselerinin ne hakla 

bu eleştiriyi resmi görüş haline 

getirdikleri ve felsefi düşünceyi 

belli kalıplara hapsederek “sta-

tik” hale getirdikleri olmalıdır.

Ortaçağ Batı bilimi de yüz-

yıllar süren tutukluluk halin-

den  ancak Reform ve Rönesans 

geçirince kurtulabilmiş ve geliş-

menin kapısını aralayabilmişti. 

Rönesans devrinin bilim adamla-

rı ve aydınları en başta kilisenin 

dayattığı kalıpsal hegemonyayı 

kırmış, hür ve bağımsız modern 

bilimin temellerini atmışlardı. 

Kilisenin ve skolastik Ortaçağ 

düşüncesinin kalıplarını redde-

den modern bilim, eski İslâm 

bilimini de incelemek ve ondan 

yararlanmakta sakınca görme-

mişti. Bilim tarihçileri aydınlan-

ma dönemi Batı biliminin, 11 

ve 12. yüzyıllarda zirve yap-

mış İslâm dünyası bilimlerini 

“Tramplen” olarak kullandığını 

ve büyük sıçrayışını bu sayede 

gerçekleştirdiğini söylerler. 

Ortaçağ İslâm dünyası ve Batı 
dünyası “Bilim”i mercek altına 
alındığında, ilmin kayıt-kuyut 
altında olduğu dönemlerde geri-
lediği, ancak kendisini serbest 
hissettiği ve özgür mecrasında 
aktığı dönemlerde patlama yaptı-
ğı sonucu elde edilir.

Peki bu topraklarda, 
Osmanlı’nın son dönemlerin-
de ve Cumhuriyet döneminde 
bilime verilen özgürlük yeterli 
miydi? Yukarıda da değindiği-
miz gibi Osmanlı’nın yükseliş 
dönemlerinde nisbi bir teveccüh 
vardı bilime karşı. Ama medre-
seler, ne kadar vakıflarca des-
teklense de saltanatın sıkı dene-
timinde oldukları için hür ve 
özgür sayılmaları mümkün değil-
di. İlim-devlet ilişkisinde genel 
karakteristik özellik bir tür “Al 
gülüm-ver gülüm.” ilişkisiydi. 

Osmanlı’nın son dönemlerin-
de açılan ve birkaç kere kapa-
nıp tekrar açılan  ilk modern 
üniversite kabul edilen İstanbul 
Darülfünun’u, aldığı destek bakı-
mından gevşek zeminli olmasına 
ilaveten, ders programlarına ve 
yapısal durumuna  kadar devle-
tin tayin ettiği bir kurul tarafın-
dan belirlenen ve denetlenen bir 
üniversite idi. Aynı Darülfünun, 
Cumhuriyetin ilk yıllarında 
“İnkılaplara karşı sessiz kalıyor 
ve hatta pasif direniş gösteriyor.” 
diye büyük baskılara maruz kal-
mış; nihayet 1933’te müderris 
kadrosu tamamen elden geçiril-
miş, toplam 151 öğretim üyesi-
nin 92’si tasfiye edilerek yerleri-
ne resmi ideolojiyi benimseyen 
aydın(!) kişiler atanmıştı.

Cumhuriyet, kendi üniver-
sitesinin ilk şubesini 1935’te 
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Ankara’da “Dil, Tarih ve Coğrafya 

Fakültesi” olarak açacaktı. Bunu 

takip eden yıllarda birkaç fakülte 

daha kuruldu. Osmanlının çoğu 

dönemlerinde saltanatı yağla-

makla görevli olan bilim, bu kez 

de Cumhuriyet döneminde inkı-

lapları ve resmi ideolojiyi yağ-

lamakla memur edildi ne yazık 

ki. Bilim’in bu memuriyeti 1961 

yılına kadar sürdü.  1960 ihtilali 

de ideolojik davranmış, araların-

da çok değerli ilim adamlarının 

bulunduğu 147 üniversite hoca-

sını görevinden aldıktan sonra, 

çıkardığı 1961 Anayasasında yan-

daşı haline getirdiği üniversitele-

re “Özerklik” vermişti. Her şeye 

rağmen bilimsel çalışma zemini 

bakımından “altın çağ” sayılabi-

lecek bu özerklik rahatlığı uzun 

sürmedi. 1971 Muhtırası bu 

haklara sınırlama getirdi. 1980 

(12Eylül) Darbesi de özerkliği 

ortadan kaldırdı. 1982 Anayasası 

yürürlüğe girmeden önce, 1402 

Sayılı  Sıkıyönetim Yasasıyla yine 

pek çok öğretim üyesinin işine 

son verildi. 1982 Anayasası yük-

sek öğretimi aynı çatı altında top-

ladı. Tüm üniversite ve yüksek 

okulları çatısı altında barındıran 

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) 

otuz yıldan beri varlığını sürdür-

mektedir.

Bu topraklarda bilimi gerçek 

anlamıyla özgür hale getirmek, 

erdemli bir ülke kurma özle-

mi içerisinde olan herkes için 

birincil çaba ve görev olmalıdır. 

Yeni anayasa, bilimi her türlü 

ideolojiye ve iktidara yaltaklan-

maktan kurtarmalı, onu sıçra-

malar yapacağı özgür platform-

lara taşımalıdır. Çünkü, ancak 

dizginlenmemiş bir ilim erdemli 

bir toplumun geçmek istediği 

kapıları bir bir aralama imkanına 

sahiptir. Kişi ve toplumun ger-

çek manada gelişmesini ancak 

“Özgür Bilim”le sağlayabilirsiniz. 

Ancak o zaman toplumu yöneten 

kuvvetlere akli bir kuvvet olarak 

“İlim” de eklenmiş olacaktır.

3- Dine Özgürlük: İnsanlık, 

tarihi boyunca canını, malını, 

neslini ve dinini güvende his-

settiği yönetimleri “adil”, bu 

değerleri tehlike altında hissettiği 

yönetimleri ise “zalim” kabul etti. 

Adalet veya zulüm tarihte bir 

sultanlığın zengin, müreffeh veya 

demokratik yönetim olmasıyla 

ilişkilendirilmiyordu. Bireysel 

hak ve özgürlüklerin günümüz-

deki anlamıyla talep edilmesi, 

saltanat yetkilerinin halka devre-

dilmesi gibi talepleri tarihte ara-

mak da fanteziden öteye gitmez. 

Tarihte insanoğlu teveccühünü 

sürekli olarak canını, malını ve 

inancını güvende hissettiği idare-

lere yöneltti.

İslâm’ın ilk yıllarında 

Müslümanların Mekke’de uğra-

dığı  baskıları göğüslerken Hz. 

Peygamber’in de aynı adalet-

zulüm kıstasından yola çıktı-

ğını ve bu kıstasa göre, döne-

min Habeşistan Kralı Necaşi’nin 

yönetimini adil kabul ettiğini 

görüyoruz. Hz. Peygamber’e göre 

de bir yönetimin adil olması ve 

dolayısıyla doğal açıdan yaşama 

hakkı edinmesi için can, mal, 

soy ve din emniyetini sağlama-

sı gerekiyordu. Hatta ona göre, 

“doğası  yaşamaya elverişli olma-

dığı için” zalim yönetimler var-

lıklarını devam da ettiremezlerdi. 

Bu yüzden “Küfür devam eder, 
ama zulüm devam etmez.” diyor-
du. İnsanlığın bu temel hakla-
rı konusunda çok hassas olan 
Peygamber Efendimiz, insanlığın 
medeni haklarını da yok sayma-
mış ve hatta “Veda konuşmasını” 
bir tür insan hakları bildirisi şek-
linde yaparak aramızdan ayrıl-
mıştı. 

Neden dini yaşam, insan 
için canı veya malı kadar önem-
li olmuş acaba?  Çünkü eski 
dönemlerde sadece din, insanlık 
şeref ve haysiyetini önemsiyor, 
soylu sınıflar dışında diğer insan 
sınıflarını adam yerine koyuyor-
du. Bu bakımdan tarihte, insan-
lık için tek bir medeni kimlik 
olarak sadece dinin ön plana çık-
tığını görüyoruz.  Halkın adalet-
zulüm kıstasında dinini, canıyla 
ve malıyla bir tutması bundan 
olsa gerek. 

Siyasal Yönetimler ve Araçsal Din 
Politikaları

Sosyolojinin babası sayılan 
İbn-i Haldun(1332-1406) kral-
lıkların yükseliş ve düşüş neden-
lerini incelerken “Dinin rolü” ve 
“asabiye” kavramlarını beraber 
işlemişti. İbn-i Haldun’un çok 
önemsediği bir toplumsal katali-
zör olan “asabiye” tabii ki, İslâm 
Peygamberi’nin açıkça zem ettiği 
“cahiliye asabiyesi” değil; inanç 
ve amaç birliğinden kaynakla-
nan bir tür sosyal dayanışma 
ruhu ve başarma hırsıydı. İbn-i 
Haldun ilk İslâm Medeniyetinin 
de böylesi bir yükselişten geçtiği-
ni tespit etmişti. Dolayısıyla, ona 
göre dinin fazla rol üstlenmediği 
yönetim veya krallık, kaçınılmaz 
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olarak yükselişten inişe geçmeye 
mahkumdu.

Bilindiği gibi, Ortaçağ İslâm 
ve Batı dünyasında tüm mem-
leketler, sultanlık ve krallıklar 
tarafından ama dini şeriatlar-
la birlikte yönetiliyordu. Peki, 
nasıl oluyor da dini şeriatlar 
memleketleri yönettiği halde 
sultanlık ve krallıklar geriliyor, 
zayıflıyor, hatta çöküyordu. Bu 
tarihi süreci test etmeye İbn-i 
Haldun ve benzeri ulemanın hiç 
fırsatı olmadı.

Kanaatimizce bunun cevabı, 
dinin yönetimde olmasıyla dinin 
toplumsal hayatın dinamizmi 
olmasının aynı manaya gelme-
diğini anlamaktan geçer. Bir 
başka deyişle dinin bir “Şeriat” 
olmasıyla bir “İtikat” olması aynı 
şey değildir. Çünkü şeriatlar ilahi 
kökenli olsalar da insan eliy-
le forma sokulmuş; toplumsal 
alanı ve insanı yönetmeyi amaç-
layan sistemlerdir. İtikatlar ise, 
ilahi değerler manzumesi olarak 
akılları ve gönülleri yönetmeyi 
hedeflerler. Dolayısıyla, dinin 
toplumsal dinamizme kaynaklık 
eden özelliği “Şeriat” tarafında 
değil, “İtikat” tarafında aranmalı-
dır. Bu ayırım üzerinden düşün-
meye devam edersek, şeriat dev-
letlerinde de dinin toplum dışı-
na itilmesi pekâla mümkündür. 
Tarihte ve günümüzde şeriatla 
yönetilen kimi toplumların, şer’i 
yönetimleri hâlâ yürürlükteyken 
dini kimliklerini çoktan yitirdi-
ğini üzülerek müşahede etmiyor 
muyuz? Bu tip şeriatlar, yöneti-
mi birlikte paylaştıkları sultanlık, 
krallık veya cumhuriyetlerdeki 
baskı ve zulümden pay alıyor; 

kötü yönetimin direkt sorumlusu 

sayılıyorlar. Kim bilir? Belki de 

Hucurat, 49/14’teki ilahi uyarı da 

bizleri böylesi bir ikileme karşı 

uyarıyor; bir yönetime veya şeri-

ata boyun eğip “teslim olmak” ile 

“iman etmenin” aynı şey olmadı-

ğını anlatmaya çalışıyordur…

Kimi parlak dönemleri istis-

na sayılabilir; ancak, Ortaçağ 

İslâm ve Batı dünyası şeriatları 

da yönetimdeki koalisyon ortak-

larıyla beraber kötü yönetilen bir 

toplumun yaşayabileceği her tra-

jediden sorumlu sayılarak mağ-

lup olmuşlardı.     

Bu nedenle olsa gerek, aydın-

lanma dönemi sonrası gelişerek 

güçlenen pozitivist, materyalist 

ve sekülarist tüm akımlar 18 ve 

19. yüzyıl boyunca pek çok sos-

yal kötülükten dini inançları ve 

hurafeleri birlikte sorumlu tuttu-

lar. Avrupa’da ruhban sınıfı kar-

şıtlığı olan “Anti Klerikalizm” de 

bu akımların etkisiyle gelişmiştir.

Nihayet modern sosyoloji-

nin iki kurucusu sayılan  Emile 

Durkheim (1858-1917) ve Max 

Weber (1864-1920) sahneye 

çıkınca neredeyse başlarına gelen 

her felaketi dinden bilen Batılı 

aydınlar durup yeniden düşün-

meye başladılar.

Durkheim, kolektif bilinç ve 

kolektif ahlaki bilincin oluşma-

sında dinin oynadığı rolü analiz 

ederek, dinin sosyal dayanışma-

yı sağladığını ortaya koymuştu. 

Aslına bakılırsa bu analizin sonu-

cuyla İbn-i Haldun’un tezi şaşır-

tıcı biçimde örtüşüyordu. Tek 

farkla ki, Durkheim, kendi ana-

lizini modern bilimin metotlarını 

kullanarak yapmıştı. Öte yandan 

Weber, ekonomik sistemleri kül-

tür ve dinle temellendiren çalış-

masında, Protestan ahlakla kapi-

talizmin ruhunu doğrudan ilişki-

lendiren bir sonuca varmıştı.

Dinin toplumsal dinamizme kaynaklık eden özelliği 
“Şeriat” tarafında değil, “İtikat” tarafında aranmalı-
dır. Bu ayırım üzerinden düşünmeye devam edersek, 
şeriat devletlerinde de dinin toplum dışına itilmesi 
pekâla mümkündür. Tarihte ve günümüzde şeriatla 
yönetilen kimi toplumların, şer’i yönetimleri hâlâ 
yürürlükteyken dini kimliklerini çoktan yitirdiğini 
üzülerek müşahede etmiyor muyuz? Bu tip şeriatlar, 
yönetimi birlikte paylaştıkları sultanlık, krallık veya 
cumhuriyetlerdeki baskı ve zulümden pay alıyor; 
kötü yönetimin direkt sorumlusu sayılıyorlar. Kim 
bilir? Belki de Hucurat, 49/14’teki ilahi uyarı da biz-
leri böylesi bir ikileme karşı uyarıyor; bir yönetime 
veya şeriata boyun eğip “teslim olmak” ile “iman 
etmenin” aynı şey olmadığını anlatmaya çalışıyor-
dur…
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Bu iki toplumbilimcinin dine 
karşı lütufkâr davranmaları, 
önceleri Batılı aydınlar arasında 
abartılı bulunsa da zamanla dine 
karşı bir yumuşama sağladı ve 
ulus devletleri oluşturma süre-
cinde dinden yararlanma düşün-
cesini güçlendirdi. Sekülarizmi 
bir devlet dini gibi algılayan ve 
dine hiç hayat hakkı vermeyi 
düşünmeyen yönetimler bile, 
pragmatik kaygılarla ulus devlet 
sağlama sürecini dinin sağlayaca-
ğı kolektif bilinçle desteklemeye, 
ekonomik canlılığı da dinin sağ-
layacağı dinamizmle sağlamaya 
gönüllü oldular. Acaba, bütün 
bu olup bitenler bize nasıl yan-
sıyacaktı?

Türk Milliyetçiliği fikrine 
en fazla etki eden son dönem 
Osmanlı aydınlarından Mehmet 
Ziya Gökalp (1875-1924) aslına 
bakılırsa sadece Türkçü düşün-
ceyi geliştiren bir yazar ve şair 
değil, aynı zamanda Durkheim’in 
“Kolektif Bilinç” tezine sonuna 
kadar inanan ve güvenen bir 
toplumbilimciydi. Fikirleri ve 
projeleriyle hem çağdaşlarını, 
hem de kendisinden sonra geli-
şen tüm milliyetçilik tonlarını 
etkilemeyi başarmıştı. M. Kemal 

Atatürk de kendisinden “fikir-
lerimin babası” diye söz ederdi. 
1908’de iktidara gelen İttihat ve 
Terakki hükümetlerinde görev 
alan tüm kadrolar aynı zamanda 
Ziya Gökalp ve benzeri aydınlar-
dan etkilenmiş Türk Milliyetçileri 
idiler. Bunların kafasında da bir 
ulus devlet kurma arayışı vardı. 
Bunun için Osmanlıyı revize edip 
milli bir devlete dönüştürmek 
istediler. Bu amaçla yaptıkları 
bazı denemeler, çok sıkı tep-
kilerle karşılaşıyordu. Örneğin, 
Türkçeyi Mısır ve Şam gibi yerler 
de dahil tüm eyaletlerde zorun-
lu resmi dil yapma teşebbüsleri 
ters tepmiş, karşı milliyetçilikleri 
güçlendirmekten başka işe yara-
mamıştı. Yaptıkları diğer dene-
meler de oldukça sıkıntılı süreç-
ler başlatıyordu.  

İttihat ve Terakki’nin I. Dünya 
Savaşı  koşullarını bahane ederek 
Ermenileri tehcir etmesi, aslın-
da fırsatını bulmuşken ülkeyi  
“Gayr-i Müslim” azınlıklardan 
temizleme politikası idi. Yıllar 
boyunca Türkiye’nin başını ağrı-
tacak olan bu kritik karar, Ziya 
Gökalp’ın Durkheim’den devşir-
diği fikirlere zemin hazırlamak-
tan başka bir şey değildi. 

Türkiye’deki milliyetçiler ulus 

devletlerini kurarken  “Din bir-

liği ve bunun sağlayacağı kolek-

tif akıldan” yararlanmayı hiç 

göz ardı etmediler. Cumhuriyet 

dönemiyle başlayan “Ulus 

Devlet” politikası da bir bakıma 

bu politikanın bir devamı olarak 

yürütüldü. Önceleri “mübadele” 

yoluyla, sonraları da baskı kurma 

yöntemiyle ülke Müslüman 

olmayan azınlıklardan temizlen-

meye çalışıldı. Bu politika büyük 

ölçüde başarılı oldu da denebi-

lir. Türkiye’nin Batı’sında başta 

Rumlar olmak üzere, Müslüman 

olmayan azınlıklar esamisi okun-

mayacak kadar azaldılar. 

Cumhuriyet, asıl hatasını dini 

kolektif bilinç unsuru olarak kul-

lanmakta değil, reform geçirme-

miş bir dini yeniden biçimlen-

dirme teşebbüsünde yaptı. Öyle 

ki, “İslâm’ın reforma ihtiyacı var 

mı?” sorusu bile doğru dürüst 

sorulmadan alelacele işe baş-

landı. Bu nedenle Türkçe ezan, 

Türkçe ibadet, Türkçe Kur’ân gibi 

denemeler sıkıntılı bir süreçten 

sonra başarısız olacaktı. Sanırız, 

Cumhuriyet’in dinde reform 

yapma teşebbüsünün neden hata 

verdiğini anlamak için aşağıdaki 

değerlendirme yararlı olacaktır:

1. İslâm, ne şeklen ne de 

özü itibarıyla reforma ihtiyacı 

olan bir din değildi. Ruhban sını-

fı ve bu sınıfın halk üzerindeki 

egemenliği gibi reformun temel 

gerekçeleri İslâm’da mevcut 

değildi. Dolayısıyla, Hıristiyan-

lıkla özdeşleştirilmesi imkansız-

dı. Aslına bakılırsa, Cumhuriyet 

kurulmadan çok önce İslâm dün-

yasının her tarafından alimler ve 
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Müslüman aydınlar, reform tar-

tışmalarına çoktan noktayı koya-

rak İslâm’ın reforma değil, bir 

“Öze Dönüş” hareketine ihtiyaç 

duyduğunu teşhis etmişler ve 

hatta savundukları düşünceler-

den bir tür “Öze Dönüş Ekolü” 

oluşturmuşlardı. Bu öze dönüş 

ekolünün yaptığı teşhis, dinin 

özünde herhangi bir deformas-

yon olmadığı, asıl sorunun top-

lumsal cehalet olduğu yönündey-

di. Dolayısıyla el atılması gereken 

problem din değil, toplumdu. 

Diğer bir teşhis de İslâm’ın ve 

İslâmi değerlerin modern dün-

yaya sunumunda yetersiz kalın-

dığı yönündeydi. Bu hareketin 

samimi bir takipçisi olan M. Akif, 

bunu “Asrın idrakine İslâm’ı söy-

letmek…” şeklinde vecizeleş-

tirmişti. Cumhuriyet, ideolojik 

kimliklerini İslâmcı bulduğu bu 

alim ve aydınlara karşı mesafeli 

durdu ve belki de bu yüzden 

“Öze Dönüş” hareketini doğru 

okuyamadı.

2. Bir dinin özü itibarıy-

la deforme olduğu saptansa bile 

onun reformunu devlet değil, o 

dinin alimleri ve müminleri yap-

malıdır. Nitekim, başta Martin 

Luther olmak üzere Hıristiyanlığı 

forma sokma hareketinin tüm 

mimarları yine Hıristiyan alimle-

riydiler. Cumhuriyet’in reforma 

hiç ihtiyacı olmayan bir dini, 

üstelik devlet eliyle biçimlendir-

meye çalışması, oldukça tepki 

çeken ve devleti “Dinsizlik” suç-

lamasıyla karşı karşıya getiren 

vahim bir siyasi hata oldu. 

Türk milliyetçiliğinin büyük 

üstadı Ziya Gökalp’ın 1924’te 

çok erken sayılabilecek vefatı, 

Cumhuriyet’in hata veren yön-

lerini yeniden değerlendirme 

konusunda büyük bir fikir ve 

proje adamından yoksun kalma-

sına yol açtı. Aslına bakarsanız, 

Atatürk’ün de son birkaç yılını 

yoğun sağlık sorunlarıyla geçire-

rek 38’de ölmesiyle Cumhuriyet 

bir talihsizlik daha yaşadı. Hem 

kurucu fikir üstadından hem de 

kurucu liderinden art arda mah-

rum kalan Cumhuriyet kadroları, 

projelerinin hata veren yönlerini 

revize etmek yerine sürekli ola-

rak baskı ve şiddete başvurdular. 

Cumhuriyet, Durkheim’den 

uyarladığı bu “kolektif akıl oluş-

turmada dinden yararlanma” pro-

jesinde hem başarısız oldu, hem 

de reformist bir görüntü vererek 

“din karşıtı” suçlamasıyla karşı 

karşıya kaldı. Cumhuriyet’in din-

darlarını küstürmesi ve dindar 

kesimin trajik acılar yaşamasına 

neden olması bir yana, toplumsal 

dinamizmin sağlayacağı enerji-

den mahrum kalması da ödediği 

en yüksek bedel oldu.

Erdemli bir toplumda hiçbir 

din ve mezhep tutuklu olamaz. 

Böyle bir toplumun anayasası da  

dindarların itikadi vecibelerini 

yerine getirme ve ifade etmesine 

sıkıntı çıkarmamalıdır. Bu top-

raklarda yaşanmış ve yaşanmakta 

olan dini ve mezhebi sıkıntıların 

tamamının izale edilmesine, yeni 

anayasa dikkatli kotarılmış mad-

delerle imkan tanımalıdır. Dinin 

toplumsal enerjiye dönüşmesi 

de ancak böyle sağlanabilecektir. 

İşte o zaman toplumu yöneten üç 

organik kuvvete yeni bir “manevi 

kuvvet” olarak “Din” de eklenmiş 

olacaktır.

Haydi Türkiye!

Haydi Türkiye! İçinde bulun-

duğun uzun ve karanlık tünel-

den nihayet çıkmak üzeresin. 

Unutma ki, uzun ve karanlık bir 

geceyi kutlu bir şafağa dönüştür-

mek dahi imkansız değil.

Hatırla Türkiye! Sen ki, 

Asımın neslisin. Kanayan bir yara   

gördün mü, yanar ta ciğerin. 

Onu dindirmek için kamçı yer-

sin; çifte yersin. Adam aldırma 

da geç git diyemezsin, aldırır-

sın. Çiğnersin, çiğnenirsin; hakkı 

tutar kaldırırsın. 

Unutma Türkiye! Sen bir 

devsin, yükü ağırdır devin; kalk 

ayağa, dimdik doğrul ve sevin!

Haydi Türkiye! Kasları çağa 

gerilmiş er kişilerini çıkar bir bir 

geceden. Bilelim ki, geliyorlar 

sancaklarıyla. Geceyi silen san-

caklarıyla. İnançsızlığın, yıkıcılı-

ğın, köleliğin, sömürmenin kör 

yüreğine ok atsınlar. İnkarı öldü-

rüp insanı diriltsinler. Batmış 

medeniyetimizin, ruhumuzun 

arkeologları çıkıp çıkıp bir lanet-

li geceden, gelsinler. Işık tut 

Rabbim! Büyük ışığını esirgeme 

bizden… 

Dua et Türkiye! Ellerini kaldır 

ve şöyle dua et: Ey Rabbim! Yanı 

başımızda tarihler yapılırken 

hep uykuda yakalanırdık. Artık 

uyumak istemiyoruz, böylesi 

ciddi gecelerde. Gözlerimizi ve 

gönlümüzü açık tut ey Rabbim. 

Öğrendik artık. Bir kavim ken-

dinde olanı değiştirmedikçe, Sen 

de onda olanı değiştirmezsin. 

Öyleyse ey Rabbim, güç ve kuv-

vet ver bize!
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“YENİ” ANAYASA
Görüşler ve Öneriler

1)	 İdeolojilere göre farklı tanım-

lamalarıyla karşılaştığımız ana-

yasalar, genel anlamıyla toplum-

sal mutabakatı ifade eden modern 

bir sözleşme iddiası taşımaktadır. 

Modern Anayasacılığın gelişimi ve 

günümüz hâkim ideolojileri bağ-

lamında Anayasaları nasıl tanım-

lıyorsunuz, genel düşünceleriniz 

nedir?

2)	 1961 ve 1982 Anayasaları lite-

ratürde vesayetçi olarak nitelenen 

bir demokrasi anlayışını benim-

semiştir. Sovyetlerin dağılması, 

liberalizm ve demokratikleşmenin 

hızla yayılmasıyla neticesinde bir-

çok ülkenin demokratik anaya-

salar yapma çabasına girdiğine 

şahit olduk. Bu duruma rağmen 

Türkiye’de vesayetçi anlayış 82, 

61 ve 24 Anayasalarına daya-

narak; demokratik, özgürlükçü, 

katılımcı, çoğulcu bir anayasa-

nın yapılmasına karşı çıkmıştır. 

Gelinen nokta itibariyle toplumun 

hemen hemen tamamının anaya-

sa talebi konusunda uzlaşmasını 

hangi sebeplere bağlıyorsunuz?

3)	 Hazırlanacak Yeni Anayasa’da 

kurucu iradenin toplum olduğu 

düşüncesi birçok alanda kendisini 

ispat etmiştir. İktidar, toplumun bu 

kurucu iradesini merkeze çekerek 

önündeki engelleri aşmaya çalı-

şıyor. Elimizde tek parti dönemi 

1924 Anayasası ve darbe dönemi 

olarak 1961 ve 1982 anayasaları 

duruyor. Üç anayasanın da ortak 

özelliği, devletin her şeyin üstünde 

bir pratikle tüm hayata müda-

halesi olarak önümüzde duruyor. 

Kurucu iradenin toplum olduğu 

bir anayasayı “yeni” kılacak olan 

şey ve diğer anayasalardan ayı-

racak “yeni” sıfatı size göre ne 

olmalıdır?

4)	 “Demokratik Hukuk Devleti” 

olma yolunda hızla ilerlediği düşü-

nülen Türkiye Cumhuriyeti’nin; 

yeni, sivil ve demokratik bir ana-

yasa talebi konusunda toplumsal 

mutabakatın sağlandığı düşüncesi 

hâkim ve yeni anayasa için hazır-

lıklar başladı. Yeni Anayasa hazır-

lanırken kanaatinizce göz önünde 

tutulması zorunlu ve yararlı nok-

talar nelerdir?

12 Eylül 1980 darbesi sonrasında Türkiye, tarihinin en otoriter, devletçi, temel hak ve özgürlüklerin 
karşısında konumlanmış anayasasıyla tanışmıştır. Bugün bu anayasadan kurtulma yolunda yeni bir 

anayasa yapım süreci işletilmeye çalışılıyor. Türkiye’nin önde gelen hukukçularına yönelttiğimiz sorularla  
katkıda bulundukları anayasa soruşturması anayasayla ilgili tartışma sürecine katılma ihtiyacından doğ-
muştur. Soruşturmada anayasanın temel sorunlarını ele alarak derinlemesine bir analiz yapmak ve öneriler 
geliştirmek amaçlanmıştır.

 Soruşturmaya cevaplarıyla katılan isimler aynı dünya görüşünden değildir, ait oldukları hukuk ekolleri, 
yöntemsel yaklaşımları, hukuki meseleleri ele alma biçimleri ve önerileri farklılık göstermektedir. Buna rağ-
men dikkatli okurlar, anayasa  tartışmalarının hangi meseleler etrafında yoğunlaştığını göreceklerdir. 

Soruşturma sorularına verdikleri kapsamlı cevaplardan dolayı  Hüseyin Hatemi, Osman Can, Reşat Petek, 
Besim Dellaloğlu, Macit Kenanoğlu ve Kaya Kartal’a  teşekkür ederim.

Ömer Faruk Karagüzel 
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1) İdeal bir anayasanın temel 
ilkeleri evrensel tabii hukuktan 
yani yaratıcının koyduğu temel 
değer ilkelerinden ibarettir. 
Bunlar da nedir? Ne olması gere-
kir? Bir kere bütün bu değerlerin 
kaynağı, değer kaynağı insan 
toplumları için ilahi sevgidir. 
Çünkü yaratılışın özü sevgidir, 
böyle olunca da normlar, yani 
anayasaların temel ilkeleri 
demek olan temel ve evren-
sel ahlaki ve hukuki, huku-
kun ve ahlakın ortak ilke-
leri yaratıcının belirlediği 
normlar olması gerekir bize 
göre. Sözleşmeden doğmazlar. 
Ama insanlar bundan sonra, 
eğer bunlar üzerinde muta-
bakata varmışlarsa çünkü 
insanın irade serbestisi vardır. 
İnsandan kaynaklanmaz 
bu temel ve evrensel ilkeler. 
Ama insan aklıyla bunların 
temel ve evrensel ilkelerin 
bilincine varmışsa ve bunlara 
bağlanmışsa anayasa yapan grup 
ve toplum içinde bu oylanıyorsa 
yani diğer anayasalarda olduğu 
gibi topluma başvuruluyorsa 
ve toplumda kabul etmişse bu 
anlamda bir uzlaşma olmuş 
demektir. Zaten bu işin temelinde 
sözleşme kuramı vardır. O da 
şundan doğmaktadır. Temelde 
ilahi sevgiden doğan normlar 
olduğunu kabul etmeyenler şöyle 
düşünürler: Bu, toplum içinde bir 
uzlaşmanın sonucudur. Bu değer 
yargıları ve evrensel ilke dediğimiz 
şeyler toplum içinde uzlaşmanın 

sonucudur. Toplumun bir gelişimi 
ve vardığı evrede ve seviyede işte 
böyle anayasalar yapılır, insan 
haklarından filan bahsedilir. Ama 
bu bir anlamda doğrudur. O da 
şudur: Biraz evvel ifade ettiğim gibi 
bu temel ve evrensel ilkeler ilahi 
sevgiden, dolayısıyla vahiyden 
kaynaklanmıştır. Fakat insana bu 
yeryüzündeki sevgi imtihanında 
irade serbestisi verildiği için 
insan anarşiden kurtulmak için 
bir yöneticiye bir merkezi ikti-
dar doğuran, bir toplumsal 
sözleşme yaparak iktidarı ona 
emanet etmişse bu temel ilkeler 

sözleşmeden doğmamış, bu bir 
yönetim tabiiye sözleşmesidir. 
Yoksa norm doğuran bir sözleşme 
değildir. Bahsettiğimiz normların 
gerçekleşmesi, hayata geçir-
ilebilmesi, toplum içinde uygu-

lanabilmesi için eğer toplum 
bilinç göstererek yöneticiye 
biat etmişse yani yönetim 
sözleşmesi yaparak yöneticiyi 
seçmişse ona emaneti tevdi 
etmişse, bu sözleşme yine 
bu normlar çerçevesinde 
yöneticiyi hareket etme imkanı 
veren bir düzeni sağlama 
sözleşmesidir. Yoksa kural 
koyan bir sözleşme değildir. 
Temel kuralları koyma bir 
anayasa sözleşmesinin sınırları 
içinde olamaz. Ama bu temel 
kurallardan sonra gelen tali 
kuralları, düzen kurallarını 
bu sözleşme koyabilir. Şu 
halde Hobbes’un bu toplum-
sal sözleşmeden mutlak itaat 
doğduğu, mutlak yetki, sınırsız 

yetki doğduğu görüşü de yanlıştır. 
Bu toplumsal sözleşme emanetin 
kendisine tevdi edildiği yöneticiyi 
mesela kralı, hükümdarı mutlak 
iktidar sahibi kılmaz. Çünkü bu 
anlamda mutlak iktidar, mülk 
Yaratıcı’ya aittir. O yönetici için 
melik demek de doğru değildir. 
Mülkü elinde tutan, hele iktidarı 
halka biatiyle elde etmemiş bir 
kişiye melik demek de doğru 
değildir. Çünkü melik de Allah’tır. 
Yönetici nedir? İşte bu temel 
normlar çerçevesinde halkın 
huzurunu sağlayan bir hukuk 

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi: 
“İdeal bir anayasanın temel ilkeleri, yaratıcının koyduğu 

temel değer ilkelerinden ibarettir.”
(İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Temel ilkeler ve evrensel değer-
ler, ilahi sevgiden kaynaklana-
rak aşağıya doğru sevgi cereya-
nı olmazsa kısa devre olur. Altta 
bu kısa devreden kaynaklanan 
enkaz, yıkıntı oluşur. Kısa devre 
yapmayacak, Yaratıcı ve O’nun 
koyduğu ilkeler ile alt ilkeler 
yani dürüstlük, ahde vefa gibi 
ilkeler arasında kısa devre yap-
mayacak bir anayasa yapılması-
na muhtacız. Burada ne demek 
istiyoruz? Ülkede bir uzlaşı yok.
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devletini -bugün kullandığımız 
deyişle- gerçekleştirmeyi 
amaçlayan, anarşiyi önlemeye 
hizmet eden, emaneti yüklenen 
bir Ulü’l-Emr’dir. Burada bir 
yönetici tanımlaması yapmamız 
şarttı. Ortaya çıkacak sözleşme 
emredici kanun kurallarından 
ayrılamaz. İlahi sevgiden kaynak-
lanan bütün değerler ilkesinde, 
yani Yaratıcı’ndan ve felsefi bir 
ilke olan tespit değer ilkesinden 
ayrılamaz. Eşitlik adaletini gözet-
memiz gerekir. Yaratıcı herkese 
insan onuru tanımıştır. Kimse 
kimseden üstün olamaz. Rabbimiz 
bunların sınırlarını Hucurat suresi 
13. ayette belirtmiştir. “Yalnızca 
tanışasınız diye sizleri renk renk 
ve ayrı ayrı yarattım” demiştir. 
Bu sözleşmeler, hakkaniyeti, 
dürüstlüğü, yani Romalıların 
namuslu yaşamak dediği, kim-
seye zarar vermemek ilkesini, 
ahde vefayı ve güvenin korunması 
gibi alt ilkelerle sabitlenecek 
bir sözleşmeyi ortaya koya-
bilmek, normları oluşturmaktır. 
Anayasalar bahsettiğimiz alt 
ilkeleri barındırmış ve temel 
ilkelere ulaşabilmiş, bunları idrak 
edebilmiş ve sözleşmesinde yer 
ayırmışsa bu toplum bu bil-
ince erişmiş ve oluşturdukları 
sözleşme bir değer ifade edecektir 
diyebileceğiz.

2) İfade ettiğimiz değerler ve 
ilkeler doğrultusunda bu toplum-
da oluşan bir talep, bilinç ve muta-
bakat yok. Adalet talebiyle ortaya 
çıkanlar aslında yalnızca kendi 
rahatlarını ve dolayısıyla kendiler-
ini düşünüyorlar. Bunu şöyle ifade 
edebiliriz: Rabbena Hep Bana. 
Sünniler Osmanlı’dan elde ettik-
leri nazari üstünlüklerini koru-
mak derdindeler. Aleviler yalnızca 
tutturmuşlar cemevleri, maz-
lum Müslümanlar “Başörtüsü”, 

gayrimüslimler kendi hakları der-
dindeler. Herkes kendi problem-
inin derdinde, kimse adaletin tesis 
edilmesi derdinde değil. Adalet 
talebi ne demek, adalet talebi yok. 
Görünenin uzlaşma olabilmesi 
yalnızca bilincin oluşması ile ola-
bilecektir. Uzlaşma yok. Yalnızca 
82 Anayasasının korkunçluğuna, 
baskıcı tutumuna karşı bir bilinç 
uyanması var. Geçmişi düşünelim 
82 Anayasasını savunanları. AK 
Parti %47 oy alarak değiştirmeye 
kalkmıştı bir dönem ve kıyamet 
o vakit kopmuştu. CHP ve 82 
Anayasası savunucuları “başlangıç 
hükümleri değişemez” dedil-
er. Bizim anayasamızda bu 
değiştirilemez maddeler paralel-
inde tüm anayasamızda 22 ilke var 
dediler. Neden onlar hariç kimse-
ler göremiyor bunu. Biz neden bu 
22 ilkeyi göremiyoruz. Bir edebiy-
at yaptılar ve bu milleti kandırarak 
yedirdiler bize. Çocuklara zehirli 
aşı vermek, bal şerbetlerine zehir 
konarak sunmaktı bu. Hiç fark 
edemiyordu kimse. Derin devlet 
anayasası idi bu ve bu halk buna 
karşı bir bilinç uyanması yaşadı. 
Uzlaşma başta ifade ettiğimiz gibi 
yalnızca temel ve evrensel ilkeleri 
ilahi kaynaktan alacak bir talep ile 
oluşursa uzlaşmadan söz edilebi-
lecektir. 

3) Yeni dediğimiz olgu eski-
ye dair hiçbir şeyi ortaya koy-
mayacak ve eskiye ait ne kadar 
değer varsa hepsini silecek bir 
sıfattır. Yaşadığımız ülkede talep-
lerin, yeni için bile eskimez ilkeler 
olduğunu görmekteyiz. Bize bu 
sözleşmeler Fransa’dan gelmiş. 
Fransız devletinin getirdiği ilkeler 
ve sahte yaldızlardan kurtulmuş 
bir sözleşme gerek. Beyaz 
vatandaş tanımlamasını kaldıracak 
bir sözleşme. Yeni yaldızlar 
değil, bahsettiğimiz alt ilkeler 

doğrultusunda oluşturulacak bir 

sözleşme. Yeni anayasa olamaya-

cak, bize göre her şey Adem’in ilk 

tebliği ile yer bulmuştur. 

4) Temel ilkeler ve evren-

sel değerler, ilahi sevgiden kay-

naklanarak aşağıya doğru sevgi 

cereyanı olmazsa kısa devre olur. 

Altta bu kısa devreden kaynaklanan 

enkaz, yıkıntı oluşur. Kısa devre 

yapmayacak, Yaratıcı ve O’nun 

koyduğu ilkeler ile alt ilkeler yani 

dürüstlük, ahde vefa gibi ilkeler 

arasında kısa devre yapmayacak 

bir anayasa yapılmasına muhtacız. 

Burada ne demek istiyoruz? 

Ülkede bir uzlaşı yok. En iyimiz 

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle hukuk, 

idare, yönetim, hükmetmeyi 

öğreniyoruz. Böyle bir toplum-

dur bu toplum. Hikmet, İrfan, 

Hakikat değerlerini işletecek bir 

yayılma ne kadar gerçekleşebildi. 

Muhteşem bir yüzyıl yoktu, bu bir 

seraptır. Muhteşem bir on yılımız 

var. Bu da 622 ile 632 yılları 

arasındadır. Hz. Muhammed’in 

örnek yönetimi. Örnek sözleşmesi 

ile Muhteşem bir on yıl. Tam 

manasıyla bunu sağlayacak bir 

bilince ve hikmete ihtiyacımız var. 

Burada teklifler saymak yerine, 

biz neyiz üzerine düşünmeliyiz. 

Bu anayasadan böyle bir yokluk 

içinde ne çıkabilecektir. Seyyid 

Nizam Seyfullah şöyle söylüyor: 

“Âlêm harabe oldu, yıkıldı Âl-i 

Osman/ Kan ağlasın reâyâ/ Çak 

eyleyip, yönetilenler giriban”. 

Çare Hz. Muhammed’in 10 yılıdır. 

Oraya bakalım. Yönetim ilkeleri 

ile bir sözleşme içeren Nehcü’l-

Belâğa (Mehmed Akif’in çevirisi-

yle) bize çok şey sunacaktır.
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1) Anayasaların toplum sözleş-

mesi olduğu belirtilir. Daha doğ-

rusu öyle olması arzulanır, öyle 

olduğu varsayılır ya da anaya-

sayı üreten hakim güçlerin öyle 

olduğuna yönelik bir varsayımın 

o toplumda yeşermesi arzulanır. 

Hâkim güçler neden böyle olma-

sını arzular? Çünkü bir anayasa 

toplum sözleşmesi ise; birileri-

nin iktidarına payanda olmuşsa o 

halde toplumun onay verdiği bir 

anayasal düzen, bir egemenlik 

kullanımı biçimi söz konusu 

dolayısıyla bunun artık eleşti-

rilemez ve tartışılamaz olması 

gerekiyor. Yani anayasalar ile 

toplum sözleşmesi arasında 

kurulan ilişki önemlidir. Bir 

gerçeği yansıtmıyorsa, toplum 

sözleşmesi niteliğine dayanmı-

yorsa eğer o zaman çok prob-

lemli ve tehlikeli bir manivela-

ya dönüşür.

Toplum sözleşmesinin teo-

risinin üretildiği mekan genel-

de İngiltere, kitabının yazıldı-

ğı mekan ise Fransa olduğu 

kabul edilir. Fransa’da toplum 

sözleşmesinin en fazla kulla-

nıldığı dönemlerde devrimler 

gerçekleşmiştir. “Devrimler” 

bir sınıfın öteki sınıf üze-

rinde hegemonyasını kurma 

aracıdır. Ve böyle de oldu. 

Fransa’da öteki sınıf tasfiye 

edildi, yok edildi. 

Anayasaların büyük bir kısmı 
devlete egemen olan ya da o ülke-
de egemen olan iktidar yapılarının 
iradesi olmasıdır. İktidar yapıları 
bir anayasa, anayasal metin üre-
tir, iktidarı nasıl kullanacaklarını 
oturup karar verirler ve o çerçeve 
içinde iktidar haritası oluştururlar 
ve bunun herkes tarafından kabul 
edilmesinin sağlarlar. Ellerinde 
şiddet kullanma araçları polis, 
asker vs. vardır ve bu yollarla oluş-

turdukları metinleri kabul etti-
rirler. Teorik düzenlemelerin 
ardından “Anayasalar Toplum 
Sözleşmesidir” derler ve “o 
halde herkesin bu sözleşme-
ye uygun davranması gerekir” 
derler. Bu toplum sözleşmesi 
olmadığı gibi, anayasayı ortaya 
koyan egemenlerin iradelerine 
teslim olmaktan başka bir şey 
değildir. 

Tarihi süreç içinde bak-
tığımızda “anayasalar” top-
lum sözleşmesi olamadılar. 
Amerikan anayasasının top-
lum sözleşmesi olma boyutu 
vardı bir yönüyle ama o da ola-
madı. Türkiye’nin 1921 ana-
yasası ile birlikte bir toplum 
sözleşmesi oluşturma duru-
mu ortaya çıktı. Yani toplum 
bir araya gelecek, müzakere 
yapacak, tartışacak, görüşecek, 
karar verecek ve bir anayasal 
düzen ortaya çıkacak ve her 
şey bu duruma göre düzenle-

Doç. Dr. Osman Can: 
“ “Yeni” etiketi tek başına

çok fazla bir anlam ifade etmiyor.”
(Anayasa Mahkemesi Eski Raportörü)

Baktığınız zaman eski anayasal 
düzenin meşruiyeti yok, bitti. 
Bugünlerde 12 Eylül yargıla-
ması yapıyor devlet. Bu aynı 
zamanda anayasal düzenin ve 
yapılan tüm işlemlerin hesaba 
çekilmesidir. Getirdikleri düzen 
çökmekte, çöküyor bu yollar 
ile. Yeni toplumsal meşruiyet 
temelinde bakıldığında “yeni” 
için koşullar olmalıdır ve vardır. 
Ve bu meşruiyet eskiyi onayla-
mayan, eskiyi reddedici, yeni 
bir anayasal düzenin olmasını 
istiyor. Alt yapı olarak yeni bir 
anayasa için hazırız ama üst 
yapı itibariyle bakıldığında top-
lumun bu hazır hali neticesinde 
bir anayasa yapmak zorunda-
yız. Eskiyi getirip makyajlayıp 
koyarsak bu “yeni” olamaz.”
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necek. Bu bahsettiğimiz katılım 
durumu bu iki örnek dışında ger-
çekleşemedi. 

Anayasalar siyasetin işleyiş 
biçimini ortaya koyar. Bir yerde 
siyallaşan bir toplum, bir devlet 
ortaya çıkarırsa işte anayasa dedi-
ğimiz şey buradaki devletin işleyiş 
biçimini ortaya koyar. Buradaki 
işleyiş biçimini mükemmel ve 
kusursuz olarak görmemek gere-
kiyor. Ne zaman mükemmel ola-
rak görmeye başlarsanız, Türkiye 
üzerinden anlaşılacağı gibi çok 
ciddi sorunlar yaşarsınız. Siyaset 
doğası gereği zaten kirli bir 
düzendir. Bu yüzden Anayasa tar-
tışmalarında siyasetin doğası gere-
ği ortaya çıkan durumları göz ardı 
etmemek gerekir. Anayasa dediği-
miz sözleşme eksiktir, kusurludur 
demek doğru olacaktır. 

2) Türkiye’de 1921 Anayasası 
dışında -ki o da kısmen- halkın 
katılımının söz konusu olduğu bir 
Anayasa çalışması olmadı. Çünkü 
1921 meclisi, halkın katılımının 
veya temsilinin çok yüksek oldu-
ğu bir meclisti. Mecliste azınlıklar, 
aleviler, kürtler ve eşrafın kana-
at önderleri vardı. 1924 anayasal 
düzeninin, devlete egemen olan 
güçlerin kendi siyasal ve toplum-
sal tasarımlarına uygun olarak 
üretilmiş bir yapı olduğunu söy-
leyebiliriz. 

1924 Anayasası, anayasa-
ya aykırı bir şekilde darbeyle, 
meclisin fes edilmesi ve ortadan 
kaldırılmasıyla ortaya çıkan bir 
bürokratlar kümesinin ortaya 
koyduğu bir anayasaydı. İkinci 
Meclis böyle bir meclistir, elit bir 
sınıf. İkinci Meclisin ortaya çıkış 
koşullarını ve ardından gelen siya-
si uygulamaları gördüğünüzde, 
yapılan anayasanın kime ve kim-

lere hizmet edeceğini anlayabili-
riz. 1961 Anayasası bir darbe ürü-
nüydü. Devletin egemeni olarak 
kendilerini gören kitlelerin veya 
aktörlerin darbeyi gerçekleştirip, 
sistemin yeniden kendi arzu ve 
isteklerine göre şekillendirilmesi 
talebinin burada İkinci Mecliste 
olduğu gibi tekrarlandığını görü-
yoruz. 1982 Anayasası da hâkeza.

Bugün geldiğimiz noktada 
farklı tabi. Türkiye tarihinde ilk 
defa toplum bu süreç için hazır 
olmuş durumda. Anadolu’nun 
her tarafında kendisi tarafından 
belirlenecek bir siyasal düzenin 
tanzim edilmesi düşüncesi hâkim. 
Anadolu’nun her bölgesinde var, 
elimizdeki anketler, toplantılar, 
konferanslar, anayasa çalışmaları 
ve istekleri bunu doğrudan bize 
gösteriyor. Yani burada kurucu 
iradenin toplum olduğu düşünce-
si hakim. Kurucu irade halktır ve 
burada ilk defa Türkiye bunu ger-
çekleştirebilecek durumda. Yani 
toplum kendi talep ve istekleri 
doğrultusunda yeni bir sözleşme 
ve anayasal düzen tesis edebilme 
kabiliyetine sahiptir,  diyebiliriz. 
Süreç bu anlamıyla çok önemlidir. 
1921 Anayasasında da nispeten 
durumun böyle olduğunu söyle-
yebiliriz. 

1876 Anayasasının bürokrasi-
ulema ve padişah iradesi tara-
fından üretildiğini görüyoruz. 
Birileri İstanbul’da çare üretmek 
anlamında Anayasa oluşturmuş-
lar. 1921 Anayasası milletin yük-
sek temsili ile oluşmuş, halk var 
ama sadece temsilcisini göndere-
bilmiş çünkü mecali kalmamış, 
durmadan savaşlarla karşılaşmış 
bir toplumdu. 1924, 61 ve 82’de 
halk yok. Yani hiçbirisinde top-
lum yok. 

Biz toplum olarak yeni bir ana-
yasa yapma durumuna nasıl gel-
dik, sorusu önemli bir sorudur. 
Bunun tabi dinamikleri daha çok 
ekonomik, ekonomiyle bağlantı-
lı olarak kültüreldir, uluslararası 
etkileşimdir, kaynaklara dönüştür, 
bilişim teknolojilerindeki geliş-
melerdir, yani; siz esaretten nasıl 
kurtulabilirsiniz, esir olmamanız 
gerektiğine ilişkin olarak, dünya-
da örneğin esaretin ortadan kalk-
tığını görmeye başladığınız andan 
itibaren, sizin de aslında öteki-
lerden, sizi esir edenlerden farklı 
olmadığınızı ve “insan” olduğu-
nuzu kabul etmeniz ve bu çerçe-
vede hareket etmenizle bağlantılı 
olarak kurtulabilirsiniz. Türkiye 
tam anlamıyla “esaretten kurtul-
ma sürecini yaşıyor”. 

Bu toplum yıllarca başı ezilmiş 
bir toplumdu. En ufak muhalif 
seste İstiklal Mahkemeleri gelene-
ğinin ortaya çıktığına, hortladığı-
na şahit oluyoruz. İnsanlar yokluk 
içindeydi zaten, iyice susturul-
dular. Çok partili sisteme geçilir-
ken toplum bir ses verdi. Sandığa 
giderek iradesini koyabileceği-
ni gördü. Halk örgütlü değildi, 
sadece sandığa gitti, yine köyde 
yaşıyordu, yine aktör değildi. 
Sandığa gitme suretiyle Ankara’da 
iktidar değiştirebildiğini fark etti, 
ama halkın iradesi bu kadar. 
Toplumun siyaseti belirleyici bir 
aktör olarak, yön veren olarak 
var olduğunu uzun yıllar göremi-
yoruz. 1960 yılına gelindiğinde 
birkaç çapulcunun medya, yargı, 
üniversite vs. ve birkaç radyo-
yu işgal etmesinin ardından gelen 
darbe 27 Mayıs Darbesi karşısında 
halk yine hiçbir şey yapamadı. 
Yapamadı çünkü halk siyasal bir 
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aktör olarak yine ortada değildi. 
Duruma boyun eğmek durum-
da, yalnızca seyretmek durumda 
kaldı. Siyasallaşmış bir toplum 
yok. Toplumun iradesini esir ala-
cak bazı güçler vardı ve nite-
kim bir gelenek bu yolla devam 
etti. 1960’lı yıllar sonrasında 
Türkiye’de yavaş yavaş bir dönü-
şüm başladı. Kentleşme meselesi. 
Demokrat Parti ile başlamıştı bu 
süreç. 60’lı yıllar sonrası ortaya 
çıkan anayasa vesayet anayasası, 
yani görüntüde toplumun irade-
sine kapı açtılar, meclis vasıtasıyla 
ama hiçbir zaman halkın taleple-
ri bu mecliste temsil edilemedi. 
61 Anayasası vesayetin anayasal 
düzeyde kurumsallaştırılmasıydı. 
Bana göre 60 ile 80 yılları arası 
toplumun demokrasicilik oynadı-
ğı bir dönem. Bazıları Demirel’in 
iktidara gelmesiyle birlikte 
demokrasinin kazandığını düşün-
dü. Halkın mücadelesi bu mantık 
üzerinden yürüdü. Parlamentoda 
belli bir çoğunluk elde edilmesiy-
le Türkiye’yi değiştirebileceklerini 
düşündüler oysa parlamentonun 
hareket alanı çok sınırlı. 1980’lere 
gelirken çok farklı dinamiklerin 
çalıştığına şahit oluyoruz. Vesayet 
sistemini ortaya çıkaran dina-
mikler Türkiye’nin 61 Anayasası 
ile yürümeyeceğini gördüler. Bir 
taraftan kapalı ekonomilerle iler-
lemenin imkansızlığını gördüler 
ve bu anlamıyla Türkiye’deki bazı 
muhafazakâr çevrelerin de dahil 
ekonomik anlamda liberalizas-
yona doğru ilerlenmesi gerektiği 
konusunda görüş birliği ortaya 
çıktı. Bütün bunların hepsi bir 
araya gelince, Askerin yeniden 
düzen ihdas etme isteği gündeme 
gelince, Asker darbenin ardından 

hukukçuları toplayarak yeni bir 

anayasa ve düzen tesis etti. 1980 

darbesine toplum büyük bir ölçü-

de itiraz etmedi. İtiraz ederse ne 

olacağını ve ondan öncesinin dar-

beciler tarafından örgütlendiğini, 

tezgâhlandığını bilmiyordu. Zira 

her gün sokaklarda ortalama yirmi 

insan öldürülüyordu, terör bitti 

filan diyerek itiraz edemedi. Terör 

bitti diyerek, iyi bir şey olmuş 

diyerek toplum sustu. Toplum 

hayata pragmatik bakar ve baktı 

da, eskisi ile yenisi arasında bir 

kıyas yapar ve yoluna devam eder. 

1982 Anayasası’na halk “hayır” 

demiş olsaydı ne olurdu diye sor-

mak gerekiyor! Hızlı bir şekilde 

evet dedi ve darbe dönemine son 

verdi, parlamenter sisteme geçer 

geçmez hemen iradesini yine san-

dıkta koydu ve darbe dönemini 

hiçbir şekilde kabul etmeyece-

ği bir kişiyle yoluna devam etti, 

Turgut Özal’la. Turgut Özal’la 

birlikte ekonomik liberalizasyon 

hızla ilerledi, dünyanın ekonomik 

sistemiyle entegrasyonu sağlandı, 

insanların bilgi seviyesi yükseldi, 

halkın dünyayı gezmesi kolay-

laştırıldı, toplum farklı kültürler-

le tanışmaya başladı, uzun bir 

dönem dünyaya kapalı yaşayan 

toplum dünyayı tanımaya ve anla-

maya bu yıllarla birlikte başladı. 

O süreç Türkiye’yi çok farklı bir 

noktaya getirdi. Sorduğunuz soru-

nun cevabı da burada işte bize bir 

cevap sunuyor. Toplum kapalı bir 

modelden dünyayla entegrasyon 

süreci hızlanmaya başladığı anda 

buna paralel olarak ortaya çıkan 

bilgi düzeyi artışı toplumu bilinç-

lendirdi ve esaretten kurtulma 

çabası burada başladı.

Bahsettiğimiz gelişmeler; top-
lumun yeni bir anayasayı iste-
mesi hem de yeni bir anayasa-
yı dayatabilme imkânını açıklar 
bize. Toplumun fiili bir güç hali-
ne gelmesiyle alakalıdır bu süreç. 
Toplumun kendi içinde bir söz-
leşme yapması, kendi içinde bir 
düzen ve barışı tesis etmesi her 
zaman varolan bir şeydir. Her 
zaman vardır. Bu toplumun bazı 
unsurlarına devlet eliyle bazı şey-
ler yaşatıldı fakat toplum kendi 
içinde çatışma istemedi, hep bir 
uzlaşı içindeydi. Toplum kendi 
duruşunu tüm karmaşalara rağ-
men korudu, korumaya çalıştı. 
Osmanlı’nın son dönemlerine 
bakalım, gayri Müslimlerin duru-
mu bu topraklarda yüzde kırk 
civarındadır, bu insanlarla bunca 
zaman nasıl yaşanmış sorgulamak 
gerekir. Aynı zamanda Alevi ile 
Sünni, Kürt ile Türk’ün yaşama-
sında da bir sorun yok ama ne 
zamana kadar? Bu sorunları üre-
tenler kimdir diye sorarsanız vesa-
yeti elinde bulundurmak isteyen 
ve halkı bir yere doğru kanali-
ze ederek iktidarlarını sağlamak 
isteyenlerin halkın içine soktuk-
ları fitneye kadar. Tüm üretilen 
sorunlara rağmen halk yine bir 
arada yaşadı, yaşayabildi. Halk 
sorun yok demiştir. Sorun neresi 
dendiğinde ise, sorun Ankara’dır, 
İstanbul’dur dediler. Türkiye’de 
barışa zarar veren aktörler gerçek-
ten de bunlardır. Devlet egemen-
liğidir. Toplumun bu yönüyle her 
vakit dengesi vardır, eksik olan 
sadece bu dengeyi kendi içinde 
barındırırken toplumu yöneten-
lere yön verememesi yani siyasete 
yön verememesidir. Eksik olan 
buydu. Bahsettiğimiz maddi geliş-
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melerle birlikte toplum bilgi ve 
beceresini artırdıkça aktif olmaya 
başladı siyasete yön verme konu-
sunda. Geldiğimiz nokta budur. 
Toplumun, kendisinde daima var 
olmuş bir özelliği siyasete yön 
vererek gerçekleştirmesi sürecidir 
bu yeni anayasa süreci. 

3)  “Yeni” etiketi tek başına 
çok fazla bir anlam ifade etmi-
yor. Herhangi bir şeye alıp yeni 
diye bir etiket koyarsanız bunun 
manası yoktur. Arabalarda model-
ler değişir mesela; yeni passat, 
yeni renault filan, yeni focus filan. 
Arabanın ufak tefek parçalarını 
değişirsiniz, makyajlar yapılır, 
bu yeni modeldir ama baktığı-
nızda eskinin yeni görünümü-
dür. Anayasal düzenlerde “yeni” 
tabirinden söz edebilmek için; 
bir anayasal düzenin oturduğu 
temel parametreler sorgulanmalı-
dır, üzerine kurulu olduğu temel 
iskelet, siyasal kurgu sorgulanma-
lıdır, bütün değişim ihtiyacının 
toplumsal ve siyasal dinamiklerle 
destekleniyor olması lazımdır. 

Baktığınız zaman eski anaya-
sal düzenin meşruiyeti yok, bitti. 
Bugünlerde 12 Eylül yargılaması 
yapıyor devlet. Bu aynı zaman-
da anayasal düzenin ve yapılan 
tüm işlemlerin hesaba çekilmesi-
dir. Getirdikleri düzen çökmek-
te, çöküyor bu yollar ile. Yeni 
toplumsal meşruiyet temelinde 
bakıldığında “yeni” için koşul-
lar olmalıdır ve vardır. Ve bu 
meşruiyet eskiyi onaylamayan, 
eskiyi reddedici, yeni bir ana-
yasal düzenin olmasını istiyor. 
Alt yapı olarak yeni bir anayasa 
için hazırız ama üst yapı itiba-
riyle bakıldığında toplumun bu 
hazır hali neticesinde bir ana-

yasa yapmak zorundayız. Eskiyi 
getirip makyajlayıp koyarsak bu 
“yeni” olamaz. Bu topluma saygı-
sızlık olur zaten. Toplum kandı-
rılır. Kemalizm dediğimiz şeyin, 
ideoloji bile denemeyecek, felsefe 
dahi denemeyecek şeyin devamı-
nı sağlayacak bir süreç olacaktır. 
İktidar burada dürüst davranmak 
zorundadır. Devletin merkeziyetçi 
yapısı bu yolla sorgulanmalıdır. 
Ankara’da tüm sorunlar çözülür-
se, toplumu reddeden bir anayasa 
olur bu. Vesayet sisteminden bah-
settik, vesayet sisteminin devam 
edeceği bir anayasa “yeni” olabilir 
mi? Makyaj yaparak ortaya kona-
cak bir anayasa karşımıza getirilir-
se bunun bedelini toplum öder ve 
bu taşınamaz, ağır bir bedel olur. 
Vesayet bütünüyle ortadan kaldı-
rılmalı. Devlet bürokrasisi devam 
etmemeli, kararların üretilme biçi-
mi yine bu şekilde devam ederse, 
bürokratlar karar verir ve siya-
setçilere dayatılırsa, işte tam bu 
noktada bürokrasinin egemenliği 
kırılmalıdır. Bunlar gerçekleştiril-
mezse, “yeni” bir anayasadan söz 
etmek mümkün olmaz, karşımıza 
çıkacak şey sadece yeni görünüm-
lü eski bir anayasa olacaktır.

4) Yeni bir Anayasa’dan söz 
edebilmemiz için, eski anayasa ve 
anayasaları çöpe atmamız gereki-
yor. Öncelikle hedefimizi ve yolu-
muzu buna göre çizmek durum-
dayız. Eski anayasanın meşrui-
yeti bitirilmelidir. Eski anayasa-
nın mantığı korunursa bu tüm 
toplumu kandırmak ve aldatmak 
olur. Eski anayasa toplum sözleş-
mesi değil darbe sözleşmeleridir. 
Eski anayasal düzenin hiçbir refe-
ransının yeni süreçte olmaması 
gerekir. Evet hiçbir referansının. 
Engelleyici, baskıcı, toplumsal 

iradeyi baskı altına alan hiçbir 
unsurunu getirip bu anayasaya 
koyamazsınız. 

Bir diğer mesele, 1921 
Anayasasında toplumu ilgilen-
diren genel meseleler toplumla 
birlikte çözülmüştür. Dışarıyla 
olan ilişkiler ise meclise bırakıl-
mıştır. Bu yolla halkın katılımı 
gerçekleştiği için 1921 anayasası-
na toplum sözleşmesi diyebiliriz. 
Ama o Meclisi ve Anayasası’nı 
gayri meşru bir şekilde devre dışı 
bırakan otorite bütün bu özellik-
leri, halkın katılımını devre dışı 
bırakarak merkeziyetçi bir siste-
mi dayattı. Tüm yetkiler tek bir 
yerde Ankara’da toplandı. Halkın 
katılımının daha yüksek olacağı 
bir toplum sözleşmesi bu yönüyle 
düşünülmelidir. Merkeziyetçi yapı 
değiştirilmelidir. Yerel yönetimler 
güçlendirilmeli ve yerelden gele-
cek talepler bu yolla daha çok öne 
alınmalıdır.

Bürokrasi siyaset mekanizması 
üreten bir mekân olmaktan çıka-
rılmalıdır. Parlamentonun işleyişi 
burada çok çok önemlidir. Siyaset 
makamının eli güçlendirilmelidir. 
Rasyonelleştirilmiş parlamentariz-
mi güçlendirmeliyiz.

Devlet asla vatandaşlık 
tanımında bulunmamalıdır. 
Vatandaşlık için şu vatandaştır 
demek yanlıştır. Bu Kemalizm’in 
dayatmasıdır. Vatandaşlık bağıyla 
bağı olan herkes Türk’tür demek, 
normatif olarak Türk olmak 
zorundadır anlamına gelir ki bu 
bir zulümdür.

Devlet, vatandaşların inançları 
veya inançlarını tanımlamak nok-
tasında hiçbir tanımlama yapa-
maz; şurası ibadethanedir, burası 
değildir şeklinde bir tanımlama 
yapamaz.
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1) Anayasa toplumsal anlaşma 
olarak ifade ediliyor. Temelinde 
bireyin fıtratına uyan bir yaşam,  
bireylerin toplu yaşaması meselesi 
yatıyor. Toplu yaşamanın getirdi-
ği sorunlar var. Bu sorunların en 
üst hukuk normu olarak temel bir 
yasayla bir toplumsal sözleşme 
bağlamında düzenlemesi ihtiya-
cından kaynaklanıyor anayasa. 
Anayasası olamayan devletler 
de var. Hukuk kuralları yeri-
ne tarihi olarak devir aldıkları 
geleneksel yapıyı, gelenekleri 
veya teamülleri sürdürerek ana-
yasa ihtiyacını karşılayan dev-
letler var. İngiltere gibi. Bizim 
tarihi olarak Teşkilat-ı Esasiye 
Kanunu’ndan itibaren bir anaya-
sa ihtiyacımız ortaya çıkmış ve 
bunu 1921 -çok kısa bir metin 
olarak- daha sonra 24 Anayasası 
takip etmiş daha sonra da 61 ve 
82 anayasaları darbe yapanlar 
tarafından yürürlüğe konulmuş. 
Şimdi tabi anayasa her ne kadar 
toplumsal mutabakat olarak 
tanımlansa da bizim tarihimize 
baktığımızda toplumsal muta-
bakatla hazırlanmış bir anaya-
sa söz konusu değil. Hukuk 
sosyolojisi açısından meseleye 
baktığımızda hukuk kuralları, 
toplumun inancı, ahlaki değer-
leri, yaşam tarzı -ki buna kültür 
diyoruz topluca- bütün bunları 
kapsayacak ve toplum bu değerle-
riyle birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlara 
cevap verecek temel yasa, temel 
mutabakat olmalıdır. Toplumun 
bu talepleri değerlendirilmeden 
tepeden inme anlayışla hazırlanan 

anayasalar mutlaka onu hazırlatan 
iradenin dünya görüşünü, ideolo-
jik yaklaşımını anayasaya yansıtı-
yor. Sondan doğru gidersek 1982 
Anayasası, 1980’de darbe yapan 
silahlı kuvvetlerin üst kademesinin 
dünya görüşünü, ideolojik ve siyasi 

tavrını merkeze alarak hazırlanmış-
tır. Toplumun bir katkısı yoktur. 
Bu anayasanın temeline baktığımız 
zaman Kemalizm denilen, ne oldu-
ğu tam olarak tanımlanmayan bir 
ideolojik anlayışı yansıtır. Bilhassa 
toplumun ihtiyaçlarını, taleple-

rini ikinci plana atarak kendi 
istedikleri istikamette anayasa 
yapmak isteyenler anayasa içine 
muğlak, çok farklı anlamlara 
gelebilen, uygulayıcının istedi-
ği gibi yorumlayabileceği kav-
ramları yerleştirmek suretiyle 
bu amaçlarına yani ideolojik 
karakteri hakim kılma amacına 
ulaşmış oluyorlar. Mevcut 1982 
Anayasasında da Atatürk ilke ve 
inkılapları, Atatürk milliyetçiliği 
ve Anayasanın başlangıç ilke-
sinde tanımlanan hedefler tam 
tanımlamaya çalıştığım farklı 
anlamlara gelebilecek muğlak 
kavram ve cümlelerden müte-
şekkildir. Anayasada dini inanç 
özgürlüğünden, ifade özgürlü-
ğünden, örgütlenme özgürlü-
ğünden, buna bağlı olan kurum-
lardan söz ediliyor, düzenleme-
ler yapılıyor ama anayasanın 
en başında da şu söyleniyor: 
“Anayasa’da sağlanan bütün hak 
ve özgürlükler başlangıç kıs-
mında ortaya konan anayasanın 
amacına aykırı biçimde yorum-
lanamaz.” İnanç özgürlüğünden 

bahsettiğiniz zaman anayasanın 
başında tanımlamış oldukları laik-
lik kendine özgü yorumuyla ortaya 
konduğunda buna aykırı görülerek 
pek çok özgürlüğün önü kesile-
biliyor. Bu bakımdan anayasanın 

Reşat Petek: 
“Yeni Anayasa değişmez maddeler içermemeli”

(Emekli Cumhuriyet Başsavcısı)

Yeni anayasa kavramına gelirsek. 
Eğer anayasa değişikliğinden 
söz edersek 1982 Anayasası’nın 
yeniden onarılması, tamir 
edilmesi anlaşılır. Yani varo-
lan Anayasa’nın üzerine rötuş 
yapmak akla gelir. Ama yeni 
Anayasa dediğimiz zaman beyaz 
bir sayfa açılıyor ve toplumsal 
talepler doğrultusunda anayasal 
ilkeler belirlenerek bu talepler 
daha sonra hem hukuken doğru 
hem yazılım itibariyle doğru bir 
metne dönüştürülüp sonunda 
yine millete arz edilerek kabul 
edilip edilmediği önce meclis 
sonra da referandumla millet-
ten onay istenecek. Ama burada 
yeni anayasa olmasını sağlaya-
cak temel unsur, bu anayasanın 
hazırlanması usulü de metodu 
da yeni olması gerekir.
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ideolojik bir karakterinin olmama-
sı temel yaklaşım olmalı. İlle de 
anayasada insani değer açısından 
ortak değer olacaksa o da insa-
nı yaratan yüce kudretin yaratılışla 
birlikte insana vermiş olduğu fıtri 
dediğimiz, doğuştan varolan hakları 
garanti altına alacak, teminat altına 
alacak bu hakların ihlalini önleye-
cek bir yaklaşım anayasada temel 
ilke olmalı. Burada bakın insan 
dedik, ayrım yapmadık. İnancına, 
düşüncesine rengine ırkına, etnik 
kökenine göre bir ayrım yapma-
dan çünkü yaratanın huzurunda 
nasıl muhatap insansa ona huzur 
verecek üst norm bir toplumsal söz-
leşme olarak düzenlenirken insan 
hedef alınarak böyle bir düzenle-
me yapılmalı. İslâmi pencereden 
baktığımızda bunu insanın fıtraten 
sahip olduğu temel haklar olarak 
değerlendirebiliriz ama günümüzde 
dünyada farklı coğrafya, farklı din, 
farklı inançtaki toplumların fark-
lı anayasalarıyla geldikleri noktada 
değerlendirdiğimizde ortak nok-
talarda buluşulan evrensel hukuk 
değerleri dediğimiz değerler var. 
Esasen bu evrensel hukuk değerleri 
bizim medeniyetimizle, bizim kül-
tür dünyamızla ne derece örtüşüyor 
diye bakarsak özde, bu değerlerin 
temelde millet olarak inancımız-
la ve değerlerimizle büyük ekseri-
yetle örtüştüğünü görürüz. Mesela 
Peygamber Efendimiz’in veda hut-
besinde ortaya koymuş olduğu 
insan haklarına dair temel ilke-
ler; can, mal, ırk, namus, bunların 
korunması, bunlara yönelik ihlalle-
rin cezalandırılması, diğer taraftan 
sadece Müslümanlar arasında değil 
Medine Vesikası’yla ortaya konan 
inanmayan insanlarla da birlikte 
yaşamanın adil bir şekilde ve karşı-
lıklı haklara saygı ve teminat altın-
da nasıl yapılabileceği hem yazı-
lı anlaşmalara dökülmüş hem de 
pratiği yapılmıştır. İnsan Hakları 

Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’ne ve bura-
nın temel düzenleyici nitelikteki 
kabul gören ilkelerine baktığımızda 
görüyoruz ki insanın yaşam hakkı, 
barınma hakkı, insanın ailesini kur-
ması, koruması, kendi çocuğuna 
istediği dini inancı, felsefi kanaati 
öğretme yani eğitim özgürlüğünün 
tanınması, bir hak ihlali olduğunda 
hakkını adil mahkemeler önünde 
arama özgürlüğünün sağlanması, 
kendisine bir suçlama yöneltildiğin-
de önce neyle suçlandığını öğrenme 
hakkı, arkasından adil bir şekilde 
yargılamanın temini için savunma 
hakkının, süresinin, imkanlarının, 
kendine tanınması, makul sürede 
davaların sonuçlanması, işkence 
ve eziyet yapılmaması, yapanların 
cezalandırılması gibi sıralayabilece-
ğimiz ilkelerin hepsi dünyaya örnek 
teşkil eden birçok uygulamalarla 
örtüştüğü gibi İslâm’ın insana yak-
laşımının sağladığı hakların, özgür-
lük alanı itibariyle de çelişen bir 
durum arz etmediğini belirtmek 
isterim. Bu anlamda insan fıtratı 
insanın yaratılışıyla sahip olduğu 
temel hak ve özgürlükleri koru-
yan, kollayan, teminat altına alan 
bir ilke, bir yaklaşım anayasanın 
temel özelliği olmalı diye düşünü-
yorum. Bunun dışında eğer sade-
ce bir düşünceye mensup olanları, 
sadece bir dine mensup olanları, 
sadece coğrafi olarak bir bölgede 
yaşayanları veya etnik köken ola-
rak, ırk olarak bir kesimi koruyan, 
diğerlerine üstün kılan birtakım 
yaklaşımlarla hazırlanacak anayasa 
temelden ölü doğmuş olur.

2) 1950 seçimleriyle çok partili 
döneme geçildikten sonra toplum-
da şöyle bir kanaat vardı; tek partili 
milli şef dönemi uygulamalarının 
yanlışlığını gören halk çok partili 
ve adil bir seçimle halkın iradesine 
uygun bir iktidar oluşursa bu siya-

sal iktidar halkın taleplerinin icraata 
dökülmesi noktasında yürütme erki, 
siyasi iktidar gereken düzenlemele-
ri, gereken idari işlemleri gerçekleş-
tirir ve toplumda her şey toplumun 
çoğunluğunun istediği istikamette 
yürür. Bir süre bu oldu. Örneğin 
başta önceden yasaklanan ezanın 
kendi dilinde serbest bırakılması, 
eğitim, ibadet, inanç özgürlüğünün 
önceki yasaklamalara göre daha bir 
özgür ortama kavuşmuş olması gibi 
toplumu ferahlatıcı, ekonomik yön-
den de bireysel teşebbüslere daha 
iyi imkan tanınması bir ferahlık 
getirdi. Ama iktidar kavgası bitme-
di. Bu durum, 27 Mayıs ve 1960 
darbesiyle görüldü. Halkın irade-
siyle iktidar olma ümidi olmayanlar 
gerek siyasal yapı içinde, gerek sivil 
toplumda, gerekse bilhassa silahlı 
kuvvetler içinde örgütlenmek sure-
tiyle bir darbeyle yeniden iktidarı 
aldılar. Hukuk tamamen bitti. Bir 
dönem sadece emir ve talimatlarla 
idare edildi Türkiye. Arkasından 
hazırlanan 1961 Anayasası’nda ise 
adeta “temel bakış açısı olarak ülke-
de demokrasi olsun, hukuk devleti 
olsun, anayasa olsun ama bu halka 
güvenilmez, halkın kendi iradesiy-
le alacağı kararlar doğrultusunda 
ne tür gelişmeler olacağına güve-
nemeyiz. Bir çobanla bir akade-
misyenin, bir siyasetçinin aldığı oy 
bir olamaz, onun için anayasanın 
içine emniyet sübapları yerleşti-
relim ve egemenliği millet adına 
kullanacak yegâne merci TBMM 
olmasın, bunun yanında anayasal 
kurumları egemenliği kullanan yet-
kili organlar olarak düzenleyelim” 
dediler. 1961 Anayasasının da 24 
Anayasasına göre en köklü devrim 
özelliği taşıyan değişimi budur. 61 
Anayasasına bu yerleştirildi. Dendi 
ki: “Egemenlik kayıtsız şartsız mil-
letindir. Millet egemenliğini anaya-
sal yetkili organlar eliyle kullanır.” 
Böyle olunca artık millete hesap 
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verme gereği duymayan, milletin 
denetleyemediği, seçimle değiştir-
mek veya yeniden atamak gibi hiç-
bir şeyin eskisi gibi olmadığı anaya-
sal organlar gündeme geldi. Anayasa 
Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Milli 
Güvenlik Kurulu, Yüksek Hakimler 
Kurulu, Yüksek Savcılar Kurulu… 
Bunlar kararlarında, “nasıl olsa ana-
yasa bize millet adına egemenlik 
yetkisi veriyor” diyerek milletin 
istemediği, millete rağmen karar-
lar alarak siyasal iktidarın önünü 
tıkayan kararlar aldılar ve bunlara 
hesap sorma, değerlendirme, hesap 
verilebilirlik ilkesi içindeki bir yapı 
ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla 1961 
Anayasasından günümüze gelen 
süreçte anayasanın ihtiyaçlara cevap 
vermediği daha net olarak görülme-
ye başladı. Siyasal iktidar dayan-
dığı milletin ihtiyaçlarını ortaya 
koymak istiyor ama çıkan yasa 
Anayasa Mahkemesinden dönüyor. 
Bakanlar Kurulu kararı Danıştay’a 
tosluyor. Daha alt birimdeki idari 
eylem ve işlemler idare mahkemele-
ri tarafından yerindelik denetimiyle 
engelleniyor. Halbuki bu kurum-
lar demokratik hukuk devletlerin-
de tamamen hukukilik denetimi 
yapması gereken kurumlar olarak 
çalışıyor. Bizde ise millet adına ege-
menlik yetkisi kullanıp yapılan bir 
icraat yerinde mi değil mi bunun 
denetimini yapmaya başladılar. 
Günümüze kadar bunlar geldi. Bir 
belediyenin icraatında bile, bir yere 
bir meydan, bir bulvar açılacağı 
zaman bile bunun kararını mahke-
meler verir hale geldi. Üniversitelere 
kimin girip girmeyeceği, hangi 
okula hangi katsayıyla girilece-
ği hususunda millet değil millet 
adına yetki kullandığını söyleyen 
YÖK gibi Danıştay gibi kurumlar 
karar vermeye başladı. Adalet, eşit-
lik, hukukun genel ilkeleri bertaraf 
edildi. Bunların sonucunda ortaya 
çıkan ve milletin zihnine gittikçe 

yerleşen bu sakat durumun far-
kında olan siyasetçi, akademisyen, 
bilim adamları veyahut sivil top-
lum kuruluşları iktidarların ikti-
dar olabildiklerini ama muktedir 
olamadıkları yani milletin verdiği 
egemenlik yetkisini kullanamadık-
ları gerçeğini gördüler. Demek ki 
hür iradeyle yapılan adil bir seçim 
yetmiyor Türkiye’de, bir partinin üç 
dönem üst üste tek başına iktidar 
olması da yetmiyor. O zaman başka 
bir şeye ihtiyaç var. Millet olarak 
seçtiklerimiz bizi yönetsin, herkesin 
hakkını gözeten -çoğunluğun hege-
monyası ya da tahakkümü olarak 
değil- hak ve özgürlükler koruma 
altına alınsın ama bu hukuk çerçe-
vesi içinde, evrensel hukuk değer-
leri içinde olsun. Biz temel hak ve 
özgürlükleri koruyoruz diyen bazı 
kurumlar yürütmenin elini kolunu 
bağlayacak şekilde kendini yasa-
ma meclisi veya yürütme organı 
yerine koyup hareket edemesin. 
Bütün bunlar nasıl olacak? Yeni 
bir anayasa düzenlemesiyle. Çünkü 
kanunlarla bunları düzenlemenin, 
yürürlükteki 82 Anayasasının var-
lığıyla birlikte mümkün olmadığı 
görüldü. Bu nedenle özellikle AK 
Parti’nin ikinci iktidar dönemin-
den sonra siyasal iktidar bunu çok 
daha net görmeye başladı ve birçok 
icraatlarına engelin darbe sonra-
sı hazırlanan 82 Anayasası olduğu 
anlaşıldı. Toplum bunun farkında 
oldu, sivil toplum kuruluşları, der-
nekler, vakıflar halkla bütünleşerek 
bunu anlatmaya başladı ve halk ger-
çekten anladı. Nasıl anladı derseniz, 
12 Eylül 2010 tarihinde referan-
dumla az bir maddeden oluşsa da 
köklü değişikliklerle millet, en azın-
dan yüzde elli sekizi bunu çok iyi 
kavradı ve “Anayasa değişikliğine 
evet” dedi. Çünkü orada toplumun 
şimdiye kadar belki adını yakın-
dan bilmediği Hakimler Savcılar 
Yüksek Kurulu gündeme geldi. 

Yüksek Askeri Şura kararları gün-
deme geldi. Milli Güvenlik Kurulu 
gündeme geldi. Yüksek Öğretim’in 
yapılanışı gündeme geldi. Bunların 
bir kısmı düzenlemelerle daha iyi 
hale geldi, bir kısmı daha duruyor 
ama toplum bunları tartıştı. Artık 
diyebiliriz ki toplum, sağ sol ayrı-
mı yapmadan çok farklı düşünce-
de insanlar da olsa ortak paydada 
buluşulabiliyor. Ortak payda da, 
insan hakları, temel haklar, insanlık 
onuru bunları koruyacak kısa öz 
bir anayasa ihtiyacıdır. Şimdi artık 
geri dönüşü olmayan bir yola girildi 
diyebiliriz, toplum da bu beklenti 
içinde. Hakikaten detaylarda boğul-
mayan, kısa, öz bir anayasa yapı-
mı ihtiyacını toplum böyle hissetti 
diyebiliriz.

3) Kurucu irade, kurucu meclis 
konusu tartışılan asıl konu. Burada 
farklı yaklaşımlar da var. Yani ege-
menlik kayıtsız şartsız milletindir 
anlayışında veya kurucu irade der-
ken ilkleri koyan irade neresi olmalı 
konusunda. Belki daha akademik, 
teorik, doktrinel tartışmada üstün 
irade Allah’ın iradesidir öyleyse 
nasıl Allah’ın yarattığı kulların ortak 
bir görüşü olsa da onların iradesi 
yani egemenliğin topluma, mille-
te ait olduğu nasıl söyleniyor gibi 
doktrinel bağlamda yapılan tartış-
malar var. Bunlar da fikir özgürlüğü 
kapsamında değerlendirilmeli, bu  
tartışmaları da boş tartışmalar ola-
rak görmüyorum. Fakat burada çok 
önemli bir noktaya dikkat çekmek 
istiyorum; bu toplumun ekseriye-
tinin, çoğunluğun taleplerini kendi 
siyasal iktidarları için bir tehlike 
gören, topluma da güvenmeyen 
zihniyet, egemenliğin gerçek sahibi 
millet olsun veya buna uygun ana-
yasalar gündeme gelsin dendiğinde 
toplum tabanında gedikler açmak, 
ayrışımcılık oluşturmak için farklı 
düşünceleri de empoze ediyorlar 
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topluma. Örneğin bu toplum büyük 
çoğunluğu Müslüman olan bir top-
lum, toplumun belirli bir kısmı 
inancının gereklerini de yerine geti-
ren, bireysel olarak veya toplu ola-
rak ibadetini yerine getiren, çocuk-
larının dini eğitimle de mücehhez 
olarak yetişmesini isteyen bir yapısı 
var. Eğer siz böyle bir toplumda 
“nasıl oluyor da egemenliğin sahibi 
millettir diyorsunuz? Egemenliğin 
gerçek sahibi Allah değil mi?” diye-
rek ilk planda cazip gerçek anlamda 
da doğru ama yaşam pratiği açısın-
dan veyahut tartışılan anayasa ve 
devlet yönetim biçimi, toplumsal 
sözleşme ile farklı kulvarları farklı 
platformu ilgilendiren bir düşünce-
yi ortaya koyduğunuzda bugün için 
faydadan ziyade kendi ideolojilerini 
hakim kılmak isteyenlerin amacına 
hizmet etmekten öteye gidemiyor. 
Elbette ben de inanıyorum, insa-
nı yaratan, insanın ihtiyaçlarını en 
iyi şekilde bilen, en üstün irade 
Allah’ın iradesidir. Bu bizim inan-
cımıza göre asla inkar edemeyece-
ğimiz temel bir hükümdür. Ama 
şimdi toplum neyi tartışıyor? Yani 
burada inananı var, inanmayanı var, 
farklı ırktan, etnik kökenden insan-
larla bir arada yaşayan bir millet 
var ve bu millet toplumsal sözleş-
meyle kendisinin nasıl temsil edi-
leceğini yani devletin ana çatısının 
nasıl oluşacağını ortaya koyacak 
bir anayasa yapmaktan söz ediyor. 
Bu anayasada bir Müslüman kendi 
haklarının sonuna kadar korundu-
ğunu görebilirse, bir ateist te kendi 
haklarının sonuna kadar korundu-
ğunu görebilirse, bir gayrimüslim 
veyahut Hristiyan, Musevi hangi 
dinden olursa olsun kendi inancını 
inandığı gibi yaşama özgürlüğü-
nü, buna müdahalenin de yasalarla 
korunduğunu görebilirse o zaman 
her kesimin sahip çıkacağı ortak 
paydada buluşabildiği bir anaya-
sa ortaya çıkmış olur. Bunu şöyle 

anlaşılır hale getirebiliriz; Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi diyoruz. 
Avrupa’da çok farklı milletler var 
veyahut Japonya’dan Amerika’ya 
kadar ortak paydada farklı milletler 
bir araya gelebiliyorsa bizim mille-
timizin kendi içinde farklı yaşam 
tarzlarını benimseyen ister inanç 
ister etnik köken olarak farklılıklar 
da olsa bu farklılıkların ortak pay-
dada buluşturulması ve bunun bir 
toplumsal sözleşmeye dönüştürül-
mesi mümkündür. Burada bütün 
mesele ‘benim için şu hakkı isti-
yorum ama bu başkasına verilme-
sin’ şeklindeki bir yaklaşımın yanlış 
olduğunda da uzlaşma sağlanmalı. 
Daha somut şöyle söyleyebilirim; 
ben Müslüman olarak inandığım 
gibi yaşayayım, inancımı çocu-
ğuma, çevreme aktarabileyim, bu 
özgürlüklerim olsun ama bir baş-
kası düşüncesini anlatamasın, oku-
lunu açamasın, dilini konuşamasın 
gibi bir yaklaşım olursa tabi bu ken-
dine özgürlük başkasına yasakçılık 
demektir. Bu da toplumsal barışa 
hizmet etmez. Halbuki burada bir 
kolaycılığa da kaçmamak lazım. 
Müslüman herkese eşit özgürlük 
sağlayan bir anayasanın oluşmasını 
sağlasın, o oluşum içinde kendi 
inandığı dinin kendisine emretti-
ği tebliğ görevini, irşad görevini, 
yaşama yaşatma için hüsn-ü lisan 
ile güzellikle başkalarının özgürlük 
alanına girmeden çalışma, eğitim, 
tebliğ ve diğer faaliyetlerin hep-
sini o ortamda yapabilsin. Bunu 
yaparken özgürlüğünü kısıtlamaya 
kalkan yani hakkını çiğneyen olursa 
da etkin biçimde hakkını arayabi-
leceği kurumlar olsun. Ama bütün 
bu haklar diğerine de sağlansın. 
Yani öteki olarak kimi görüyorsa 
onun da aynı haklar olduğunda 
o hakları savunur hale geldiğinde 
ki bunu İslâm’ın da dünya görüşü 
olarak, insana yaklaşım olarak bakı-
şına motomot uygun olduğunu ben 

düşünüyorum. İslâm hukukuna 
baktığımız zaman bunu görüyoruz, 
onun uygulayıcısı olan Peygamber 
Efendimiz’in, Sahabe-i Kiram’ın, 
asrı saadet döneminin uygulama-
larına baktığımızda bunu çok net 
olarak görüyoruz. İnanç konusun-
daki evet veya hayırın, inanmak 
veya inanmamanın, yaşamak veya 
yaşamamanın müeyyidesi dünyevi 
değildir, onu Allah takdir edecektir.

Yeni anayasa kavramına gelir-
sek. Eğer anayasa değişikliğinden 
söz edersek 1982 Anayasası’nın 
yeniden onarılması, tamir edilmesi 
anlaşılır. Yani varolan Anayasa’nın 
üzerine rötuş yapmak akla gelir. 
Ama yeni Anayasa dediğimiz zaman 
beyaz bir sayfa açılıyor ve toplum-
sal talepler doğrultusunda anaya-
sal ilkeler belirlenerek bu talepler 
daha sonra hem hukuken doğru 
hem yazılım itibariyle doğru bir 
metne dönüştürülüp sonunda yine 
millete arz edilerek kabul edilip 
edilmediği önce meclis sonra da 
referandumla milletten onay iste-
necek. Ama burada yeni anayasa 
olmasını sağlayacak temel unsur, bu 
anayasanın hazırlanması usulü de 
metodu da yeni olması gerekir. Yani 
1982 Anyasası’nın 175. Maddesini 
referans alarak bir anayasa çalışma-
sı yapılırsa bunun gerçek anlamda 
yeni olduğunu söyleyemeyiz. Şu 
anda Anayasa çalışmalarında benim 
gördüğüm en temel hata budur. 
Çünkü meclis bir anayasa çalışması 
başlattı, uzlaşma komisyonu kurdu, 
anti-demokratik bir uzlaşma komis-
yonu oldu çünkü halktan alınan 
oylara göre herkesin temsil edildiği 
değil otuz ikiyle üç yüz yirminin 
eşit görüldüğü bir uzlaşma komis-
yonu oluştu. Temel yaklaşım olarak 
da deniyor ki bunlar yapılamazsa 
TBMM’de anayasa yapacak çoğun-
luğu elde bulunduramıyor AK Parti 
tek başına, öyleyse böyle bir anaya-
sa yapma imkanı yok yani üç yüz 
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ve üç yüz altmış yedi oylarına ula-
şılamıyor. Bu nedenle de uzlaşma 
komisyonunun oybirliğiyle kabul 
ettiği konular gündeme gelmeli. 
Bunun bir iyi tarafı var elbette ki 
toplumsal uzlaşma için her siyasal 
partinin uzlaşabildiği konular ana-
yasa metnine dönüşebilirse, kısa ve 
öz olsa da bu olumludur. Ama  uzla-
şılamadığında anayasa yapma süreci 
tıkanırsa en büyük tehlike budur. O 
zaman anayasasını yapamayan bir 
toplum durumuna düşeriz. En başta 
söylediğim anayasa yapma usulünü 
kendi belirlemesi lazım TBMM’nin. 
Yani 1982 Anayasası’ndaki üçte iki 
teklif çoğunluğu, oylama çoğunlu-
ğu bunların hiçbiri referans alın-
mamalı. 1982 Anayasası yok farz 
edilerek yenisi yapılmalıdır. 1961 
Anayası’nı yapan darbeciler 1924 
Anayasası’nı referans almadılar. 
Eğer alsalardı onu yok farz edip 
61’i yapabilirler miydi? Darbe yap-
tılar dediler ki ‘Anayasa yürürlük-
ten kalkmıştır.’12 Eylül 1980 dar-
besini yapanlar da aynısını dedi. 
‘Bazı maddeler benzer olabilir, aynı 
olabilir ama bunu referans alarak 
ben yeni anayasa yapıyorum’ dedi, 
bir komisyon oluşturdu, Danışma 
Meclisi’nde tartışıldı, Milli Güvenlik 
Konseyi onayladı arkasından refe-
randuma götürüldü. Yani referans 
alma meselesi çok önemli. Şimdi                                                                                                                                            
12 Haziran 2011 tarihinde olu-
şan TBMM seçim öncesi millete, 
bir yeni anayasa vaadiyle gittiler. 
Anayasa değişikliği vaadiyle gitme-
diler. Yani bu şu demek: ‘Sizin 
oluşturacağınız yeni TBMM bu mil-
lete milletin talepleri doğrultusunda 
yepyeni bir anayasa yapma vaa-
dinde bulunuyor.’ Millet de bunu 
onayladı, ona göre bir meclis tab-
losu oluştu. Şimdi meclis benim 
kanaatim anayasa sürecini şöyle 
başlatmalıydı: ‘Milletten aldığımız 
yetkiyle darbecilerin silahtan veya 
güçten aldığı yetki yerine biz millet-

ten aldığımız yetkiyle anayasa yap-
manın usullerini şu şekilde belir-
ledik. Bu usule göre ortaya çıka-
cak anayasa da bu milletin kendi 
hazırladığı taleplerine uygun yeni 
anayasa olacaktır. Onu meclisimiz 
kabul edecek arkasından halkın ira-
desine/oyuna sunulup kabul edil-
diği takdirde yürürlüğe girecektir. 
Anayasa çalışmasında, TBMM’nin 
yasa yapma, anayasa yapma ira-
desini sıfırdan başlatarak, kurucu 
meclis eğer hukuki kavram olarak 
ilk anayasayı yapanlar kurucu mec-
lis olarak adlandırılıyorsa o zaman 
bu meclis kurucu meclis yetki-
lerini de bünyesinde taşıyan bir 
meclistir diyerek bunu ilan etmeli, 
kurucu meclis yetkilerini taşıyan 
TBMM olarak da anayasa yapma-
sının metodunu ortaya koyduk, 
bu metoda göre süreç başlamış-
tır, gemiler yakılmıştır, geri dönüşü 
yoktur ve yeni anayasa bu millet 
böyle yapacaktır’ deyip bir meclis 
kararı olarak hem kamuoyuna hem 
dünyaya bunu duyurup o süreci 
başlatmalıydı diye düşünüyorum. 
Burada bazı eleştiriler var. Deniliyor 
ki bu fiili bir durum. Evet, hukuki 
değil siyasi ve fiili bir durum ama 
bu fiili gücü kullanma yetkisini mil-
let verdi. Böylece 1982 Anayasası’nı 
referans almayan metotla ve usul-
le, bahsettiğimiz yeni anayasa sıfır-
dan başlanır ve neticeye ulaşır diye 
düşünüyorum.

4) Detaylı bir konu olmakla 
beraber bu hususta yaptığımız çalış-
maları başlıklar halinde cevaplamak 
isterim. 

Yeni Anayasa değişmez mad-
deler içermemeli, toplumun özgür 
iradesi ile yenisini ve daha iyisini 
yapma yolu kapatılmamalıdır. 

İdeolojik bir anayasa yerine, 
temel hak ve özgürlükleri önce-
leyen bir anayasa olmalı. Hatta 
AİHS’ni merkeze alan bir sözleşme 

yapılmalı. Özgürlükler esas olma-

lı, istisnai hallerde özgürlüklerin 

sınırlanmasında ise evrensel ilkeler 

dikkate alınmalıdır.

Kutsal olan devletin değil, insa-

nın olduğu göz önünde bulundu-

rulmalıdır. Devlet eşit vatandaşlık, 

adalet ilkelerini benimsemelidir. 

Tüm değişikliklere rağmen devlet 

hâlâ önde, devlet karşı işlenen suç-

lar vs. İnsan şerefi ve insan haysiyeti 

gözetilmeli.

Yeni anayasa kısa olmalı. Kazu-

istik değil çerçeve anayasa olmalı. 

Her konunun anayasada yer alması 

gerekmez. Detay içeren anayasalar 

çoğunlukla toplumu şekillendir-

me amacı taşır. Halka ve iradesine 

güvenen bir yaklaşımda anayasa 

kısa olmalı. Sorunların çözümü 

yasalara ve daha alt hukuk normla-

rına bırakılmalıdır.

Anayasada muğlâk ve farklı 

yorumlamalara neden olabilecek 

kavramlar kullanılmamalıdır.

Darbe anayasalarının vesayet 

için oluşturdukları ¨Yetkili Anayasal 

Organlara¨ yeni anayasada yer veril-

memeli, bu konular yasal düzen-

lemelere terk edilmelidir. Milli 

Güvenlik Kurulu, Atatürk Kültür 

Dil ve Tarih Yüksek Kurulu, RTÜK, 

YÖK, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek 

İdare Mahkemesi, askeri mahkeme-

ler anayasal statüden çıkarılmalıdır. 

Bu kurumlar da yasal düzenlemele-

re bırakılmalıdır.

Cumhurbaşkanı halk tarafından 

seçilmelidir.

Parlamenter sistem ve kuvvetler 

ayrılığı ilkesi devam etmelidir.

Halkın temsilinde adalet sağlan-

malı. Bu amaçla seçim barajı kaldı-

rılmalıdır. Bir zamanlar gündeme 

getirilip tartışılan Türkiye milletve-

killiği sistemi getirilmelidir.
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DOSYA

1) Öncelikle hukuk ve sonra 
da Anayasa aslında toplumsal 
mutabakatın toplumsal ilişkile-
rin kendi “doğal”lığında mümkün 
olmadığı, olamadığı anda devreye 
girer. Dolayısıyla Anayasa, sanıla-
nın aksine, toplumsal mutabakatın 
sağlanmasının pek de kolay 
olmadığı toplumlarda daha 
anlamlıdır. Mutabakat sağla-
mak çok kolay olsaydı zaten 
Anayasa’ya gerek kalmazdı. 
İngiltere’de bizdeki anlamıyla 
bir Anayasa’nın olmayışı örnek 
olarak verilebilir. Her şeye rağ-
men kral/kraliçe her seçimden 
sonra hükümeti kurma göre-
vini mecliste en çok temsil 
edilen partinin başkanına verir. 
Bunun mutlaka bir Anayasa 
metninde yer alması gerekmez. 
Bunun böyle olabilmesi için 
bazen gelenekler yeterli olabi-
lir. Bunun yetmediği yerde ise 
Anayasa bir şart haline gelir. 
Bu anlamda toplumsal muta-
bakata dayanan bir Anayasa 
ortaya koyabilmek her zaman 
zorlu bir süreçtir. Çünkü 
Anayasa öncelikle güçlü bir 
uzlaşma geleneği olmayan toplum-
larda elzemdir. Bizim toplumumuz 
için de Anayasa’nın önemi tam 
da bu noktada belirginleşmekte-
dir. Belki de bu nedenle zaten 
Anayasa, birçok örneğinde görül-
düğü üzere olağanüstü koşulların, 
krizlerin sonucunda ortaya çıkmış-
tır. Bu tip Anayasalar “olağanüstü” 
Anayasalardır. Bizim için bugün 
daha anlamlı olan ise mümkün 

olduğunca “olağan” bir Anayasa’yı 
inşa edebilmektir

2) Türkiye aslında büyük ölçü-
de bir modernleşme toplumuydu. 
Yani Batı gibi kendi modernliği-
ni bizatihi kendi toplumsal dina-
mikleriyle üretebilmiş bir toplum 
değildi. Batı modernliği, arkasında-
ki toplumsal aktörlerin, sınıfların 
iradeleriyle ortaya çıkan bir süreçti. 
Bizde ise modernleşme daha çok 

bir “batı gibi olma”, “modern gibi 
olma”ya dayanıyordu. Daha çok 
devletin bir ihtiyacı olarak orta-
ya çıkmıştı, toplumun değil. Bu 
anlamda modernleşme bir anlam-
da devletin topluma biçim vermeye 
çalıştığı bir projeydi.

Bu nedenle de bizde “hukuk” 
her zaman çok önemli olmuş-
tur. Hukuk başlı başına bir 
modernleşme aracıydı. Aslında 
hukuk, hakkın çoğuludur. Yani 
hukuk bu manada hakları temel 
almak durumundadır. Bizde ise 
hukuk daha çok nizama gön-
derme yapar. Düzeni kurmak 
için elzemdir. Aslında her şeyin 
hukukla belirlendiği, her şeyin 
mahkemelerde sonuçlanabildiği 
bir toplum demokratik zihni-
yetin pek de yerleşmediği bir 
toplumdur. Anayasa da bu çer-
çevede topluma biçim verme-
nin bir aracı olagelmiştir bizde. 
Toplumun olduğu hali değil, 
olması gerektiği hali tanımlan-
mıştır hep. Bizde hukuk en 
temel modernleşme kurumu 
olagelmiştir aslında.

Devletin değil, toplumun 
altını çizen bir Anayasa bu anlam-
da önemlidir. Anayasa bir baş-
langıç değil bir sonuç olmalıdır. 
Toplumun birlikte yaşama konu-
sundaki temel kurallar hakkındaki 
mutabakatını ifade eden minimal 
optimum’u ifade etmelidir. Bu da 
zaten modernleşmeden modernli-
ğe doğru geçişin bir başka tezahü-
rü olarak değerlendirilebilir. Yani 
devletin toplumu biçimlendirmek 

Prof. Dr. Besim Dellaloğlu: 
“Devletin değil, toplumun altını çizen 

bir Anayasa önemlidir.”
(Kırklareli Üniv. Fen Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölüm Başkanı)

Anayasa sadece içerik değildir. 
Aynı zamanda biçimdir. Üstelik 
bu “biçim” de iki boyutludur. 
Birincisi bizatihi Anayasa’nın 
biçimi. İkincisi Anayasa’nın 
hazırlanış biçimi. Yeni Anayasa 
mümkün olduğunca eskilerinden 
daha kısa olmalıdır. Hayatın her 
alanını tanımlamaya, düzenle-
meye çalışmamalıdır. Bu nokta-
da “minimal optimum” kavra-
mının altını bir kez daha çizmek 
isterim. Ayrıca Anayasa müm-
kün olduğunca geniş toplumsal 
kesimlerin iyi kötü bir “aidiyet” 
geliştirebilecekleri bir çerçeveyi 
mümkün kılmalıdır.
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için kullandığı bir araç olarak 
Anayasa’dan, devleti topluma karşı 
sınırlandıran, toplumun iradesini 
yansıtan bir Anayasa’ya geçiş. Bu 
bakış tarzı sadece “liberal” olmakla 
nitelenemez, nitelendirilmemelidir. 
Bu çerçeve liberal, sosyalist, anar-
şist, muhafazakâr vb. ideolojilerin, 
ama aynı zamanda da Laik, Dindar, 
Sünni, Alevi, Türk, Kürt vb. şeklin-
de ifadesini bulan toplumsal varo-
luş biçimlerinin kendi öznel kim-
liklerini olabildiğince nesnel bir 
biçimde “içinde” varsayabilecekleri 
bir Anayasa’yı mümkün kılabilme-
lidir.

3)Anayasa sadece içerik değil-
dir. Aynı zamanda biçimdir. Üstelik 
bu “biçim” de iki boyutludur. 
Birincisi bizatihi Anayasa’nın biçi-
mi. İkincisi Anayasa’nın hazırla-
nış biçimi. Yeni Anayasa müm-
kün olduğunca eskilerinden daha 
kısa olmalıdır. Hayatın her alanını 
tanımlamaya, düzenlemeye çalış-
mamalıdır. Bu noktada “minimal 
optimum” kavramının altını bir 
kez daha çizmek isterim. Ayrıca 
Anayasa mümkün olduğunca geniş 
toplumsal kesimlerin iyi kötü bir 
“aidiyet” geliştirebilecekleri bir 
çerçeveyi mümkün kılmalıdır. Bu 
noktada Anayasa’nın sadece top-
lumun egemen değerlerinin bir 
ifadesi olması demokrasiyi garan-
ti etmez. Tam tersine demokratik 
haklar asıl azınlıkta olanın, marji-
nal olanın haklarıdır. Bu nedenle 
bir Anayasa için en tehlikeli şey-
lerden biri çok keskin bir marjinal-
lik fobisiyle hazırlanmış olmasıdır. 
Bu manada örneğin “vicdani red” 
önemli bir kriter olabilir.

Toplumsal aktörlerin, grup-
ların, sınıfların, kesimlerin ira-
deleriyle “evrensel insan hakları” 
anlayışının bir ortalaması olması 

Yeni Anayasa için yeterli olmalıdır. 
“Evrensel İnsan Hakları” kavra-
mının altını özellikle çizmek isti-
yorum çünkü günümüzde artık 
hiçbir Anayasa aslında “ulusal” 
olamaz, kalamaz. İlk olarak bu 
zaten pratik olarak mümkün değil-
dir. Türkiye’nin de dâhil olduğu 
uluslararası kurumlar, sözleşme-
ler zaten Anayasa’ya ulusal, yerel 
olma imkânı bırakmamaktadır. 
Türkiye’nin AB’ye olası katılım 
süreci de bunun başka bir boyutu-
dur. Ama bütün bunlar olmasaydı 
bile, yine de “evrensel”i gözeten 
bir bakış teorik olarak gereklidir. 
Örneğin Türkiye’de “idam cezası” 
kaldırıldığı dönemde bir referan-
dum yapılsaydı bu cezanın kaldı-
rılması büyük ihtimalle mümkün 
olmayabilirdi. Dolayısıyla Anayasa 
sadece toplumun verili iradesini 
değil, evrensel hukuk normlarını 
da gözetebilmelidir.

4) Anayasa eninde sonunda 
içinde yaşadığımız toplumun temel 
sorunlarına çözüm getirmek, eğer 
bu çok mümkün değilse, bu sorun-
ları daha yaşanabilir hale getirmek 
gibi bir perspektife sahip olmalı-
dır. Bu manada ilk akla gelmesi 
gereken konular elbette Kürt/Türk 
meselesi, Alevi/Sünni meselesi ve 
Laik/Dindar meselesidir. Bu konu-
ları bu şekilde ifade etmemin bir 
nedeni var. Bir konunun “mesele” 
olması için farklı taraflarının olma-
sı gerekir. “Kürt meselesi” ifadesi 
bir Türk cümlesidir! Tıpkı “Alevi 
meselesi” ifadesinin bir Sünni cüm-
lesi olması gibi! Meseleyi bu şekil-
de ortaya koyabilmek bile bence 
önemli bir adım teşkil edebilir.

Bu çerçevede öncelikli olarak 
düşünülebilecek “somut” öneriler 
şu şekilde sıralanabilir:

-Anayasa’da “vatandaşlık” tanı-

mının herhangi bir “etnik” gönder-

me yapmadan, mümkün olduğun-

ca yumuşak bir biçimde ifade edil-

mesi daha doğru olur. Bu konuda 

“anayasal vatandaşlık” kavramına 

gönderme yapılması daha anlam-

lıdır.

- “Anadilde Eğitim”i temel 

insan hakları kapsamında ele alan 

bir bakış tarzına ihtiyacımız var. 

Bu temel hakkı tanımayan bir 

Anayasa’nın Türkiye’ye pek bir şey 

kazandırabileceğini düşünmüyo-

rum doğrusu.

- “Cemevi ibadethane değildir” 

yaklaşımıyla Sünni/Alevi mesele-

sinde yol almak mümkün değildir. 

Cemevlerine ibadethane statüsü 

mutlaka tanınmalıdır.

- Diyanet İşleri Başkanlığı ana-

yasal bir kurum olmaktan çıka-

rılmalıdır ve en azından yeniden 

yapılandırılmalıdır. Bu olası yeni-

den yapılanmada temsil edilmeyen 

kesimlerin iradesi mutlaka gözetil-

melidir.

- “Din dersi” anayasal bir zorun-

luluk olmaktan çıkarılmalıdır. Bu 

konu kanunla düzenlenmelidir. 

Küçük bir detay belki ama ana-

yasada “gayrimüslim” ifadesi yer 

almamalıdır. Bu terim marjinalize 

edici, hegemonik ve giderek bas-

kıcı bir tona sahiptir. Bu ülkede 

Müslüman olmayanların kendileri-

ne kendi varoluşlarını tanımladık-

ları birer “ad”ları zaten vardır.

- Anayasa’nın devletten çok top-

lumu işaret etmesi gereğine binaen 

mümkün olduğunca “adem-i mer-

keziyetçi” olması demokratikleşme 

açısında çok önemlidir.

- YÖK anayasal bir kurum 

olmaktan çıkarılmalıdır. Yüksek 

öğrenimin çerçevesi ayrıca bir 

kanunla belirlenmelidir.
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DOSYA

1) Anayasaların toplumsal 
mutabakata dayanması anayasaların 
pratiği açısından önemli bir nokta 
ama bu toplumsal mutabakatı, top-
lumdaki herkesin aynı görüşte itti-
fak etmesi diye algılamamak lazım. 
Anayasalar yalnızca o toplumda 
mevcut farklı düşünce ve inanış-
taki kişi veya grupları rahat-
latıcı bir metin özelliğini taşı-
malıdır. İdeolojik bağlamdan 
soyutlanmış olması asıl unsur-
lardan birisidir. Tek bir kesimin 
ideolojisini yansıtan bir ana-
yasanın toplumsal mutabakatı 
sağlamasından söz edemeyiz.  
Bilindiği üzere modern anaya-
sacılığın başlangıcı 1700’lerin 
sonralarına doğru ortaya çıkan 
akımlara dayanır. Bu akımın iki 
ana hedefi var; bir kere siyasi 
iktidarı belli bir sınır içerisin-
de tutma asıl amaçtır. Keyfiliği 
bir ölçüde engelleme, siyasi 
iktidarın bireyler üzerinde ve 
toplumdaki değişik gruplar 
üzerinde keyfi uygulamalarını 
hukuk ilkelerine oturtma ve 
sınırlama amacı var. Esas amaç 
ta budur modern anayasalarda. 
Bir diğer hedef ise temel hak 
ve hürriyetleri bir ölçüde garanti 
altına almaktır. İkisi fonksiyonel bir 
icra görevi üstlenir anayasalarda. 
Anayasacılık bu anlamıyla önemli 
bir gelişmedir. İster doğu da ister 
batı da olsun aynı amacı sağlamayı 
hedefleyen metin ve faaliyetleri des-
teklemek gerekir.  

Bir de bu alandaki gelişmeler 
sadece batıya has bir gelişme olarak 
algılanmamalı. Yani İslâm toplumla-
rında da başlangıçtan bugüne kadar 
siyasi iktidarın niteliği, ne olması 
gerektiği ve sınırları ile ilgili çok 
değişik tartışmalar ve uygulama-

lar görebilirsiniz. Hilafet ve salta-
nat ilişkisi ve onun uygulamaları 
değişik İslâm devletlerinde çeşit-
li forumlarda tartışılmış ve belir-
li esaslara bağlanmıştır. Ama bu 
modern anayasacılığın çıkışı Doğu 
ve İslâm toplumlarını da büyük 
ölçüde etkiliyor. En önemli etkiyi 
ise Osmanlı Devleti içinde görebili-
yoruz. Osmanlı Devleti’nin 19. yüz-
yılda  bu anayasal gelişmelere yakla-
şımı, icraatı, uygulayışı diğer İslâm 
toplumlarına göre biraz daha önce-
lik taşıyor. Bugün anayasayı tanım-
lamaya kalkışacak olsak, Anayasa 
aslında toplumda farklı düşünce ve 

ideolojileri yaşatabilecek bir yapı-
ya sahip temel metinler olmalıdır 
diyebiliriz. Çoğulcu demokrasi-
lerin geçerli olduğu günümüzde 
“anayasalar” buna imkân verecek 
temel metinler statüsünü taşıma-
lıdır. Bunların ötesinde bir anlamı 
yok ve olmamalıdır anayasaların.  

Sınırlar koyarken de yukarıda 
bahsettiğimiz iki ana temel ilkeyi 
gözetmek durumundadır. Siyasi 
iktidarın bireylerin üzerinde 
tahakkümüne karşı koymalıdır. 
Bugün baktığımızda anayasayı 
yanlış anladığımız ortada. Her 
kurumu anayasaya sokuyoruz. 
Her alanı anayasada düzenle-
mekle birileri birilerine pranga 
vuruyor. Bu anlamıyla anaya-
sa sınırlı alanları içermelidir. 
Anayasayı asli fonksiyonlarına 
uygun olarak ortaya koymalıyız.

2) Bizim bir siyasi kültürü-
müz var. Öncelikle bunu göz 
ardı ederek bizdeki anayasaları 
değerlendirmemiz söz konusu 
olamaz. Bizde vesayet adeta siya-
si damarlarımızın en ücra nok-
tasına işlemiş bir vasıf arz eder. 
Parlamenter sistem tecrübemiz 
150 yıla yaklaşmaktadır. Ama 

demokratik kültürü inşa etmede 
eksikliğimiz var. Birileri çıkıp ken-
dilerini demokrat diye tanımlıyor, 
ister liberal ister solcu olsun bu 
ülkede tam anlamıyla bir demokrat 
yoktur. Solcusu sağcısı güç kendi 
ellerindeyse o çerçevede konjonktür 
değerlendirmesi yaparlar. Herkes 
kendisine bir özgürlük alanı açmak 
ister elbette ama roller değiştiğinde 
bir zulmü başkalarına reva görürler. 

Bizim en başta bir zihniyet, 
bir siyasi kültür problemimiz var. 
Demokrasiyi özümseme noktasın-
da bazı eksikliklerimiz çok açık. 

Prof. Dr. M. Macit Kenanoğlu: 
“Yeni sıfatı ile hazırlanacak bir anayasanın 

temel bir farklılığı olmalı”
(İstanbul Şehir Üniv. Hukuk Fak. Dekanı)

Yüksek Öğretimi bile Atatürk ilke 
ve inkılaplarına göre düzenleyen 
bir anayasa var önümüzde. Yeni 
bir anayasa işte bu zihniyeti orta-
dan kaldıracak bir dönüşüm eseri 
olmalıdır. Eski kavgalara sebebi-
yet veren unsurlar çıkarılmalıdır. 
Yeni anayasadan şunu anlamamız 
lazım, seçim, parlamento olacak. 
Burada yeni olan zihniyet değişi-
midir. Eski alışkanlıklarımızla yeni 
bir anayasa iddiasına çıkıp, tek 
bir dil, tek bir mezhep, tek bir ırk 
tanımı ile yola çıkarsak buna yeni 
anayasa diyemeyiz. Ruhunda bir 
yenilik olmalıdır.
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Biz bu problemleri aşmış olsaydık 
bu bahsettiğimiz metinleri çoktan 
sağlıklı biçimde yazabilirdik ve 
uygulamamızda da bu gördüğümüz 
hatalarla karşılaşmazdık. Bu ülke-
de bütün ideolojik gruplarla aynı 
havayı teneffüs ettiğimiz için bütün 
gruplar da bahsettiğimiz hastalıkları 
bünyelerinde barındırıyorlar. Son 
zamanlarda bir iyileşme ve normal-
leşme var. Yaşanılan birçok hadise 
topluma bazı şeyleri net bir şekilde 
öğretti ve şimdi ortak bir noktaya 
doğru gidebilecek bir zemini elde 
ettik diye düşünüyorum. Vesayet 
meselesi, halka duyulan güven-
sizliğin bir emaresi olarak uzun 
yıllar birilerinin zihniyeti olduğu 
için metinlere yansımış. Meclisi 
egemenliğin tecelli ettiği en üst yer 
olarak kabul ettikten sonra onun 
üzerinde vesayetçi makamlar ihdas 
etmek bu zihniyetin bir eseridir. 

Yargı organları uzun bir müd-
det yürütmeyi tıkayıcı ve kötü-
rümleştiren bir anlayışla çalışmış-
tır. Danıştay mesela buna iyi bir 
örnektir. Uzun yıllar yürütmeyi 
nasıl engelleriz düşüncesiyle çalış-
mıştır. Danıştay nedir? Çıkarılan 
her kararnameyi iptal ediyor, hükü-
mete ait takdir yetkisini kendisi 
kullanıyor, yerindelik denetimi 
yapıyor. Anayasa mahkemesi de 
benzer şekilde ideolojik çalışıp 
birçok düzenlemeyi iptal etti. 61 
Anayasası ideal kurumlar, düzen 
getirmiş gibi görünüyor ama aske-
rin vesayetinde yürütüldüğü için 
bir sonuç alınamıyor. TRT özerk-
liği var o dönem, hükümet TRT 
genel müdürünü görevden alamıyor 
alsa Danıştay göreve iade ediyor. 
Böyle bir çıkmaz. Uzun yıllar mec-
lis, hükümet ve yürütmenin elini 
kolunu bağlamış vesayet dediğimiz 
olgu. Bir kurum asli fonksiyona ters 
bir şey hedefliyorsa “hukuk” çalış-
maz. Danıştay, Anayasa Mahkemesi 
hukuk ve adaleti göz ardı ederek 
tamamen ideolojik olarak iktidarda-
ki partinin muhalifiymiş gibi karar 
verdiği yerlerde sistemin tıkanma-
sı kaçınılmazdır. Bu dünyanın her 

yerinde böyle olur. Yani asıl sorun 
siyaset ve asker cephesinden kay-
naklanan sorunlarımız. 

Sistem bazı alanlarda yeniden 
dizayn edildi, anayasa referandumu 
yapıldı fakat yeterli değildi bunlar 
ve toptan bir değişikliğe ihtiyaç 
vardı. Ortaya bir anayasa talebi çık-
mıştır. Türkiye evvelce kapalı bir 
toplumdu fakat dışarıya açılan bir 
toplum haline geldi. Tek taraflı bir 
medya ve haber alma kanalları artık 
yok. Çok kanallı haberler geliyor. 
İnsanlar kendilerine anlatılan ve 
öğretilen bilgilerin doğruluğunu, 
gerçekliğini araştırma yeteneğine 
sahip oldu bu yolla. Tek bir kanal, 
ideolojik medya bize bilgi empoze 
edemiyor. Dolayısıyla bunun top-
lumsal dönüşümde payı var. Bu bir 
toplumsal uyanıştır. Halk kendisine 
anlatılan şeye eskisi gibi inanmıyor. 
Asker, medya, yargı ittifakı bitmiştir 
artık. 

3) Yeni sıfatı ile hazırlanacak bir 
anayasanın temel bir farklılığı olma-
lı elbette. 82 Anayasası bu zamana 
kadar çok defa değiştirildi ve her biri 
kapsamlı ve önemli değişikliklerdi. 
Kapsamlı ve önemli değişikliklere 
rağmen “anayasa” hakkında olumlu 
bir kanaat toplumda oluşmuyor. 
Birileri vesayetçi kurumları denge-
lese de, parti kapatmayı zorlaştı-
ran düzenlemeleri yapsa bile, darbe 
dönemi anayasası havası hakim ve 
toplum diyor ki toplumun ilerle-
yişinde “anayasa” en büyük engel. 
Neye engel? Toplumsal, kültürel, 
etnik, ırki, mezhepsel çatışmaların 
kaynağı gibi algılanıyor. Düşünce 
hürriyeti var, ama önünde bir sürü 
engel var. Türkiye olabildiğince 
dünyadaki varolan örnekleri de göz 
önünde bulundurarak bazı şeylerin 
idrakine vardı ve toptan darbe ana-
yasasına karşı çıktı. 

Burada toplumun taleplerini iyi 
anlamak gerekiyor. Yeni anayasa 
olması için de “zihniyet dönüşümü” 
gerçekleşmiş olmalıdır Türkiye’de. 
Var mı böyle bir dönüşüm? Yeni 
anayasa eğer böyle bir zihni dönü-
şüm varsa, bu dönüşümün tem-

silcisi olmak durumundadır. Bazı 
kurumlar muhafaza edilecek mi? 
Parlamento, yargı, yürütme organla-
rımız elbette olacak. Bunlarda temel 
hak ve hürriyetlere yer verecek, ama 
biz burada farklı bir zihniyeti ortaya 
koymak durumundayız. Nedir o? 
İdeolojik kalıpların dışına çıkılma-
sıdır. Yüksek Öğretimi bile Atatürk 
ilke ve inkılaplarına göre düzenle-
yen bir anayasa var önümüzde. Yeni 
bir anayasa işte bu zihniyeti orta-
dan kaldıracak bir dönüşüm eseri 
olmalıdır. Eski kavgalara sebebiyet 
veren unsurlar çıkarılmalıdır. Yeni 
anayasadan şunu anlamamız lazım, 
seçim, parlamento olacak. Burada 
yeni olan zihniyet değişimidir. Eski 
alışkanlıklarımızla yeni bir anayasa 
iddiasına çıkıp, tek bir dil, tek bir 
mezhep, tek bir ırk tanımı ile yola 
çıkarsak buna yeni anayasa diyeme-
yiz. Ruhunda bir yenilik olmalıdır. 

4) Her şeyden önce siyasi sistem 
konusunda tartışma açılıp açılmaya-
cağı önem taşıyor. Başkanlık sistemi 
ile parlamenter sistem arasında bir 
tercihte bulunup bulunmayacağı-
mız netleşmedi. Bu tartışmanın neti-
celendirilmesi gerekir. Parlamenter 
sistem tecrübemiz var. Başkanlık 
sistemi ile alakalı detaylı düşünmek 
zorundayız. Siyasi iktidarlara keyfi 
alan açmayacak ve temel hak ve 
hürriyetleri sınırlayacak bir anayasa 
üzerinde yoğunlaşmak durumun-
dayız. Anayasanın giriş ve ideolojik 
kısımlarını, değiştirilmez madde-
lerini tamamen ortadan kaldırma-
lıyız. Değişmez maddelerle mecli-
sin eli kolu bağlanmamalıdır. Bazı 
kurumlar mesela YÖK anayasadan 
çıkarılmalıdır. Dönüşümü zorlaştı-
rıcı unsurlar ortadan kaldırılmalı-
dır.  Bahsettiğim gibi somut ilkeler-
den daha çok öze ilişkin tartışmalar 
etrafında yoğunlaşmalıyız. Yeni bir 
anayasa için önemli olan, “öz” veya 
“ruh” veya “zihniyetin değişimi” 
üzerinde yoğunlaşmaktır.
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DOSYA

1) Anayasaların bir sözleşme 
olduğu noktasında bir fikir bir-
liği var görüldüğü üzere. Bence 
asıl soru bu sözleşmenin taraf-
larının kim olduğu sorusudur. 
Kanaatimce Türkiye anayasaları, 
Kanun-i Esasi’den itibaren düşü-
nürsek, Türkiye’deki asıl güç mer-
kezleri/iktidar odakları arasındaki 
ilişkileri düzenleyen metinlerden 
öte bir anlam taşımamaktadır. 
Aslında batıda gelişen Anayasa 
hareketlerine baktığımızda da ilk 
dayanak olarak sunulan, 1215 
tarihli Magna Carta’da da 
benzer bir anlam bulabiliriz. 
Orada da toplumun geniş kit-
lelerinin talepleri daha doğru-
su taraflığı söz konusu olma-
yıp iktidar merkezi Aristokrasi 
ile gittikçe bir iktidar odağı 
haline gelen Burjuva/Sermaye 
arasında yapılan bir anlaşmayı 
görürüz.

Yukarıda ifade ettiğim 
kanaat dolayısıyla kimsenin 
keyfini kaçırmak istemem 
ama Yeni/Sivil Anayasa tar-
tışmaları çerçevesinde olu-
şan ve aslında gittikçe azalan 
heyecan dalgası bana komik 
geliyor.

Türkiye anayasacılık hare-
ketleri temelde bürokrasinin siya-
set alanı üzerinde gittikçe güç 
kazanması ve sistemin bürokra-
tik bir oligarşiye evrilmesi neti-
cesini doğurmuştur. Önce ken-
disini Padişah karşısında belirli 

güvencelerle donatan bürokrasi 
süreç içerisinde askeri bürokrasi 
lehine daha da güç kazanmış, 
Türkiye Cumhuriyeti deneyimiyle 
Padişahın yerini kapmıştır. Bahse 
konu, toplumsal karşılığı ve meş-
ruiyeti olmayan görece iktidar 
değişiminin hazmedilmesi, doğu-

sundan batısına neredeyse her ilde 
yaşanan ve kanlı biçimlerde bastı-
rılan ayaklanmalardan da anlaşıla-
cağı üzere kolay olmamıştır.

Yeni düzene karşı oluşan 
kıyamların/ayaklanmaların kıyım-
la sonuçlanıp yeni iktidarın ege-
menliğini; İstiklal Mahkemeleri, 
Devrim Kanunları, sıkıyönetim-
ler, resmi tarih tezleri, kurtuluş 
hikâyeleri, harf devrimiyle yaşa-
nan kültürel soykırım vb. ile 
güçlendirmesi süreci çok partili 

düzene geçişe kadar devam 
etmiştir. Bu süreçte yürürlükte 
olan Anayasanın pratik hiçbir 
değerinin olmadığı açıktır.

Çok partili hayata geçişle 
birlikte ortaya çıkan rahatlama 
sürecinde 25 yıllık iktidarının 
elinden kayma riskini gören 
askeri ve sivil bürokrasi tek-
rar harekete geçmiş ve bun-
dan sonra 10 yılda bir yapı-
lan darbeler ve bu darbelerin 
dizayn ettiği düzen bu iktidar 
odağının gücünü sürekli diri 
tutmuştur. Dikkat edilirse her 
anayasa bir darbenin ertesi-
ne tekabül etmektedir. Bu da 
aslında anayasa denilen şeyin 
ne menem bir şey olduğunu 
göstermektedir.
Neticede bana göre anayasanın 

iktidarı paylaşan birden fazla güç 
odağının kendi aralarındaki iliş-
kileri ve sınırları düzenleyen bir 
metinden öte bir anlamı yoktur. 
Güç odağı tek olunca da zaten 

Avukat Kaya Kartal: 
“Toplumda yoğun ilgi gören anayasa talebi de 

esasında ne idüğü belirsiz bir taleptir.”

Demokratik, özgürlükçü, katı-
lımcı, çoğulcu bir anayasanın 
ütopyacılarda bile rastlanama-
yacak derecede büyük bir hayal 
olduğunu düşünüyorum. Zira 
tarihin sonu gelmediği gibi ide-
olojiler de bitmemiştir. Temelde 
liberalizmin hâkimiyeti düşün-
cesine dayandığı kanaatin-
de olduğum; “Demokratik, 
özgürlükçü, katılımcı, çoğulcu 
bir anayasa” söylemi liberaliz-
min hâkimiyetinden başka bir 
amaca hizmet etmez.
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anayasaya ihtiyaç yoktur.

2) Demokratik, özgürlükçü, 

katılımcı, çoğulcu bir anayasa-

nın ütopyacılarda bile rastlanama-

yacak derecede büyük bir hayal 

olduğunu düşünüyorum. Zira 

tarihin sonu gelmediği gibi ideolo-

jiler de bitmemiştir. Temelde libe-

ralizmin hâkimiyeti düşüncesine 

dayandığı kanaatinde olduğum; 

“Demokratik, özgürlükçü, katı-

lımcı, çoğulcu bir anayasa” söy-

lemi liberalizmin hâkimiyetinden 

başka bir amaca hizmet etmez. 

Zira demokrasi de özgürlükçülük 

de çoğulculuk ve katılımcılık da 

içleri boş hayallerle doldurulmuş, 

pratiği tarihin hiçbir dönemin-

de yaşanmamış, sahnede küresel 

kapitalizmin Truva atları olarak 

rol almış soyut kurgulardan iba-

rettir. Temelde bu iddialar İttihat 

Terakki’den beri bir tür meşruiyet 

dayanağından öte bir anlam ifade 

etmemişler, en iptidai rejimler bile 

bu iddiaların arkasına sığınmış-

lardır.

Geldiğimiz noktada toplumda 

yoğun ilgi gören anayasa tale-

bi de esasında ne idüğü belirsiz 

bir taleptir. İlgi görmektedir zira 

modadır; gerçekliği yoktur zira 

24, 61, 82 anayasalarına dayalı 

sistem bütün gücüyle ayaktadır. 

Çaba da sistem içi bir çaba olup 

asıl karşı çıkılması gereken küre-

sel kapitalist sistemden bağım-

sız hareket etmemektedir. Geniş 

toplum kitleleri açısından anlamlı 

olan bu çabanın aydınlarda da 

aynı şekilde ortaya çıkması aslında 

daha ilginç bir durumdur. Bütün 

entelektüel çabasını ve becerile-

rini yeni anayasa talebine indir-

geyen aydın tipi, Akif Emre’den 

mülhem söyleyeyim, yeni anaya-

saya eklemlenmiş aydın tipi ola-

rak karşımızda durmaktadır.

3) Kurucu iradenin toplum 

olduğu yönündeki iddiaya katıl-

mıyorum öncelikle. Toplum ikti-

dar odaklarının kullandığı yüz-

lerce araçla sürece hazırlanmak-

tadır sadece. Aksinin nasıl düşü-

nülebileceğini anlayamıyorum. 

Zira bahse konu toplum da onun 

unsurları da 90 yıllık bir ulus 

devlet çarkı içerisinde öğütülmek-

te, ‘düzene uygun kafalar’ her 

tür araç kullanılmak suretiyle inşa 

edilmekte, 6 yaşında ailesinden 

alınan çocuklar bütün becerile-

ri ve itiraz yetenekleri ellerinden 

alınarak niteliksiz ve tehlikesiz 

olarak toplumun içerisine salın-

maktadır.

Olmaz ama kurucu iradenin 

toplum olduğu varsayımına dayalı 

bir anayasadan da farklı şeyler 

çıkacağını sanmıyorum. Neticede 

ulus devlet ezberleri, Kemalist 

dinin söylemleri, kapitalist eko-

nominin ilkeleri bütün canlılı-

ğını koruyor. Bu yüzden ‘yeni’ 

sıfatını hak edecek bir değişim 

öngörmüyorum. Bana göre süreç, 

Fikret Başkaya’nın bir yazısında 

işaret ettiği üzere, “Hiçbir Şeyi 

Değiştirmemek Üzere Her Şeyi 
Değiştirmek” ten öte bir anlam 
ifade etmemektedir.

4) Sorunun ilk kısmına ilişkin 
itirazlarım yukarıdaki cevaplarda 
mahfuz kalmak üzere ve bizim 
tayin etmediğimiz bu sürece 
maruz kalmışlığımızın bilincinde 
olarak, dışarıdan bir gözle ifade 
etmek isterim ki yeni bir anayasa-
dan bahsedilecekse öncelikle eski 
anayasal düzen üzerinden hareket 
edilmemelidir. Darbe anayasaları-
na dayalı ve oradaki şartlarla seçil-
miş bir meclis ile darbe anayasala-
rının öngördüğü bir siyasi-sosyal 
ve iktisadi düzen esas alınarak 
oluşturulacak anayasanın aslında 
hiçbir şeyi değiştirmemek olacağı 
açıktır. Yani öncelikle yapılması 
gereken şey darbe anayasalarının 
çöpe atılmasıdır. İkinci olarak 
da yeni de olsa bir Anayasanın 
bu kadar kutsallaştırılmasının ve 
bütün sorunların reçetesi olarak 
sunulmasının saçmalığına dikkat 
çekmek gerekir. Bu anlamda da 
mevcut şartlarda toplumsal açı-
dan en faydalı husus anayasanın 
mümkün olduğunca basitleştiril-
mesi ve etkisizleştirilmesidir.

Karikatür: Osman Turhan
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Ömer Faruk KARAGÜZEL

Türkiye’nin Anayasa Çıkmazı: 
Efendiler ile Kölelerin Cemaati

Türkiye’de önemli ve büyük 
bir değişimin yaşandığı süre-

ce şahit oluyoruz. Resmi 
ideoloji yoluyla tabu hali-
ne getirilen birçok konu 
hem verili iktidar hem 
kamusal müzakere yoluy-
la eleştiriye tabi tutuluyor, 
birçoğu kökten kaldırılıyor, bir-
çoğu ise yıpratılarak yok edil-
me noktasına geliyor. Toplumsal 
yükselişin, halkın talepleri doğ-
rultusunda yönetimin, devletin 
tüm kurumlarında daha aktif 
siyaset yürüttüğü bir döneme 
doğru ilerliyoruz. Göreceli bir 
normalleşme, demokratikleşen, 
daha çok demokratikleşen bir 
Türkiye hayalleri ve beklentile-
ri günden güne artıyor, vesayet 
sistemi yerine halkın merkeze 
oynadığı, temel hak ve özgür-
lüklerin tüm kanunlara rağmen 
el üstünde tutulduğu bir sürece 
tanık oluyoruz.

Türkiye’nin geç modernle-
şen bir ülke durumunda olması 
ve her geçen gün net olarak 
belirginleşen elit içi ve elitler 
arası iktidar çekişmeleri, kendi 
sınırları dışındaki gelişmele-
ri takip edemeyen ve bununla 
beraber kendi sınırları içindeki 
değişim arzularını da karşılaya-

mayan bir durumu ortaya çıkar-
mıştır. Tüm bu yaşananların 
doğal bir sonucu olarak toplu-
mun çeşitli katmanlarında mey-
dana gelen sosyal, ekonomik, 
siyasal ve hukuki krizler çözü-
lememiştir. Çözmek için çaba 
gösteren birileri ortaya çıktığın-
da ise ötekileştirilerek yalnız-
laştırılmıştır. Ötekileştirme hali 
ise yaşanan sorunları yalnızca 
derinleştirmiştir.

Akademik çevreler, entelek-
tüeller ve devlet adamları, ver-
dikleri sayısız söylevde halkı bir 
alana kanalize etmeye çalışırken, 
tarihin yanılsamalarının nihai 
sonuna her makamdan gazel 
okumanın ötesine geçilemedi. 
Türkiye toplumunun bir kısmı, 
vesayet sisteminden bağımsız 
olarak üretilen hükümet siya-
setini, antikacılar dükkânına 
kaldırmaya çalışırken, bir kısmı 

siyasetin geri dönüşünü 
kutluyordu. Siyasetin her 
türlü özgürleşme vaadiyle 
bağını kopardığı küresel-

leşen dünya için Türkiye’de 
yaşanan değişimler ve yeni siya-
set algısı halkın yanına doğru 
çekiliyor, eskatolojik beklen-
ti ufkuyla ayak bağını koparan 
siyasetinse, asıl doğasına Türkiye 
ekseninde geri döndüğüne şahit 
oluyoruz. 

Tüm bu değişim, normalleş-
me ve görece de olsa özgürlük-
lerin genişletilmesinin önünde 
durmaya çalışan, vesayet siste-
minin bir kalesi olarak “yargı-
nın hukukilik denetimi yerine 
yerindelik tavrı” artarak devam 
ediyor. Merkezi bürokratik sınıf 
kendi hegemonyasını sürdürme 
eğilimini son yıllarda hukuk 
organları vasıtasıyla yapmakta-
dır. Birçok hukukçu detaylıca 
anlatılan Anayasa Mahkemesi 
kararlarının hukuki dayana-
ğı olmadığını beyan etmiş ve 
mahkemenin siyasi hedeflere 
ulaşma çabası içinde olduğunu 
ileri sürmüştür. Kaldı ki Anayasa 
Mahkemesinin temel işlevi olan 
özgürlükleri koruma görevini 
gerçekleştirme ve varlık nede-
niyle çelişecek biçimde devlet 
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ve otorite eksenli kararlar ver-
mekten kaçınması gerekliliğini 
buradan tekrar vurgulamamız 
gerekiyor. Nitekim bugünkü 
Türkiye’de başta Anayasa mah-
kemesi olmak üzere yüksek yargı 
organlarının içtihadı vatandaşlar 
için güvence oluşturmaktan 
çok, esas olarak, “kurulu 
düzen”i ve onun ideoloji-
sini tahkim etmeye hizmet 
etmektedir. Özellikle yük-
sek yargı “adalet dağıtan” 
bir mercii olmaktan çok, 
demokratik siyaset üzerin-
deki bir vesayet organı işlevi 
görmektedir. Siyasetçilerin 
hareket merkezlerini, ver-
dikleri yargı kararlarıyla 
kısıtlama amacında bulunan, 
Yargıtay, Danıştay, Hakimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu, 
Anayasa Mahkemesi ise ted-
birli de olsa bazı düzenle-
melerin odağı haline geli-
yor. 12 Eylül referandumu 
ile birlikte vesayet sistemi-
nin yargı kanadının derin 
bir darbe aldığı aşikârdır 
fakat bu düzenlemelerin 
tamamlayıcısı niteliğinde bir 
anayasa Türkiye’nin çoğunluğu 
tarafından olmazsa olmaz hale 
gelmiştir. Talepler yeni, sivil, 
demokratik bir anayasa talepleri 
çağrısında toplanıyor.

Türk Ulus Kimliği  Çıkmazı 

Bugün içinde yaşadığı-
mız dünya uluslar sistemi-
dir. Sınırlarını aşarak her yıl 
Birleşmiş Milletler’e üye olan 
ulus devlet sayısına bir yenisi 
daha ekleniyor. Bundan daha 

yüz elli yıl kadar önce, varolan 
ulus devletlerin çoğu ortada bile 
yoktu. Ulus devletlerin bu hızlı 
gelişimi, hanedanlıkların çökü-
şü, kapitalizmin yayılışı, resmi 
devlet dillerinin oluşumu ve 
“zaman-mekân” algımızın şekil-

lenmesiyle ilişkili olduğu açıktır. 
Ulus devletlerin, vatandaşlarını 
ölüme götürecek, belli duyguları 
-kin ve nefret-  bilinçli olarak 
yaşatacak fedakârlığı nasıl analiz 
edebiliriz? Kurulan yeni devle-
tin ulusu olanlar, ırklarına olan 
bağlılıklarını ve minnetlerini 
sunmak için, kendisi dışındaki 
tüm uluslara ve kendi gibi olma-
ya zorladıkları halklara kin ve 
düşmanlık beslemelerini, zulmü 
reva görmelerini nasıl açıklaya-

biliriz? Bir sanal üretim olarak 
ortaya çıkan hayali cemaatlerin 
“demokratikleşme sorunu”nda 
varolan insan hakları, ayrımcılık 
ve diğer insanlığa karşı işlenen 
suçlar problemlerini bu sorulara 
arka plan oluşturacak bir adalet 

ve demokrasi anlayışı sorunu-
nu ortaya çıkarır.

Bugünün Türkiye’sinde 
egemenlerin yerine halktan 
yana tavır alanlar, geleneksel 
Osmanlı toplumsal yapısı-
nın çözülmesi sebeplerini, 
Osmanlılık ideolojisinin 
ortaya çıkışı ve birçok yeni 
arayışın temel dinamikleri-
ni sorgulamadan, adalet ve 
“iyi gelecek” iddiası ortaya 
koyabilir mi? Türk ulusçu-
luğunun neden bir proje 
olarak tesis edildiğini ve bu 
uğurda nelerin feda edildiği-
ni, sayısı hafife alınmayacak 
insanın sırf bu kimlik adına 
nasıl katledildiğini sorgula-
madan, “Türk’ün şanlı geç-
mişinin” sorunlu anlamını 
irdelemeden, kısaca Türkü 
yeniden adlandırmadan top-
lumsal mekanizmanın tüm 

devlet ve halk çatışmasını mini-
mize edecek bir sözleşme orta-
ya koyabilir mi? Sözcüklerin ve 
kavramların manasını hafızalara 
doğru hatlarla yerleştirmeden: 
“ırksız bir ırkçılık” yaparak ve 
bunları sorgulatmadan, “Devlet 
Anayasası Oluşturmanın Manası 
Var mıdır”? Kanımızca bugün 
demokratik, sivil ve halkın istek 
ve taleplerinin el üstünde tutula-
cağı bir anayasa bizzat sistemin 
Türklük mefkûresinin eleştirisi 

Anayasa Mahkemesinin temel 
işlevi olan özgürlükleri koru-
ma görevini gerçekleştirme 
ve varlık nedeniyle çelişe-
cek biçimde devlet ve oto-
rite eksenli kararlar vermek-
ten kaçınması gerekliliğini 
buradan tekrar vurgulamamız 
gerekiyor. Nitekim bugün-
kü Türkiye’de başta Anayasa 
mahkemesi olmak üzere yük-
sek yargı organlarının içtihadı 
vatandaşlar için güvence oluş-
turmaktan çok, esas olarak, 
“kurulu düzen”i ve onun ide-
olojisini tahkim etmeye hiz-
met etmektedir.
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ile sağlanabilir.
Türkiye’de demokratikleşme 

ve normalleşme isteminin başı-
nı çekenlerin göz ardı ettikle-
ri en önemli mesele hayali bir 
cemaat mantığıyla inşa edilen 
Türk ulus kimliğinin halk nez-
dindeki mahiyetidir. Tüm dünya 
coğrafyasını, insanlığı ve tarihi 
ulusal sınırlara bölerek, Türkiye 
de dahil, her biri kendinin en 
köklü ve en eski olduğunu ispat 
etme yarışına girerek, durma-
dan dış düşmanlar belirleyerek, 
düşmanlarına karşı bir “biz” 
kimliği oluşturarak kendile-
rini meşrulaştıran ulus devlet-
lerden kurtulmak ve “nation” 
ideolojisinden halkı kurtarmak, 
bu deli gömleğini İslâm olan 
bir halktan çıkarmak mümkün 
müdür? Türkiye’de normalleş-
menin evrensel alanda başlaya-
cağı nokta bizzat bu kırılmanın 
kendisidir. Bugün elitler arası 
ve elit içi -sermaye sınıfından, 

yargıya- çatışmanın temelinde 

bu kırılma yatıyor. Beş bin yıllık 

Beyaz ırk, Bozkurt’çu sarı ırk ve 

bin yıllık milliyetçi-muhafazakâr 

tarih söylemleriyle üretilen 

“Türk Hayali Cemaati”, kendi 

içinde barındırdığı etnik kimlik-

lere, “din”i hayatın tüm alanla-

rında tatbik etmek isteyenlere, 

Türk ulus kimliğini savunarak 

devletin yeni anayasa düzenle-

mesi bu yapılara ve oluşumla-

ra ne kadar adalet getirebilir? 

Türkiye’de yaşanan son yılların 

kadim sorunu olarak yargı çık-

mazı, bir hukuk devletinin ada-

let arzusu mu yoksa tam tersine 

“Türk Ulus Devleti Kimliğini” 

müdafaa etmek mi?

Siyasalın Kıyısında 
Demokratikleşme Sorunu

Hayali cemaatten -ulus dev-

let- eşitler cemaatine kavuşma 

iddiası yolunun demokrasiden 

geçtiğini iddia eden demokra-
sinin bugünkü savunucuları 
ve demokrasinin nimetlerine 
kavuştuklarını iddia ederek 
en büyük patırtıyla sevinenler, 
onu belli bir zemine kolayca 
indirgeyerek yeni bir oligarşi-
nin de kapısını açmaktadırlar. 
Asıl amaç demokrasiden yola 
çıkarak Kemalizm’in geriletil-
mesidir, iktidar demokratlığa 
bu sebeple sarılıyor. Peki, ikti-
dar ile aynı hedefe yönelerek 
demokratlığı, liberalliği toplum-
da kolektifleştirmek iddiasında 
olanlar neden yeni bir hedef 
kapısı aralıyor? Demokrasi iste-
minin manasız olduğunu söyle-
yemeyiz, Kemalizm ile hesaplaş-
mak adına demokrasi söylemine 
sığınmak iktidar söylemi açısın-
dan makuldür. Demokrasi savu-
nucularının bir kısmı demokra-
siyi; toplum içinde bir zümrenin 
diğerlerine göre daha az şanslı 
olanların iktidar ve refahtan pay 
almalarını sağlamaya en yatkın 
eşitsizlik düzeni üzerinde muta-
bakat, bir kısmı onun karşısına 
onu yalanlayan bir gerçekliği, 
eşitsizliğin süregiden gerçekli-
ğini çıkarmaya çalıştılar. Bugün 
Türkiye’de demokrasinin bu iki 
tanımlaması ile bir çelişki ortaya 
çıkar: bir taraf eşitsizlik içinde 
en ideali, bir kısmı ise buna 
karşılık elimizde tuttuğumuz 
demokrasinin hakiki demokra-
sinin yalnızca gölgesi olduğu-
nu ve bunun yetersiz olduğunu 
savunurlar. Aynı ideolojinin iki 
farklı hali ampirik demokratik 
insan figürünün hayali cema-
at ideasıyla taban tabana zıt 

Türk ulusçuluğunun neden bir proje olarak tesis 
edildiğini ve bu uğurda nelerin feda edildiğini, sayısı 
hafife alınmayacak insanın sırf bu kimlik adına nasıl 
katledildiğini sorgulamadan, “Türk’ün şanlı geçmi-
şinin” sorunlu anlamını irdelemeden, kısaca Türkü 
yeniden adlandırmadan toplumsal mekanizmanın 
tüm devlet ve halk çatışmasını minimize edecek bir 
sözleşme ortaya koyabilir mi? Sözcüklerin ve kavram-
ların manasını hafızalara doğru hatlarla yerleştirme-
den: “ırksız bir ırkçılık” yaparak ve bunları sorgulat-
madan, “Devlet Anayasası Oluşturmanın Manası Var 
mıdır”? Kanımızca bugün demokratik, sivil ve halkın 
istek ve taleplerinin el üstünde tutulacağı bir anaya-
sa bizzat sistemin Türklük mefkûresinin eleştirisi ile 
sağlanabilir.
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olduğuna şahit oluruz. Liberal 

demokrasi anlayışı ise toplumu 

farklı bir yere doğru yönlen-

dirmekte, demokrasinin cema-

atçi özü ile diğer yanda çıkarları 

düzenleyen görünmez elin libe-

ral evrendeki bireysel gider ve 

kar hesabı arasındaki, biraz da 

doğaya aykırı bir birleşme olarak 

tezahür etti. Her biri kendi hal-

lerinde iken demokrasi ve birey-

cilik zıt yönlere gitmeye devam 

etti. Önümüzde ise yaşadığımız 

dönemde iki yol kalacaktır, ya 

demokrasinin anlamını kolek-

tifleştirmek ya da dürüstçe şunu 

söylemek gerekecektir, demok-

rasi dediğimiz artık liberalizm-

den başka bir şey değildir.1

Demokrasi bir siyasal rejim 

değildir. Demokrasi, arkhe 

mantığının, yani hükmetmenin 

hükmetmeye yatkınlık olarak 

önceden kavranmasının sekteye 

uğraması olduğu ölçüde, özgül 

bir özneyi tanımlayan ilişki biçi-

mi olarak siyaset rejiminin ta 

kendisidir. Demokrasi, arkhe’yi, 

uygulama hakkı sıfatının, sıfat 

yokluğu tarafından verildiği 

özgül durumdur. Demokrasi, 

başlangıcı olmayan başlangıç, 

hükmetmeyenin hâkimiyetidir. 

Demokrasinin öznesi ve dolayı-

sıyla siyasetin başlıca öznesi olan 

halk, cemaatin mensuplarının 

toplamı ya da nüfusun çalışan 

sınıfı değil, fazladan olan kısmı 

ve cemaatin bütününü sayılma-

yanların sayılması ile özdeşleş-

tirmeyi olanaklı kılar.

Bugün demokrasi tarih-

te benzeri olmayan küresel bir 

popülerliğe erişmiş durumda, 

buna karşın kavramsal olarak da 
demokrasi ilk ortaya çıktığından 
bu yana hiç bu kadar muğlak ve 
içi boş olmamıştı. Hâlihazırdaki 
bu popülerlik belki de anlam 
ve pratikte açıklığa, hatta içinin 
gerçekten boşluğuna dayanıyor-
du. Tıpkı Barack Obama gibi, 
demokrasi de herkesin istediği 
hayali ve umudu yükleyebileceği 
içi boş bir gösterendir. Belki de 
kapitalizm, en sonunda demok-
rasiyi de bir markaya, satıla-
bilir imajıyla meta fetişizmine 
yol açan geç modern versiyona 
indirgenmiştir. Wendy Brown, 
yirmi birinci yüzyılda bu popü-
lerliğin, modernliğin çoktan alt 
etmiş olması gerektiğini düşün-
dükleri bir şiddet ve celalle sava-
şa tutuşan tanrılar görünce tarih 
anlayışları sarsılan liberalleri 
anlamaktan geçtiğini ifade eder. 
Demokrasi küreselleşen dünya-
da onlara göre siyasal iktidarın 
ve kültürün özgül bir biçimi 
değil de yeni bir dünya dini, 
Batılılar ve hayranlarının önün-
de secdeye kapandığı bir mihrap 
ve de Batılı emperyal haçlı sefer-

lerini şekillendiren tanrısal amaç 
oluvermiştir.2 Artık dünyanın 
tamamına yakını anlamı muğlak 
bir demokrat kimliği benimse-
miştir. Berlusconi, Bush, Derrida 
ve Balibar ve hatta İtalyan komü-
nistleri artık demokrattır.  

Öyle görünüyor ki günü-
müzde “demokrasi” kelimesi 
çok geniş bir mutabakat sağ-
lıyor. Bu geniş mutabakatın 
kazananı olarak liberalizmi 
gösterebiliriz. Bu kazanımın 
oluşmasında birçok faktör sayı-
labilir ama ilk işaret edilmesi 
gereken yer bu geniş mutaba-
katın sonuçlarıdır. Postmodern 
ideoloji; “doğru herkese göre 
farklıdır” söylemiyle herkesi 
kuşattı. Kant’ın akıl felsefesini 
temel alarak felsefe oluşturdu. 
Liberaller de, demokrasi ile Kant 
ve Postmodernizmin temel dina-
miklerine yaslanarak herkesle 
iyi geçindiler ve pazar alanlarını 
genişlettiler. Herkesin doğrusu 
farklıdır söyleminin içeriğinde 
gizli, bu yeni alan, kapitalizmin 
merkezine oturdu ve kapitalizmi 
gün geçtikçe güçlendirdi. Yeni 
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dünya düzeni herkese ulaşma-
nın yolunu ideal olan “iyi” fak-
törünün altında buldu. Sonucun 
adı ise liberalliğin demokrasi ile 
buluşması oldu. Yine de “muzaf-
fer liberaller” bugün olduğu gibi 
dün de, demokratik biçimcili-
ğin altında çırpınan halk ege-
menliğinin sergilediği göste-
ri konusunda gizliden gizliye 
bir güvensizlik duyuyorlardı. 
Tocqueville: “Akılca demokra-
tik kurumlara yatkınım, ama 
içgüdülerim bakımından aris-
tokratım, yani yığınlara tepeden 
bakar veya korkarım onlardan, 
aslında özgür olan, haklara say-
gıyı severim ama demokrasinin 
düzenli işleyişini değil.” diyor-
du. Liberallerin demokrasi anla-
yışı hak ve özgürlükler temelin-
de bir yere oturma çabasında 
gibi görünse de halka aristokrat 
bir tavır sürdürülmüştür. Düzen 
düşkünlüğü tüccara, kitleler 
karşısında duyulan korku ise 
liberal ideolojiye temel olmuş-
tur. Liberalizm için demokrasi 
terimi nihayetinde tüccar des-
potizminin ve bu despotizmin 
dizginsiz rekabetinin takma bur-
nundan başka bir şey değildir.

Ranciere “demokra-
si skandalı”ndan söz edi-
yor. Demokrasi hangi alanıyla 
skandalın merkezinde olabilir? 
Bugün, düzenin adalete doğru 

ilerlemesinde demokrasi söy-

leminin merkeze çekilmesinin, 

kapitalizmin alanlarını rahat-

latmasıyla doğrudan bağını 

kurabiliriz. Beşeri bir ideoloji 

olarak liberalizmin Tocqueville 

örneğinden anlaşılacağı üzere, 

kitlelerin ürkekliği ile demok-

rasi çığırtkanlığının zıtlığından 

kapitalist modernleşmeye evri-

len ulus-devlet paradigmasının 

halk nezdinde kazanımlarını 

sorgulamak gerekliliği karşımız-

da duruyor. Reklam, anket şir-

ketlerinden seçim meydanlarına 

uzanan, sermayenin demokra-

siyi satın aldığını söylemek ne 

kadar yanlış olabilir? Şirketlerin 

gücü halkın siyasal yönetiminin 

vaat ve pratiklerini öteden beri 

aşındırmıştır. Bugün bu süreç 

benzeri görülmemiş bir doruğa 

ulaşıyor.

Bugünün dünyasının hâkim 

ideolojilerinin “demokrasi” pers-

pektiflerine dair birkaç duru-

mu ifade etmeye çalıştık. Magna 

Charta’nın demokrasiye vize 

almanın yolu olarak gösterilme-

si, demokrasiyle tanışmak iste-

yen milletlerin çıkmazı olmuş-

tur. Demokrasinin, Müslüman 

milletler arasında krize dönüşen 

bu önkoşulu, Batılılaşmak ve 

Şeriatçılık tasnifleriyle daha da 

karmaşık bir hale girmiştir. Giriş 

kapısında vize olarak gösteril-

mesi gereken Magna Charta’ya 

itaat, Türkiye ekseninde İslâm 

ve Demokrasi tartışmalarına yol 

açmıştır. Demokrasi nimetinden 

faydalanmak isteyen Müslüman 

milletlerden öncelikle kimliğini 

ve İslâmi mirasını uygar dünya 

mahkemeleri önünde red etme-

leri ve ancak bu yolla Batı’nın 

uygar tarihinden yararlanmaları 

fırsatı verilmiştir. Bu miras bıra-

kılmazsa vize imkânı da yok 

olacaktı.  Kanımızca “demok-

rasi”, ancak Hukuk Devleti’nin 

demokrasisi ise faydalı olacak-

tır. Bu vesileyle önemli olan 

Demokratik Hukuk Devleti tale-

bidir. Bir düzenin hukuk devleti 

olabilmesi için “Adalet”e riayet 

edebilmesi asgari şarttır. Adaletin 

temeli de insan haklarında mut-

lak eşitlik ilkesi, eşitlik adaleti 

demektir. Adalet ölçütünü, tek 

yaratıcı olan Allah; tek Rabb ola-

rak belirlemiştir. Bu ölçüt çağ-

dan çağa, toplumdan topluma 

değişmediği gibi, insan hakları 

ve bunların temelindeki değer-

ler de “relatif” değildirler.3 Asla 

değişmezler. Klasik anlamda 

insan hakları ve eşitlik adaletiyle 

“sosyal adalet” arasında da bir 

ayrım ve derecelendirme yapıla-

maz. Bu ilke ve hikmetin teme-

linde de İlahi otoritenin kayna-

ğı vardır. İslâm dünyasındaki 

hareketlenmenin, fıtri arayışın 

çarpıcı bir yönü kendi hususi 

dilinde ısrarla üzerinde durulan 

bu hukuki şeklidir. İslâm çağrısı 

kim tarafından dile getirilirse 

getirilsen menşe’i İslâm Hukuku 

yani şeriattır. İslâmcılık taraftar-

larının uğraşları esasları olarak 

da bu anlamıyla modernleşme 

arzusunun karşısında hukuki 

bir şekil almalıdır. Demokratik 

değerler ile hukuk devleti ilişki-

sini kurumsal açıdan analiz eden 

Rosenfeld, anayasal demokrasi 

ve hukuk devleti arasındaki 
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bağı üç ilkeye dayandırmıştır. 
Temel hakların korunması, dev-
letin sınırlandırılması, hukuk 
devletinin gerçekleştirilmesidir. 
Bu bağlamda temel hak, dev-
leti sınırlandırmak söylemleri-
nin manası için bugün verili 
ve hakim ideolojilerin anayasal 
meşruluğu hangi düşünceyle 
ifade ettiklerine değinmek gere-
kir. 

‹deolojiler Bağlamında 
Anayasaların Meşruluğu

Toplumsal, siyasal mutaba-
kat metni olarak bilinen “ana-
yasalar”, on sekizinci yüzyılda 
modernite tarafından gündem-
leştirilmiştir. Anayasalar, 15. 
yüzyıldan itibaren oluşmaya 
başlayan Batılı paradigmanın 
temel bir açılımı olan ulus dev-
letlerin esas teşkilat yasaları-
dır. İlk örnekleri ise 1787’de 
ABD’de 1791’de Fransa’da ger-
çekleşmiştir. Esas teşkilat yasa-
ları olarak “anayasa” ile Osmanlı 
Devleti’nin 1808 yılında yöne-
timle, Müslüman eşraf ve ağa-
lar arasında imzalanan  Sened-i 
İttifak  anlaşması, 1839  yılında 
İngiltere’nin baskısı ile Müslim 
ve gayr-ı Müslim tebânın eşit 
vatandaşlığı hakkının gündeme 
gelmesi bağlamında Tanzimat 
Fermanı,   1876 yılında, meş-
rutiyet yönetiminin yolunu 
açan  Kanun-u Esasi’nin ilan 
edilmesi süreçlerinin neticesin-
de karşılaşırız. T.C.’nin kurul-
ması sürecine kadar devam eden 
Batı’ya öykünmeci devleti ıslah 
süreci başarısız olup, yeni dev-
letin kurulmasıyla tasfiye edil-

miştir. 
Anayasanın toplumsal meş-

ruluğunu ideolojiler açısından 
derinlemesine araştırmak zor 
olsa da, ideologlarının düşün-
celeri üzerinden bir değerlendir-
me yapmak yeterli bilgiyi bizlere 
sunacaktır. Muhafazakâr düşün-
cenin en önemli temsilcilerin-
den olan Edmund Burke, Magna 
Charta’dan Haklar Bildirgesine 
İngiliz toplumunun anayasal 
gelişmelerini, atalardan gele-
cekleri adına devraldıkları yüce 
değerleri geliştirerek torunlarına 
emanet ettikleri bilgeliğin belge-
si olarak tanımlamaktadır.4 Bir 
diğer ifadeyle toplumun ataları-
na değer atfetmeksizin gelecek-
lerinin refahını garanti edemeye-
ceklerini söyleyen Burke, gelişti-
rilen hiçbir şeyin yeni olmadığı-
nı ve toplumun tüm bilgeliğini 
temsil eden anayasanın saygın-
lığının da geçmişin depolandı-
ğı değerlerin toplumca kendi 
gelecekleri adına yorumlayarak 

torunlarına emanet ettikleri 
bilgelik olduğunu belirmiştir. 
Kısaca muhafazakâr düşüncede 
anayasa, Türkiye’deki temsil-
cileri açısından da, Amerikan 
anayasası bağlamında ulusun 
oluşma evrelerini ve gelişimini 
anlatan ve ulusun yaşam kayna-
ğını oluşturan, geleceğe bağla-
yan, Surre’nin derinliğinde, geç-
mişle geleceğin arasında, tarihi 
gelişmelere göre değişebilen, 
katı olmayacak ve maneviyatı 
göz ardı etmeyecek bir metindir. 
Pozitivist düşünceye göre ana-
yasalar, aklın merkeze alınarak 
hazırlanmalı, aklın katı kuralla-
rında geleceği öngörecek nite-
likte olmalıdır. Aklın mükemmel 
olduğu varsayımından hareketle 
pozitivist, determinist kurallar 
temel alınmakta ve toplumsal 
taleplerde eğer akla uygun olur-
sa hukuki, aksi halde hukuk dışı 
olarak tanımlanmaktadır. Katı 
nitelikte olacak kanunların ve 
değiştirilemez değiştirilmesi tek-

Öyle görünüyor ki günümüzde “demokrasi” kelimesi 
çok geniş bir mutabakat sağlıyor. Bu geniş mutaba-
katın kazananı olarak liberalizmi gösterebiliriz. Bu 
kazanımın oluşmasında birçok faktör sayılabilir ama 
ilk işaret edilmesi gereken yer bu geniş mutabakatın 
sonuçlarıdır. Postmodern ideoloji; “doğru herkese 
göre farklıdır” söylemiyle herkesi kuşattı. Kant’ın akıl 
felsefesini temel alarak felsefe oluşturdu. Liberaller 
de, demokrasi ile Kant ve Postmodernizmin temel 
dinamiklerine yaslanarak herkesle iyi geçindiler ve 
pazar alanlarını genişlettiler. Herkesin doğrusu fark-
lıdır söyleminin içeriğinde gizli, bu yeni alan, kapita-
lizmin merkezine oturdu ve kapitalizmi gün geçtikçe 
güçlendirdi.
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lif dahi edilemeyecek kurallar da 
pozitivist düşüncenin merkeze 
alınarak inşa edilen anayasanın 
en bariz örneğidir. Dolayısıyla 
tecrübe, miras, gelenek, aşamalı 
olarak inşa edilen bir toplumun 
ihtiyaçları, bireysel ve toplumsal 
önyargılara karşı aklın önceliği ve 
aklın evrenselleştirildiği bir dev-
letin, birey ve toplum açısından 
öncelikli olması sonucunu kaçı-
nılmaz kılmaktadır. Pozitivist- 
ulusalcı düşünce temelinde ger-
çekleştirilen anayasa, tarihi ve 
toplumsal birikimi görmezden 
geldiği için muhafazakâr düşün-
ce tarafından eleştirilir. Modern 
anayasacılığın gelişimiyle bir-
likte bireysel haklar söylemi 
yaygınlık kazanmış, devlet ege-
menliğinin sınırlandırılması ve 
hukukun üstünlüğü ilkelerinin 
toplumlarda benimsenmesi neti-
cesindeki gelişmeler Locke’cu 
geleneği temsil eden liberal ve 
neo liberal düşünceyi popüler 
hale getirmiştir. Lokce günümüz 
liberal demokratik anayasasının 
temel referansıdır. Locke, liberal 
anayasanın temelini oluşturan 
yargılama biçimi devleti koru-
mak değil, sivil çıkarları şartsız 
koşulsuz korumak olduğunu 
ifade etmiştir.5 

Atalet ve Modernleşme ‹deolojisi

“Ümmetin efradı o günlerde 
iki yüz milyona baliğ oluyor-
du. Arazisi ise Muhit-i Atlasi’den 
bilad-i Çin’in içlerine kadar 
imtidar ediyor ki serapa mün-
bit topraklar, mahsuldar vadi-
lerden müteşekkildir. Bununla 
beraber o dönemlerde ümme-
tin memleketleri yağma ediliyor, 
namelekeleri ellerinden alınıyor, 

ecnebiler ümmetin inkısam eyle-
diği tavaife birer birer tegallüp 
ediyor. Arazisini kıt’a kıt’a tak-
sim ile yed-i gasbına geçiriyor. 
Ümmetin ne sözü mesmü, ne 
de emri muta. Hatta bakiye-i 
müluku her sabah bir hadisenin 
her akşam bir musibetin karşı-
sında bulunuyor. Bir zamanlar 
düvel-i muazzamayı cizye-güzar 
eden ümmet-i merhume bugün 
beka-yı mevcudiyetini o dev-
letlere tekarrübde görüyor. Bu 
ne musibettir, bu ne felakettir.”6 
Abduh’a göre İslâm aleminin 
umumi manzarası budur. İslâm 
alemi bu halde olduğuna göre 
acaba Müslümanlar ne haldedir? 
Daha doğrusu Müslümanlara ne 
oldu ki memleketleri, malları, 
mülkleri, istiklalleri her türlü 
hak ve hukukları ellerinden alı-
nır hale geldi? Osmanlı ülke-
sinde ve Türkiye’de modernleş-
me süreçleri denildiğinde artık 
tekerleme haline gelen deyiş 
şudur, Batı güçlü Osmanlı güç-
süz. Abduh’a göre bu izmihlal 
ve inhitatın bir tek esas sebebi 
vardır, o da “atalet”7… Ne var ki 
ataleti de doğuran sebepler de 
vardır. Abduh bunu özümüzde 
olanın kaybedilmesinde arama-
ya gayret eder.

On dokuzuncu yüzyıl 
Osmanlı ülkesi açısından son 
derece mühim gelişmelerin, 
ontolojik kırılmaların yaşandığı 
bir süreçtir. Batı’nın yükselişi 
karşısında, İslâm dünyasında 
geri kalmışlığın belirgin hale gel-
mesi, Osmanlı devlet adamları 
ve aydınlarını bir takım radi-
kal kararlar almaya zorlamış-
tır. İslâm dünyasında; sosyal, 
siyasal ve ekonomik sorunlara 

karşın ortaya çıkan yoğun değiş-
me ve gelişme çabalarına bu 
yüzyılda şahit oluruz. Batı’nın 
seküler yaşam felsefesi, yayılma-
cı bir anlayışla siyasal, sosyal, 
ekonomik, kültürel ve dinsel 
bir model olarak dünyanın her 
tarafında da kendisini hissettir-
meye başlamıştır. Bu süreçte, 
“Modernleşmek, Batılılaşmaktır” 
şeklindeki yaklaşım tarzı, red-
dedilemez gerçeklik olarak 
kabul görerek; Osmanlı devle-
tinin yeniden organize olması 
ve kurumlarının modernleşme-
si süreci başlamıştır. Batı’nın 
sosyal, kültürel, düşünsel ve 
dinsel üstünlük yaklaşımında 
Oryantalizm önemli bir yere 
sahiptir. Üretilen “az gelişmiş”, 
“geri kalmış” kavramlarıyla, bir 
taraftan Doğu tanımlanırken, 
diğer taraftan kendi iç çürüme-
miz ve ataletin ne olduğunun 
değerlendirilmesi yapılmadan 
Batı gibi olmanın İslâm ülkeleri 
için zorunluluk olduğu savunul-
muştur. 

Tanzimat’la başlayan 
modernleşme, çağdaşlaşma ve 
medeniyet projesi olarak nite-
lenen Batılılaşma, cumhuri-
yet dönemiyle birlikte katı bir 
ideolojiye dönüştürülmüştür. 
Modernleşme sürecinin başlan-
gıcı ile cumhuriyet dönemine 
kadar olan ontolojik birden çok 
kırılma, ulus devletin varlık bul-
masıyla neticelenmiştir. Ulus 
devletin Fransız öykünmesi akıl-
cı inşası, en büyük varlık sebebi 
olarak anayasa metinleri üzerine 
kurgulanmıştır. Anayasal deği-
şiklikler toplumsal bir mutaba-
katla değil hatta toplumun hazır 
olup olmadığı kararını da veren 
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bizatihi onu koruyanların tak-
dirleri doğrultusunda gerçekleş-
tirilmiştir.8 Türkiye Cumhuriyeti 
anayasalarını besleyen, kanunla-
rının vahiy gibi işletilmesi derdi, 
koruyucu kılıfa giydirilmesi, 
tüm maddelerini değiştirilmez 
kanunlar ışığında baştan aşağı 
inşa etmesi de, modernleşme ve 
çağdaşlaşmanın bir ideoloji ola-
rak benimsenmesindeki anlam-
da gizlidir.

Tanzimat’la başlayan, II. 
Meşrutiyet’le daha da belirginle-
şen modernleşme arzusu, bugü-
nün hâkim ideolojilerin, temel 
tartışmalarını, merkez-çevre iliş-
kilerini, elit içi ve elitler arası 
çatışmaları, sermaye savaşını, 
demokratikleşme sorununu, dış 
politikadan merkez siyasete tüm 
konularda hakim paradigma ola-
rak ağırlığını hissettirmektedir. 
Türkiye’de algıları tersine çevi-
recek anayasa tartışmalarının 
sağlanması, bizzat modernleşme 
isteğinin kendisiyle hesaplaşı-
larak varılacak bir zemininde 
ilerlemelidir. Modernleşme iste-
ği, ulus devlet ve paradigmala-
rı, anayasa, yasama- yürütme, 
yargı faaliyetleri, siyasetin biza-
tihi kendisi, “muasır medeniyet 
seviyesine ulaşma” idealinin yön 
değiştirmesi ile bugünkü anaya-
sa tartışmaları daha manalı bir 
yöne doğru evrilecektir.

Son Söz Yerine

Kendine ait uzamın asli kon-
figürasyonu olan siyasetin asıl 
gayesi; özne olan olayların ve 
işlemlerin dünyasını görünür 
kılmaktır. “Adalet” çağrısının her 
alanda duyurulması, siyasetin 
asıl gayesi, özü tek olan dünyada 

sayısız çatışmanın karşısına “La” 
diyebilmektir. Yeryüzü mah-
şeri bir uçurumun kenarında 
bulunuyorsa, kurtuluşun için ne 
yapılmalı, hangi yol izlenmeli-
dir? Siyasetin özü uyuşmazlık 
ise, siyaset felsefesine has olan 
şey siyasal eylemi has bir var 
olma tarzında temellendirmek 
olduğu ölçüde, siyaset felsefesi-
ne has olan şey siyasetin kurucu 
ihtilafını silmektedir.

Siyasetin sonu ve siyasetin 
geri dönüşü, siyaseti toplumsa-
lın bir hali ile devlet aygıtının 
bir hali arasındaki basit ilişki 
içerisinde yok etmenin birbiri-
ni tamamlayan iki tarzıdır. Yeni 
anayasa için var olan görünür 
mutabakat, bu yok etmenin kaba 
adıdır.9 Mutabakatın özü, çatış-
maya karşı barışçıl çözüm değil-
dir. Mutabakatın özü, duyumsa-
nabilir olanın kendi kendisine 
mesafesi olarak uyuşmazlığın 
yok edilmesi, fazladan öznelerin 
yok edilmesi, halkın toplumsal 
bedeninin parçalarının toplamı-
na ve siyasal cemaatin bu farklı 
kısımların çıkar ve ihtiras ilişki-
lerine indirgenmesidir. 

T.C. Anayasası’nı “ideolojik” 
renklerden ve buhranlardan, 
Kemalist vesayetten uzaklaş-
tırma gayretimiz, hayali cema-
atten eşitler cemaatine ulaşma 
dileğimiz, kimliksel eklemlen-
me içinde olmamız değil, zulme 
dur diyebilme çağırımızdandır. 
Anayasa tartışmalarında sözü-
müzü söylemek, hareketimizin 
doğası gereği, sonsuzluk da olsa, 
tüm imkânsızlıklara rağmen, 
sonsuzluğa taşı atmamız ve gele-
cek cevabı beklememizle alakalı 
bir durumdur. Bu manada siya-

set, yalnızca iktidarın uygulan-

ması değildir. Sözümüzün siya-

seti, varoluşumuzdur. Siyaset 

yalnızca iktidarın kullandığı bir 

yöntem değildir. Siyaseti ikti-

dara sahip olma mücadelesiyle 

ve iktidar pratiğiyle özdeşleştir-

mek, onu daha baştan hesaptan 

düşürmektir. Siyaset iktidarın 

tekelinde değil, özgüven duy-

gusunun rahatça işletildiği tüm 

cemiyetlerde aktif olarak iktidarı 

yönlendirme biçimidir. Resmi 

ideoloji olarak Kemalizm ne 

kadar geriletilebilirse, Türkiye 

toplumunu yönlendirmek o 

kadar kolaylaşacak, içeride sözü-

müzü daha geniş kitlelere duyu-

rabileceğimiz anlamlarına gel-

mektedir. Bu anlamıyla “Anayasa 

artışmalarında mesafeli, temkinli 

söz söylemek” kimliksel olarak 

eklemlenmek değil,   yaşananla-

rı anlamlandırmak bakımından 

önemli bir sorumluluktur.
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G enelde bu son dönem 

Ortadoğu’da meyda-

na gelen halk ayaklanmaları, 

Arap Baharı,   tarihin uyanışı, 

Ortadoğu intifadası gibi farklı ve 

çelişkili bir biçimde tanımlanıyor.  

Fakat ne şekilde tanımlanırsa 

tanımlansın değerlendirmelerin 

merkezinde olan yapılardan bir 

tanesi İhvan-ı Müslimin. İhvan-ı 

Müslimin de kurulduğu yıllardan 

bu yana Mısır yönetimi altında 

kimi zaman meydana çıkarak, 

kimi zaman geri çekilerek, kimi 

zaman tümüyle yeraltına inerek 

de olsa varlığını devam ettir-

miş bir yapı.   Son gelişmeler 

üzerinden hareket edildiğinde 

İhvan Mısır’da neyi hedefliyor? 

Öncelikleri nedir şu an itibariy-

le?

İhvan/Müslüman Kardeşler 

Mısır’da büyük bir hareket ve 

güçlü bir siyasî desteğe sahiptir. 

Onlar adına konuşmam, net bir 

şey söylemem doğru olmaz, ama 

benim gördüğüm, biraz da Hasan 

el-Benna ve İhvan-ı Müslimin 

Sempozyumu dolayısıyla farkı-

na vardığım şey İhvan’ın mer-

kezi Mısır’dır ve İhvan’ın bütün 

politikaları, dünyadaki kendile-

rine birebir bağlı olan yerlerin 

politikaları Mısır’daki merkez 

tarafından belirleniyor. Zaman 

zaman diğer kanatlar, örneğin 

Suriye gibi, Lübnan gibi yerlerde 

İhvan’ın merkezi kararlarından 

dolayı sıkıntıyla karşılaşıyorlar. 

Bazı ülkelerde daha güçlüler, 

Mısır’a dolayısıyla genel merke-

zin yönlendirmesine ihtiyaçları 

eskisi kadar yok. Mesela, Ürdün 

öyledir, Sudan öyledir, hatta 

Tunus da öyledir, ama Suriye 

İhvanı öyle değil. Suriye İhvanı 

yıllarca yurtdışında kaldığı için 

teşkilatlanmasını tamamlamış, 

kendi maddi kaynakları, örgüt-

lenmeleri Suriye’de o kadar rahat 

olmadıkları için büyük ölçüde 

Mısır’a daha fazla bağlıdır. 

Genel anlamıyla Mısır İhvanı 

genel merkeziliğini koruyor. 

Ortadoğu’daki gelişmelerde, 

siyasette de Mısır İhvanı’nın çok 

önemli bir önceliği ve faikliği 

vardır.

Kazım Sağlam ile
Hasan el-Benna ve Müslüman Kardeşler 

Üzerine

İhvan-ı Müslimin, hilafet sonrası koşullarda ümmetin başsız kalmasından sonra çare arayışların  önemli 
bir noktasıdır. Bu hareket ümmete tekrar izzetini iade etmek ve Müslümanları düştüğü zilletten kurtarmak 
esasına dayanır. Karşı koymanın, kendini korumanın ve atağa geçerek gasp edilmiş haklarının alınmasının 
öyle ucuz ve sıradan olmadığını çok iyi şekilde yaşayan Hasan el-Benna, yol ve dava arkadaşları, buna göre 
bir eğitim metodunu geliştirmişlerdir. Kuruluşundan bu yana farklı evrelerden geçen Müslüman Kardeşler 
hareketini ve onun kurucusunu değerlendiren  “Hasan el-Benna ve Müslüman Kardeşler  Sempozyumu” 
düzenleyicilerinden Kazım Sağlam’la  sempozyumu, Müslüman Kardeşler’i, Türkiye’ye intikal sürecini ve 
dünyaya etkilerini konuştuk. (Asım Öz)
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Peki,   Hüsnü Mübarek ikti-
darının devrilmesi sonrasında 
çok farklı partileşme sürecine 
gelecek olursak, farklı partiler 
adı altında İhvan’dan kopmalar 
oldu. İhvan’ın karşılaştığı sorun-
lar kendi içinde farklılaşmaları 
daha da arttırır mı?

İhvan’ın kurulduğu günden 
bugüne kadarki seyrine baktı-
ğımız zaman, İhvan kurul-
duğu günkü tarzı doğrul-
tusunda bir siyaset de güt-
müyor. Neticede bir tarihi 
süreçtir, zaman ve zemin 
mecburen bir farklılık getiri-
yor. İhvan da diri, hareketli, 
organik bir yapı, dolayısıyla 
çok değişikliklere uğruyor. 
Her siyaset değişikliğin-
de kopmalar, karşı çıkışlar 
da oluyor. Mesela bugün 
Afganistan’da cihat edenler-
den el-Kaide’nin içinde olan-
ların büyük bir kısmı netice-
de İhvan kültürüyle yetişmiş 
insanlar. Sudan gibi, Tunus 
gibi daha yumuşak siyaset 
yürüten yapıların temelinde 
de İhvan vardır. Bu açıdan 
bakılınca dünyada yekpare 
İhvan var demek de zor, 
farklılıklar var. Bu şu andaki 
Mısır İhvanı için de geçer-
lidir, yani bütünüyle karar 
alıp şunu uygulayacağız diye bir 
şey de yok gibi, fakat genel siya-
sete Mısır’da İhvan mensupları 
uyuyorlar. Bir de dış dünyanın 
şartları İhvan’ı bazı noktalarda 
zorluyor. İhvan neticede kendini 
Mısır’ın varisi ve Mısır’ın sahibi 
gibi görüyor. Mısır’ın sahibi gibi 
gördüğü için de çok “radikal”, 

“devrimci”, “kırıp döken” bir 
siyaset de yürütemiyor. Onun 
için bir bakıyorsun uzlaşmaya 
gidiyor, bir bakıyorsun başkala-
rıyla anlaşıyor, kendi ilkelerin-
den taviz veriyor, verir gibi görü-
nüyor. Ne kadar verdiğini de 
zaman gösterecek, ama burada 
da ben şunu görüyorum: İhvan 

kendisini o ülkenin gerçek sahi-
bi gibi görüyor ve ülkenin çok 
zarar görmesini de istemiyor. 
Ben geleyim de ülke ne olursa 
olsun demiyor, kırıp dökmeden 
geleyim diye bir yaklaşımı var. 
Burada da görebildiğim kadarıy-
la Türkiye’nin de yönlendirmesi 
vardır, etkisi vardır.

Şu anki siyasetin de mi etkisi 
var Türkiye’nin?

Evet, şu anki siyasetin-
de,   ülkenin yeni yapılanmasın-
da Türkiye’nin büyük bir etkisi 
vardır. Mesela, Suriye İhvanı’nın 
çok açık söylediği bir şey var, 
diyorlar ki, biz çok öne çık-
mak istemiyoruz, bütün Suriye 
muhalefetini bünyemizde top-

lamak istiyoruz. Bu Türkiye 
hükümetinin de bizden iste-
diği bir şeydir, diyor. Çok 
öne çıkmayın,   dünya sizin 
üzerinize odaklanmasın, 
bütün halkı katın. Bu böyle 
olunca da İhvan’ın; Seyyid 
Kutup, Abdülkadir Udeh 
gibi o radikal çözümden geri 
döndüğü veya birileri tarafın-
dan saptırılmış olarak değer-
lendirildiğini görüyoruz. Bu 
tespitler ne kadar doğrudur 
veya gerçekliği var mıdır, bu 
tür soruların cevabını zaman-
la öğreneceğiz.

Bu İhvan’ın bütün dünya-
da “yapılarının” olmasından 
mı kaynaklanıyor?

Tam olarak değil ama 
şunu unutmamak lazım: 
İhvan’ın etkilediği ve ancak 
İhvan’a bağlı olmayan dünya 
Müslümanları da var. Türkiye 

de buna dâhildir, hepimiz etki-
lenmişiz. Amerika’dan İran 
İslâm devrimine kadar uzanan 
bir etki. Mesela Hamaney tercü-
meler yapmış Seyyid Kutup’tan, 
böyle geniş bir etki alanı var. 
Dolayısıyla İhvan’ın şu anda 
bütün dünyada bu kadar yaygın-
laşmasında tek tip olmayışının 
da etkisi vardır. 

Hasan el-Benna, Afgani’deki 
İslâm birliği/ümmet fikrini, 
Abduh’taki o kadro yetiştir-
me ve ıslahat önderleri yetiş-
tirme çabasını, arkasından da 
Reşit Rıza’nın yaygın eğitime 
ve basına verdiği özel ihtima-
mın yanına bir de toplumsal 
bir taban ilave etti. Bunları 
var kabul etti, bunların prati-
ğe uygulanabilmesi için de bir 
ete, kemiğe bürünmesi lazım-
dı bunların, bu da bir teşki-
latla, yapılanmayla olabilecek 
bir şeydi. Hasan el-Benna bu 
yapılanmayı kurdu, o üstatla-
rın söylediklerini hayata indir-
gedi.



64 Umran HAZİRAN 2012

KR‹T‹K

İhvan gerek hareket olarak 
gerekse düşünce dünyası bakı-
mından bütün Müslümanları 
etkiledi. Onu biraz sonra da 
konuşacağız. Bir de farklılaştır-
ma tavrı var. Mesela Gannuşi 
sürgünden ülkesine dönerken 
kendisini İhvan’dan ayrıştırmaya 
çalıştı. İhvan’la çok farklı yerde 
durduklarını anlatan önceki 
yazılarında da var bu. İhvan’dan 
etkilense bile bir dönem sonra 
herkes kendi özerkliğini ilan 
etme veya farklılaştırma süreci 
içerisine de giriyorlar. Bunu nasıl 
yorumluyorsunuz? 

İhvan’ın temel anlayışında bu 
vardır. Genel ilkesinde bu vardır. 
Başka ülkelerde hareket edenlere 
bir serbesti alanı tanıyor, düşün-
cesinde bu yerelliğe vurgu da 
var. Tamamen kopuk değil, ama 
tümüyle Mısır gibi değil. Mesela 
diyelim, şu anda Suriye’de bir 
sıkıntı var. Esad’ın zulmü var. 
İhvan kökenli Müslümanların 
orada direnişin merkezini oluş-
turduğu kanaatini taşıyorum, 
öbürleri tali derecededir İhvan’a 
bağlı olmayanlar, Esad’a karşı 
savaşanlar içinde azınlıkta-
dır.   Tabii burada İran faktörü 
var, dolayısıyla Esad’a maalesef 
politikaları gereği destek oluş-
ları var, ama İhvan’ın tavrına 
bakıyorum, Mısır merkezli bir 
politika güdüyor. Bu Suriye’deki 
İhvan’ı da sıkıntıya sokuyor. 
Hâlbuki daha bağımsız hare-
ket etse, Mısır’ın şartları başka, 
Suriye’nin şartları başkadır. 
Mısır’ın İran’a ihtiyacı da yoktur. 
Çünkü Mısır bulunduğu yer iti-
bariyle İran’dan uzak kendi için-
de İslâmi açıdan mezhep sorunu 

yok, böyle bir ülkenin İran’a 
karşı politika üretmesi da rahat-
tır. Kafa da tutabilir, dışlayabilir 
de, ama Suriye bu kadar rahat 
değil, çünkü Suriye’nin şartları 
başkadır. Burada İhvan mese-
la Gannuşi’ye tanıdığı özerkli-
ği veya serbest hareket etmeyi 
Sudan’da Hasan Turabi’ye tanı-
dıklarının bir benzerini Suriye’ye 
de tanısalar Suriye İhvan’ı daha 
rahat eder. Üstelik bu daha akıl-
lıca bir siyaset olur.

İhvan bütün Arap ülkelerinde 
örgütlü mü?

Yalnız Suudi Arabistan’da 
resmi kuruluşu yok, yasak, 
İhvan yasak, Suud’da yasak.

Şu an hâlâ yasak mı?
Evet, resmi bir örgütlenmesi 

yok.

Türkiye açısından baktığımız-
da 1960’lardan itibaren İhvan 
literatürünün Türkiye’ye intikal 
süreci var. Peki, buna rağmen 
mesela, Türkiye’de   İhvan etki-
sinde bir yapı oluşmamış. Bu 
önemli…

Yok, zaman zaman gidiş geliş-
ler oldu, ama resmi bir temsiliyet 
oluşmadı.

Genelde eserlerle sınırlı kalan 
bir etkilenme durumu var. Bunu 
neye bağlıyorsunuz?

Bir kere Türkiye’nin yapısı 
farklı, Türkiye hem doğuyla, hem 
Batıyla, hem İslâm’ın içindeki 
farklı düşüncelerle içiçe olan bir 
ülkedir. Onun için saf tek bir 
düşünceyle Türkiye’de herhangi 
bir İslâmi hareket yürümez. Yani 

İhvan neticede Ehl-i sünnet ve’l-
cemaat anlayışı bulunan ve biraz 
Selefi ağırlıklı bir düşünceyle yol 
alan bir hareket. Türkiye’nin ana 
hatlarıyla imparatorluk bakiyesi 
olması dolayısıyla bütün İslâm 
anlayışlarını bünyesinde topla-
ma gibi bir tarafı vardır. Bunun 
yanında İhvan’ı da sever, okur, 
belki de dünyada en çok sevdiği, 
benimsediği İhvan düşüncesidir, 
ama ona da tam ram olmaz. 
Faydalanır, işine geleni alır,  zaten 
öbür türlü toplumda yer edine-
mez. İhvan’ın, İhvan düşüncesi-
nin, düşünürlerinin hepsini tüm 
söylediklerini kabul etme diye 
bir anlayış Türkiye’de oluşmadı. 
Seyyid Kutub da buna dâhildir. 
Bir Mısır’ın kendi coğrafyasının 
özel şartları dolayısıyla oluşmuş 
bir düşünce, tavır, tarz vardır, bir 
de hakikaten nasslardan gelen 
bir duruş vardır. Nassları sahip-
lenmekle Mısır’ın şartlarından 
dolayı takınılan tavrı sahiplen-
mek aynı şey değildir, zaman 
zaman Türkiye’de böyle bir 
karıştırma, bir yanlış yola giril-
me oldu, ama neticede Kur’ân 
ve sünnetle direkt ilgili düşünce 
başka bir şeydir, Mısır’ın şartla-
rında oluşan o karşı çıkış başka 
bir şeydir. Artık Türkiye insanı 
yavaş yavaş bunun da farkına 
vardı, dolayısıyla da İhvan’ın 
bence şu anda geldiğimiz yer 
itibariyle ümmet için faydalı 
olan, hayırlı olan tarafını rahat-
lıkla Türkiye insanı alıyor, ama 
Mısır’a ait, Araplara ait, kendi 
örfleri, ırki özelliklerine ait olan 
tarafını da yavaş yavaş ayıklıyor. 
Bu da hayırlı bir şey, öbür türlü 
olsa, buradan direkt Mısır’daki 
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İhvan’a bağlı bir hareket olsa 

Türkiye’de siyaset üretebilmesi 

mümkün olmaz. Çünkü kim ne 

derse desin bu ulus devletlerin 

getirdiği bir kendi etrafını örme 

vardır, kökü dışarıda diye bir 

yafta yiyen her hareket sonunda 

kaybeder. 

Bir de aşağı yukarı en azın-

dan öğrenciliğinizden beri çevi-

ri süreçlerini yakından biliyor-

sunuz. İhvan’ın ilk eserlerini 

Türkiye tercüme edenlerden bazı 

kişilerle arkadaşlığınız var. Bu 

çeviri süreçleri hakkında epey-

ce şeyler söyleniyor. İhvan’ın ve 

İhvan literatürünün Türkiye’ye 

intikali konusunda ne düşünü-

yorsunuz?

Şimdi şöyle bir şey var. 

İhvan’ın kitapları, Seyyid 

Kutup’un şehadetinden hemen 

sonra zaten 1967’lerde filan 

Türkiye’ye intikal etti. Dergi ola-

rak ilk yayınlayan Hilâl dergisi 

oldu. Seyyid Kutup’un şahade-

tinden bir sene sonra Hilâl der-

gisi Kutup özel sayısı çıkardı. O 

zaman Rabıtatülalemil İslâmî’yle 

Hilâl dergisi çevrisinin ciddi 

bir irtibatları vardı. O zaman 

da Suudi Arabistan’la Mısır ara-

sında bir siyasi sürtüşme vardı. 

Mısır’da Seyyid Kutup’un eser-

leri, İhvan’ın eserleri yasakken 

Suudi Arabistan Seyyid Kutup’un 

eserlerini yaygınlaştırdı. Bu iki 

devletin siyasi ihtilafının Seyyid 

Kutup’un ve İhvan kitaplarının 

dünyaya yayılmasına büyük 

katkısı oldu. Hilâl dergisi de 

onlarla yakın olduğu için bir 

yerde onu Türkiye’ye taşıdı, ama 

sadece o değil, Fikir Yayınları, 

Sezai Karakoç’un Diriliş’inde 

vs. İhvan’ın kitaplarını günde-

me getirdi ve tercümeleri bu 

şekilde başladı. Başlayınca da 

Türkiye’de siyasi ve toplum-

sal anlamda bir farklılaşma 

meydana geldi.   Türkiye’deki 

İslâmi mücadelenin kendi 

seyri içerisinde 1969’dan sonra 

Milli Türk Talebe Birliği’nde 

Burhanettin Kayahan’ın genel 

başkan olmasıyla ülkücüler-

le, ırkçı Türkçülerle yollarının 

ayrılmasıyla bir İslâmi siyaset 

Türkiye gündemine de gelmiş 

oldu. Arkasından Necmettin 

Erbakan’ın siyaset sahnesine çık-

ması da bunu pekiştirdi. Böylece 

Türkiye’de de bir siyasi İslâmi 

ortam oluştu. Bu siyasi İslâmi 

ortam da kendine bir dayanak, 

bir yer, bir kök aramaya çalış-

tı. Bu çağın problemlerini bilen, 

bu çağla hesaplaşmaya çalışan 

İhvan’ın eserlerini buldu önün-

de ve var gücüyle sarıldı ona, 

bu da çok hayırlı oldu bence. 

Pek çok şeyi yeni baştan düşün-

memize, tekrar gözden geçirme-

mize, nasslara dönmemize, dini 

asli şekliyle öğrenmeye ve yaşa-

mamıza vesile oldu. En azın-

dan Milli Görüş çizgisi için bu 

böyledir, belki bu Hizbu’t-Tahrir 

dolayısıyla başka çevrelere başka 

etkileri de olmuştur, ama bu 

Türkiye’nin ana İslâmi gövdesi 

olan Milli Görüş çizgisine bu 

tercümelerin böyle büyük bir 

katkısı oldu. Tabii en başta “Fi 

Zılâli’l-Kur’ân”ı saymak gereke-

cektir. Onun etkisi çok büyük ve 

kalıcı olmuştur. 

Genelde 1960’ların ikinci 

yarısından itibaren yapılan bu 

çevirilerin diyelim ki, Türkiye’yi 

bir taraftan İslâmlaştırırken bir 

taraftan da kendisine yabancı-

laştırdığı dile getiriliyor. Mesela, 

diyelim bu dönemde çevrilen 

İhvan’ın literatüründe olsun 

ya da Cemaat-i İslâmi’yle ilgi-

li metinlerde olsun tartışılan 

bazı şeylerin daha derinlikli 

olarak İkinci Meşrutiyet devri 

İslâmcıları tarafından tartışıldı-

ğına ilişkin yaklaşımlar ortaya 

konuyor. Böyle bir eleştiri geti-

riliyor, yani burada esasında bir 

tür “millici” bir zeminden hare-

ket edilerek neredeyse bu tercüme 

süreçlerinin  hasılası olan eserle-

rin/birikimin tümünü olumsuzla-

yan bir arka plan var. Bu konuda 

ne düşünüyorsunuz?

Bu kısmen doğrudur, yani 

kısmen doğrudur dediğim haki-

katen 1908’li yıllarda o zaman-

ki İslâmcıların tartıştığı konu-

ların daha derinlikli olduğu bir 

vaka, ama o zamandan kalan 

problemleri tartışıyorlar. Yani 

1950’li, 1960’lı yılların prob-

lemlerini İslâmi açıdan İhvan 

tartıştı. Dolayısıyla bizim günü-

müzün diliyle konuştuğu için 

cezp etti bizi. Bu isimler kapita-

lizme karşı çıktılar, sosyal ada-

let dediler, demokrasiyi tartış-

tılar, Darwinizm’i konuştular, 

psikolojik harbe karşı kendile-

rini ifade ettiler. Bir şey daha 

var, İhvan’ın bir avantajı var, 

İhvan aynı zamanda bir kurtu-

luş hareketidir de Mısır’da, yani 

İngilizlere karşı, yerli despotla-

ra karşı bir kurtuluş hareketi-
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dir. Türkiye’de de tersi olmuş-
tur, yani Cumhuriyet kurulunca 
bütün geri kalışımızın, başka-
sı tarafından işgal edilişimizin 
sebebi de İslâm addedilmiştir 
Cumhuriyet elitleri tarafından. 
Öte yandan İhvan’ın, İslâm’a 
sarılırsanız bağımsız olursunuz, 
kişiliğinizi bulursunuz, emper-
yalizme karşı durursunuz şeklin-
de bir anlayışı var genel kabulü 
açısından. Türkiye’de bize yut-
turulan şey; yani biz Müslüman 
olduğumuz için işgal edildik, 
Müslüman olduğumuz için 
geri kaldık, İslâm’dan kurtulur-
sak dünyada yerimizi alırız ve 
idame-yi hayatımız daha rahat 
olur diyen ucube bir yaklaşımdı. 
Bu iki anlayış arasındaki fark bu 
ruh hali, İhvan’ın benimsenme-
sine vesile oldu. İhvan’ı daha 
meydan okuyucu, daha karşı 
koyucu, daha kendinden emin 
bir zemine yerleştirdi, meşru-
tiyet dönemi İslâmcıları ise bir 
mazeret uydurma, bir kendini 
başkasına kabul ettirme psikolo-
jisi vardı. Bu iki psikolojiyi kar-
şılaştırdığımız zaman İhvan’ın o 
psikolojik zemini bizi daha diri 
tuttu ve o da aslında İhvan’ın 
eserlerinin yaygınlaşmasına kat-
kısı oldu. Belki Seyyid Kutup’un 
söylediklerini Mustafa Sabri 
Efendi de söylemiştir. Tarihin 
derinliklerinde çok şeyi insanlar 
söylemiştir, ama Seyyid Kutup 
bugünün diliyle o zamanki Mısır 
yöneticilerine karşı dik dura-
rak haykırdığı için, Amerika’ya 
kafa tuttuğu için, emperyalizme 
kafa tuttuğu için, NATO’ya kafa 
tuttuğu için bizi cezb etmiştir, 
ama 1908’li yıllarda bu prob-

lemler yoktur. Orada bizim 
İslâmcılar Osmanlı Devleti’nin 
bekası gerekir mi, gerekmez mi 
vs. o tür şeyler daha ağırlıklıy-
dı. Dolayısıyla İhvan bugünün 
diliyle konuştuğu için, bugünün 
problemleriyle uğraştığı için biz 
de bugünü yaşıyoruz, yaşadığı-
mız için de bizi cezb etti. Tabii 
bu süreç beraberinde ilk olma-
nın getirdiği bazı yanlışları da 
meydana getirdi. Bu da doğru, 
az önce de söyledim, biz hangi-
sinin nassa, hangisinin İhvan’a, 
daha doğrusu Mısır’a ve yerel 
şeye ait olduğunu tefrik etme-
den her şeyi İslâm gibi gördük, 
sonra yavaş yavaş bunu ayıkla-
dık. Mesela, bizde Türkiye’nin 
“milli” menfaatlerini savunmak 
çok hoş karşılanmazdı İslâmi 
camiada, ama bakıyorsunuz 
Seyyid Kutup, Hasan el-Benna 
milli iktisat politikasından bah-
sediyor, toprak reformundan 
bahsediyorlar Mısır’da yani ülke-
nin meselelerini sahipleniyorlar, 
somut olarak tartışıyorlar, ama 
bizde bu yok. Bunu söylediğin 
zaman bir nevi devletin/sistemin 
içine girmiş addediliyorsun ve 
İslâmcılara/İslâmcılığa halel geli-
yor. Bu tür yanlış anlayışlar oldu.

Burada Mustafa Sabri örne-
ğini verdiniz.  Benim aklıma Sait 
Halim Paşa’nın makaleleri geli-
yor. Müslüman dünyanın batıdan 
farkı üzerinde duruyor. Fakat 
bunlar kitleler tarafından bilin-
meyen “elitist” düşünceler olarak 
önümüzde duruyor. Lakin Seyyid 
Kutup öyle değil. Kitleler açısın-
dan veya İslâmi çevreler açısın-
dan baktığımızda Seyyid Kutup 

adını duyduklarında kurdukları 
cümlelerle Sait Halim Paşa adını 
duyduklarında kurabilecekleri 
cümleler arasında büyük bir fark 
vardır. Çünkü Sait Halim Paşa o 
kadar bilinmez. Bir de geçmişte 
kalmanın getirdiği   “unutulmuş-
luk” da var. Ne dersiniz?

Bir şey daha var burayla ilgi-
li benim söyleyeceğim, aslında 
İslâmcılık Türkiye’de bir nevi 
İslâmi kimliğini ibraz etme gös-
tergesi olarak tezahür ediyor. 
Kimlik ibraz etmeye başladığınız 
zaman yumuşak geçişler, makul 
şeyler çok sizi tatmin etmez. 
Karşı tarafa geçersiniz, çok net 
tavır koyarsınız, ayrıştırırsı-
nız, kendinize bir yer edinirsi-
niz, karşı tarafı da başka tarafa 
koyarsınız. İhvan bunu fazlasıyla 
yaptı. Seyyid Kutup’un bilhassa 
işte o cahiliye anlayışı, cahiliye 
toplumu, yerli despotlarla müca-
dele tarzı biraz da bizim ahva-
limize uygun, bize siz de böyle 
olursanız kimlik kazanırsınız, 
sizin ayrı bir özerk kimliğiniz 
olur, karşı tarafa karşı kendinizi 
öyle kabul ettirirsiniz, bir kimlik 
sahibi olursunuz. Bu da bizi çekti 
bir yerde,  dediğim gibi yanlışlar, 
sivrilikler tabii ki olmuştur, nor-
maldir de. Zamanla rayına otu-
rur, oturmuştur da.

İhvan dünyayı etkiledi dedik, 
bu etki sadece Müslümanların 
çoğunlukta olduğu ülkeler-
le sınırlı değil, batıda yaşayan 
Müslümanları da bir anlamda 
etkiledi. Bu anlamda 20. yüz-
yılın küresel diyebileceğimiz 
İslâmi figürlerinin neredeyse 
tümü   İhvan kökenli, Cemaat-i 
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İslâmi de var, ama mesela biz 

Türkiye ölçeğine baktığımız-

da 20. yüzyılda, son dönemdeki 

bazı  isimleri saymazsak Türkiye 

İslâmcılığı yerel bir İslâmcılık 

olarak kaldı. Misak-ı milli için-

de sınırlı kaldı. Burada yazılan 

eserler İngiltere’de, Fransa’da ya 

da Amerika’da yayınlanmadı…

Doğru, İhvan temsilcilikle-

rinin bu küreselleşmede etki-

si oldu. Burada Türkiye açısın-

dan şunları söylememiz lazım. 

Burada, bu topraklarda cumhu-

riyet kurulunca, taze(!)devlet 

dış dünyaya bana karışmayın, 

ben sizin bundan sonraki işle-

yişinize çomak sokmam, ben de 

burada yaşayayım, diye böyle 

adı konulmamış bir mutaba-

kat oldu, ama İhvan öyle değil, 

İhvan hem İngilizlere meydan 

okuyarak hem de kendi yerel 

idarecilere meydan okuyarak işe 

başladı. Bu meydan okuyuş dün-

yada ezilen bütün insanları cezb 

etti. Diyelim Fransızlara karşı 

ezilen insan da bu sese kulak 

kabarttı, Amerika’daki de buna 

kulak kabarttı, Afganistan’da 

Torabora dağlarında Rusya’ya 

karşı savaşanlar da buna kulak 

kabarttı. Çünkü ayrı bir İslâmi 

kimlik, kendine ait bir kimlik 

vardı. Bizim Türkiye’deki olan 

şey, Cumhuriyetle aramıza bir 

inkıta, kesinti meydana geldi. 

Bu ülkede yapılan harf inkılâbı, 

kanun değişikliği, batı medeni-

yet dairesine girişimiz bizi -her 

ne kadar bazıları çokça gün-

deme getirdi, köprü geleneği-

miz var falan diyorlarsa da- o 

köklü İslâmî gelenekten, İslâmın 

ana kaynaklarından kopar-

dı. Az önce de sohbet arasında 

konuştuk, biz artık Elmalı’nın 

tefsirini sadeleştirerek okuyo-

ruz, böyle bir köksüzlük dünya-

ya yayılamaz, ümmetten kopan 

düşünceler yayılamaz, ama biz 

mesela, Osmanlı’nın bakiye-

si olarak Osmanlı’nın mirası-

nı devam ettirseydik o zaman 

belki dünyaya çok daha fazla 

sesimiz ulaşabilirdi. Bu yönüyle 

ulaşmadı. Bir de İhvan Osmanlı 

İmparatorluğu’nun yıkılmasın-

dan sonra oluşan boşluğu; hila-

fetten kalan boşluğu kendi yeni 

teşkilatıyla doldurmaya çalışıyor 

şu an. Sanki onun yerine belki 

böyle bir niyetle yola çıkma-

mış, ama onun yerine ikame edi-

len bir düşünce gibi de geliyor 

İhvan düşüncesi. Çünkü Hasan 

el-Benna mesela, bir yerde şöyle 

diyor: “Birinci Dünya Savaşı 

şunun bunun için yapılmamıştır, 

Birinci Dünya Savaşı Osmanlı’yı 

ortadan kaldırıp, ümmeti baş-

sız bırakmak ve sömürmek için 

yapılmış bir harekettir.” 

Osmanlı ortadan kaldırılınca 

bir boşluk doğuyor, bu boşlu-

ğu İhvan kapatıyor. Dolayısıyla 

İhvan’ın dünyaya bakışı, bilgi-

lenme biçimi, hesaplaşması bir 

nevi hilafetin nasıl dış dünyaya 

karşı İslâm’ı koruyorsa böylece 

İslâm’a yönelen bütün saldırıları 

İhvan bir nevi cevap veriyor. 

Sosyalizme karşı cevap veriyor, 

kapitalizme karşı cevap veriyor, 

sömürgecilere karşı cevap veri-

yor, psikolojik baskılara karşı 

cevap veriyor, oryantalistlere 

cevap veriyor. Böylece kendini 

bir nevi İslâm’ın temsilcisi gibi 

görerek bir hareket, ortaya koyu-

yor, teşkilatlanmalarını da buna 

göre kuruyor. Bunu çok akıllı bir 

şekilde yaptığından bu da ister 

istemez dünyaya yayılıyor. 

Hasan el-Benna’nın, Menar’la, 

Reşit Rıza’yla da bir ilişkileri var. 

Ama Reşit Rıza Abduh gibi daha 

teorik boyutta kalan bir  anlayışa 

sahip, Hasan el-Benna ise pratik 

yönelimli. Bu açıdan nasıl bir 

farklılığı var el-Benna’nın?

El-Benna onu söylüyor. Diyor 

ki, bu üstatların söyledikleri 

doğrudur, ama pratik karşılı-

ğı yoktur. Benim görebildiğim 

Hasan el-Benna, Afgani’deki 

İslâm birliği/ümmet fikrini, 

Abduh’taki o kadro yetiştirme ve 

ıslahat önderleri yetiştirme çaba-

sını, arkasından da Reşit Rıza’nın 

yaygın eğitime ve basına verdiği 

özel ihtimamın yanına bir de 

toplumsal bir taban ilave etti. 

Bunları var kabul etti, bunla-

rın pratiğe uygulanabilmesi için 

de bir ete, kemiğe bürünmesi 

lazımdı bunların, bu da bir teş-

kilatla, yapılanmayla olabilecek 

bir şeydi. Hasan el-Benna bu 
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yapılanmayı kurdu, o üstatların 
söylediklerini hayata indirgedi. 

O zaman İslâmcılığı bir tür 
elit hareketi olmaktan çıkarttı.

O ayrı, bu elit değil mana-
sında da söylemiyorum, ama 
hakikaten pratize etti. Çünkü 
İsmailiye’ye gitti, baktı ki Süveyş 
Kanalı dolayısıyla oradaki halk 
köle gibi görülüyorlar, ümme-
tin bütün varlıklarına el konul-
muş. Böyle bir yerde güç, kuv-
vet olmadan, halk tabanı olma-
dan, örgütlenme olmadan karşı 
koyamayacağımızı anladı Hasan 
el-Benna, sadece adam yetiştir-
mekle olmadığını gördü ve teşki-
latını da bunun üzerine bina etti. 
Bu büyük tehlikeyi gördüğü için 
de küçük iç ihtilafların hiçbiri-
ne de girmedi. Ne tarikatçılarla 
kavga etti, ne Ezher ulemasıyla 
kavga etti, ne yerli örgütlerle, 
hiçbirisiyle cedelleşmedi. Baktı, 
dedi ki, ben bu alanın dışına 
çıkıyorum. Bu alanın dışına çıktı, 
başka örgütlenmeler yaptı, halka 
gitti, kahveye gitti, dinden iman-
dan haberi olmayan yerlere gitti 
ve böylece yayıldı. Dolayısıyla 
o entelektüel birikimin üstüne 
bunları bina etti. 

Bu teori ve pratik meselesini 
konuşmaya devam edelim: Mesela 
Osmanlı İslâmcılığıyla birlikte 
de düşündüğümüzde önemli bir 
şey var. Diyelim ki, Sait Halim 
Paşa olsun, diğer isimler olsun ya 
da Mehmet Akif örneğini düşüne-
lim, hakikaten onların düşünce 
anlamında yakaladıkları, farkı-
na vardıkları çok değerli farklı-
lıkları var, ama toplumsal taban 

ya da en azından bütün örgütlü 
hareket anlamında fazla bir kat-
kıları yok. Mehmet Akif’in de 
Mısır’a gittiği yıllar aşağı yukarı 
İhvan’ın oluştuğu yıllar. Topluma 
dönük olması ve taban bulma-
sı, bu anlamda şunu soracağım: 
Genelde özellikle Türkiye’de 
nurcu kökenli değerlendirmelerde 
ya da nur hareketi odaklı değer-
lendirmelerde İhvan’la Sait Nursi 
hareketi arasında bir bağ kuru-
luyor. Buna nasıl bakıyorsunuz? 

Said Nursi’nin kendisi diyor 
ki, benim İttihâd-ı İslâm’daki 
üstatlarım, işte Mısır müftüsü 
Abduh’tur, işte Yavuz Selim’dir, 
Namık Kemal’dir, Ali Suavi’dir. 
Yani bunların hepsini yan yana 
getirdiği zaman Said Nursî tarz 
İslâmcıların düşünce yapılarının 
çok net olmadığını, kafa karı-
şıklığı içinde olduğunu görüyor-
sun. Yani Muhammed Abduh’la 
Namık Kemal’i yan yana getirir-
seniz, ikisini de üstat edinirseniz 
biraz ondan bulaşır size, biraz 
bundan size bulaşır. Dolayısıyla 
Said Nursi’nin bu İslâmi mücade-
lesi, İslâmcılığı daha Türkiye’ye 
ait, daha dar, daha yerel mevzi 
bir şeydir. Yani onun dili İhvan 
dili değildir, ufku o manada 
geniş değil, yani bütün ümmeti 
kapsamıyor, dar. Her ne kadar 
“Uhuvvet Risalesi”ni yazsa da 
iddiaları çok yerel ve ırksal bir 
koku taşıyor. İhvan uluslarara-
sı sistemle hesaplaşma üzerine 
bina edilmiş bir harekettir. Bunu 
Seyyid Kutup’ta, Abdulkadir 
Udeh’te, Hasan el Benna’da çok 
açık görüyoruz. Risale-i Nur’un 
temeli kendi sistemi ile uzlaş-
ma, uyuşma üzerine bina edilmiş 

bu ruh hali uluslararası sistem-
le uzlaşmayı beraberinde geti-
rir. Bu ikisinin etkileri de aynı 
olmayacaktır, yöntemleri de aynı 
olmayacaktır. Neticede ikisi de 
Müslüman oldukları için bittabi 
benzer şeyler konuşacaklardır, 
benzer şeyleri söylüyorlardır. 
Zaman zaman mesela risaleleri 
okuduğun zaman bir bakıyorsun 
Fizilal’le çok benzerlikler görü-
yorsun, ama kalkış noktaları, 
hedefleri çok farklı. Farklı oldu-
ğu için de etkileri de farklı olmuş 
demektir. Yani Risale, bugünkü 
Nur hareketi, Risale demeyelim 
de Fethullah Gülen’in hareketi 
yer itibariyle uzlaşma üzerine 
bina edilmiştir. Artık Türkiye’yi 
de aştık, uluslararası uzlaşma 
zemini üzerinde hareket eden 
bir siyaset, ama İhvan’a bakıyor-
sun, şu anda işte Arap baharı-
nın da temeline bakıyorsun bir 
meydan okuma, dönüştürme, 
İslâmlaştırma politikası üzerine 
bina edilmiş bir siyaset. 

Biraz önce konuştuk, hani 
buradan eğer diyelim ki, İhvan 
için bir tür entegre olma duru-
mu olursa, inşallah olmaz, ama 
böyle bir durum olursa bu sefer 
diyelim ki, Nur Hareketinin tez-
lerinin de doğrulanması gibi bir 
şey olmayacak mı?

Yani eğer İhvan da o Nur 
hareketi gibi uzlaşırsa uluslarara-
sı sistemle, o zaman İhvan bütün-
lüğünü koruyamaz ve İhvan par-
çalanır. Bir kere İhvan’ın aldığı 
kültür, bilgi birikimi altyapısı 
o tür şeylere çok müsait değil, 
ama bittabi ki görüşmeler olur, 
anlaşmalar olur, ama teslim olma 
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meselesi başka. Ben İhvan’ın 

kolay kolay teslim olmayacağına 

inanıyorum. Olursa da kendini 

kaybeder. Yani o zaman İhvan’ın 

içindeki başka gruplar öne çıkar 

ve ana gövde zarar görür. Bir 

şey daha, İhvan /Hasan el-Benna 

önce fert, aile, toplum işleyi-

şi sonra devletin İslâmlaşması 

temeli, merkezi budur, ama 

bugün gelinen yer itibariyle, 

İhvan yeni bir şey daha ilave 

etmek durumundadır, bu iliş-

kilerin uluslararası plana çıka-

rılması lazım. Yani siyaseten de 

bir İslâmi siyaset gütmesi lazım; 

İhvan’ın bundan sonra dünyaya 

yeni bir İslâm siyaseti sunması 

lazım. Yani küresel kapitalizm 

ve sosyalizm dışında yeni bir 

dünya görüşü. O zaman İhvan 

bir değer kazanır, aksi takdirde 

geriler, çöker.

20. Yüzyılın içerisinde İslâmcı 

hareketler, kültürel İslâmcılık 

dediğimiz noktada gösterdikle-

ri başarıyı yani birey, bireyin 

inşası, diyelim ki belli meselele-

ri gündeme getirme noktasında 

gösterdikleri başarıyı siyasete 

taşıyamama gibi bir başarısızlık-

la karşılaştılar. Bu aşağı yukarı 

20. yüzyıldaki bütün hareketle-

rin hemen hepsinin sıkıntısı. Yani 

diyelim ki, Türkiye ölçeğinde de 

baktığımızda İslâmcı yazarların 

kültürel alanda başarılı oldukla-

rını ama aynı başarıyı siyaseten 

bir örneklik sunabilme nokta-

sında gösteremediklerini görü-

yoruz. Hakeza Pakistan olsun, 

Cemaat-i İslâmi örneği de aynı 

şekilde hiçbir şekilde şey olma-

dı. Afganistan öyle, İran örneği 

öyle, böyle bir durum var. Siyaset 

noktasında niçin başarılı değil 

İslâmcılık?

Bu tabii her ülkenin kendi 

imkânlarına göre değişebilir bir 

şeydir, ama o dediğiniz bütün 

dünya Müslümanlarının öyle bir 

açmazı var. Burada biraz İran 

bizi umutlandırdı, ama maale-

sef 30 sene sonra geldiği yer 

itibariyle de ben kendi adıma o 

umutlarımın bir kısmını da kay-

betmiş durumdayım. Yani İran 

dediğiniz tarzda, manada dünya-

ya İslâm siyaseti budur diye bir 

siyaset güdemedi. İktisadi olarak 

güdemedi, idari olarak güdeme-

di, kendi etrafındaki ülkelerle 

ilişki bazında güdemedi, yani 

o sırasını bir nevi harcadı gibi 

veya kaybetti gibi geliyor bana. 

Türkiye gibi ülkelerin bunu yap-

ması daha zor, Türkiye’nin dünya 

Müslümanları içerisinde özel bir 

yeri var, onu kabul ediyorum, 

ama Türkiye’nin bilgi birikimi, 

altyapısı, sistemi o dediğimiz 

ayrı bir bağımsız siyaset gütmeye 

müsait değildir. Türkiye netice-

de NATO ülkesidir, uluslarara-

sı camiada mesuliyetleri vardır, 

onları icra etmekle mükelleftir. 

Bir de İslâm dünyasının maddi 

imkânları da henüz o dediği-

miz siyaseti güdecek kadar reel 

değildir. Yani askeri gücü, eko-

nomik gücü. Bundan önce İslâm 

dünyasının en önemli problemi 

halkıyla idarecileri arasındaki 

boşluğun, farklılığın kalkması 

lazım. Birinci merhale bu olursa, 

yani herkes kendi ülkesindeki 

despotları, tiranları bertaraf edip 

halkıyla barışırsa, bu belki o 

dediğiniz dünya siyasetine yön 

verme veya dünya siyasetinde 

yer edinme için ilk adım olabilir. 

İkinci bir şey, İslâm ülkeleri-

nin hepsinin ortak bir siyaset 

gütmeleri gerekir, tek başına 

hiçbir ülke dünya siyasetinde 

söz söyleme gücü ve kuvvetinde 

değildir. Çünkü gerçekleri görü-

yoruz, İslâm coğrafyasının biti-

şikliği, tarihi tecrübemiz,   dün-

yanın geldiği yer itibariyle mut-

lak surette ortak hareket ede-

cek Müslüman dünyanın ortak 

bir siyasetinin olması lazım. 

Bunun da altyapısını Türkiye’yle 

Mısır’ın oluşturabileceğine ina-

nıyorum. Türkiye’nin tarihi, 

siyasi tecrübesi, devlet tecrübesi, 

cumhuriyet her ne kadar ken-

disini 1920’lerden bu yana var 

kabul ediyorsa da öyle değildir. 

Yani hariciyeden dahiliyeye, itfa-

iyeden bilmem Vefa Bozacısına 

kadar hepsi cumhuriyetten daha 

eski. Böyle tarihi geleneği olan 

bir ülkenin tarihiyle barışma-

sı, vehm edilmiş korkularından 

da kurtulması lazım. Türkiye, 

“şeriat geliyor”, “Araplar bizim 

düşmanımız” psikolojilerinden 

kurtulursa, İhvan-ı Müslimin’in 

de o aldığı İslâmi kültür, terbi-

ye, dirençle birleşirse, umarım 

dünya çapında bir siyaset ancak 

güdülebilir. Yoksa tek başına hiç-

bir ülke bunu yürütemez. Ben 

bunu söylerken İran’ı da dışla-

yarak öyle bir şey yapmamızın 

doğru olduğuna inanarak söyle-

miyorum. İran’ın da buna dâhil 

olması lazım, ama ilk etapta şu 

anda görünen odur ki, İran daha 



70 Umran HAZİRAN 2012

KR‹T‹K

sonra bu işe katılacak gibi görü-
nüyor. İnşallah da öyle olur. 

Yirminci yüzyılda İhvan’dan 
ayrılan yapılar da var.   Hasan 
el-Benna’nın öldürülmesinden 
sonra sanırım…

Evet, etkilemiş Mevdudi. 
Bilhassa   Cihat kitabıyla Seyyid 
Kutup’u çok etkilemiştir. Bilirsin 
o kitabı Mevdudi daha genç 
yaşındayken yazmıştır, 26 yaşın-
dayken o Cihat kitabını yaz-
mıştır. “İslâm’da Savaş Hukuku” 
diye Buruç Yayınları tarafından 
tercümesi yayımlandı. 

İhvan bir taraftan örgütlen-
mesini arttırırken bir taraftan 
da ayrılanlar olur. Mesela ilk 
ayrılanlardan birisi sanırım 
Takiyyüddin Nebhani, yani onla-
rın mesela İhvan’dan kopma   
süreçleri nasıl bir gerçekleşti? 

Şimdi İhvan’ın Mısır rejimi 
tarafından çok büyük bir baskı 
altına alındığı dönemlerde İhvan 
neredeyse bitme noktasına geldi. 
Hasan el-Benna’nın şehadetin-
den sonra uzun zamanda bir 
boşluk oluşmuş. Daha sonra 
Hudeybi başkan olunca bir tarz 
değiştirdi, biraz daha o eski şeye 
göre daha uzlaşmacı, biraz müla-
yim bir hareket gütmeye başladı. 
Bu da İhvan içinde tartışmaları 
beraberinde getirdi. Bir kısmı 
İhvan’ı eski raydan saptırmak-
la suçladılar. O noktada Seyyid 
Kutup da ayrı bir kutup olmaya 
başladı. Seyyid Kutup’un İhvan’a 
katılışı Hasan el-Benna’nın şeha-
detinden sonradır. Dolayısıyla 
Seyyid Kutup’un İhvan’a katıl-
masıyla İhvan düşünce olarak 

çok daha sertleşti, daha kökten 
söylemler başladı. Teşkilat olarak 
baskı altında tutulduktan sonra 
Hudeybi’den sonra da yavaş 
yavaş bir uzlaşmaya doğru git-
meye başladı. Uzlaşmaya doğru 
giderken de uç unsurlar, sert 
unsurlar İhvan’dan kopmaya 
başladılar. Daha sonra Tekfir ve’l-
Hicre koptu, İhvan’ı sapmakla 
suçladılar. Bugün de el-Kaide’nin 
içerisinde olan insanların büyük 
bir kısmı İhvan’ı bu manada 
biraz pasif dedikleri, biraz uzlaş-
macılıkla suçlayarak ayrı bir yola 
doğru gidiyorlar. Bu İhvan’ın 
kaderinde olan bir şey, ama 
burada Hudeybi’den sonra da 
İhvan tekrar yavaş yavaş topar-
landı ve artık hakikaten o Hasan 
el-Benna’nın şehadetinden son-
raki Mısır’ın sertliği biraz yumu-
şadı, tarafların ikisi de birbirine 
karşı yumuşayınca bir uzlaşı, adı 
konulmamış bir mutabakat sağ-
landı ve oradan İhvan devam 
etti. Bugün de Mısır’daki mer-
kezin yaptığı aslında benzer bir 
şeydir, onun için de birtakım 
insanlar onları suçluyor, uzlaşı-
yorsunuz diye.

Genelde batılı literatürdeki 
İslâmcılıkla ilgili çalışmalar-
da Seyyid Kutup’un “Yoldaki 
İşaretler”i üzerinden söylenilen 
şeyler çok farklı. Mesela silah-
lı mücadele noktasında Kutup 
anılıyor. “Yoldaki İşaretler”in 
hani uzun süreli toplumsal 
değişime vurgu yapan bölümü 
görmezden geliniyor. Mısır’da 
Seyyid Kutupçu olmakla mese-
la, Türkiye’deki Seyyid Kutup’u 
anlamlandırmaya çalışmak ara-

sında bir fark var mı? İhvan 
Kutup’u dışlıyor bir de…

“Davetçiyiz, Yargılayıcı 
Değiliz” adıyla kitap yazıyor 
Hudaybi.

Bugün İhvan ya da sizin gör-
düğünüz İhvan mensuplarının   
Kutup’la ilişkileri nasıl?

Şimdi şunu da görmemiz 
lazım: İhvan’ın silahlı timler, 
tugaylar yetiştirdiği dönemde 
Mısır’da bütün partilerin, kuru-
luşların öyle bir gençlik yapı-
lanmaları vardı. Sadece İhvan’a 
has değildi, bunu bir kere gör-
memiz lazım.   İkincisi, o tugay-
lar gittiler Filistin’de istilacı 
İsrail devletine karşı savaştılar, 
şehit oldular. Bugün de aynı 
şeydir, yani Kurtuluş Savaşına 
karşı çıkabilir misin? Bu da bir 
nevi Kurtuluş Savaşıdır. Hem 
İngilizlere karşı Kanal Savaşı’yla, 
hem de Filistin’deki İsrail işgali-
ne karşı savaştılar. Şimdi İhvan’ı, 
bu manada bilhassa Seyyid 
Kutup’u terörle aynı görerek, 
bağdaştırarak saldıranların anla-
madığı bir şey var. Bak, bir yerde 
düşmanınız sizin hareket tarzı-
nızı da belirliyor. İşgal eden bir 
adama karşı fikri bir şey söy-
leyemezsiniz, ama fikir müca-
delesi başkadır. Seyyid Kutup 
hem fikri mücadele veriyor, hem 
de İsrail’e karşı savaşan grubun 
içinde oluyor. Bu tabii bir şeydir, 
Çanakkale’de Mehmet Akif’in 
yetiştirdiği insanların büyük bir 
kısmı gidip şehit olmadı mı? 
İngiliz gelmiş işgal etmiş top-
rakları, seyirci mi kalacaksın? 
Bittabi olarak fiili mücadele var, 
sen de fiili mücadele edeceksin. 
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Bugün de aynı, yani herhangi 

bir devlet ülkeyi işgal ederse o 

ülke insanı savaşacak. İhvan’ın 

yaptığı da bu idi, yapacağı şey de 

yine böyle olacak. Seyyid Kutup 

üzerinden İslâm’ın cihad ruhu-

nu, emperyalizme karşı çıkış 

ruhunu da sindirmeye çalışıyor-

lar. İyi niyet yok burada, Seyyid 

Kutup’u da bu noktada Seyyid 

Kutup’un kendi düşüncesinden 

kaydırarak başka tarafa başka 

türlü yorumlamaya çalışıyorlar. 

Bu da doğru değil, Seyyid Kutup 

asla kupkuru bir savaşa cihad 

demez. O diyor ki, “Allah’la kul 

arasına giren her şey ötekidir ve 

biz bununla savaşacağız. Bazen 

bu nefsimiz olur, bazen ailemiz 

olur, bazen toplumun kendisi 

olur, bazen de tağuti rejimler 

olur, bazen de uluslararası sistem 

olur.” Seyyid Kutup böyle bakı-

yor olaya. Seyyid Kutup’a göre 

aile, fert, toplum, devlet, kaina-

tın işleyişi, ahiret bir bütündür. 

Bu bütünlüğün de sağlanabilme-

si için İslâm nizamının hâkim 

olması lazım. Bunu engelleyen 

her şey zararlıdır, bozucudur ve 

fıtrata da aykırıdır. Şimdi bu 

bütünlüğü görmeyenler Seyyid 

Kutup’un sadece sert şeyler 

söylediğini, terörden başka bir 

şey bilmediğini, insanları dol-

durduğunu iddia ediyorlar. Bu 

doğru değil, benzer düşünceleri 

İbni Teymiye’de de görürsün, 

Zadü’l-Mead sahibinde de görür-

sün, geriye doğru gittiğimizde 

tüm İslâm ümmetinde vardır. 

Hadislerde de vardır, Kur’ân’da 

da vardır aynı şey, yok mudur? 

Din bir bütündür neticede. 

Seyyid Kutup’ta bu bütünlüğü 

görüyoruz, ama burada Seyyid 

Kutupçuların biraz da bazıları 

Seyyid Kutup’u kendi istedikleri 

gibi yorumluyor. Bazıları Seyyid 

Kutup’u vahdet-i vücutçuluk-

la suçluyorlar. Düşünün yani 

şimdi, bir taraftan birisi diyor ki, 

vahdet-i vücutçu öbürü diyor ki, 

işte sivri, savaştan başka bir şey 

bilmez, ama öyle değil. Fizılâl’i 

okuyan, Yoldaki İşaretler’i oku-

yan,  Cihan Sulhu ve İslâm’ı oku-

yan, İslâm Düşüncesi’ni okuyun-

ca Seyyid Kutup’un hem İslâm 

tefekkür dünyasının nasıl olması 

lazım geldiğini, hem de savaş 

hukukunun, İslâm’daki savaş 

hukukunun neye dayanması 

gerektiğini çok açık, sarih görü-

yorsunuz. Öyle durup dururken 

insan öldürmeye falan son dere-

ce karşıdır. Seyyid Kutup din 

adına yapılan savaşların sadece 

din savaşı olmadığını da söy-

lüyor. Emperyalistlerin yaptığı, 

Hıristiyanların din adına yaptık-

ları savaşların aslında din savaşı 

olmadığının da açıkça altını çizi-

yor. “Sömürücüler, dini maske 

ediniyorlar” diyor. Şimdi bu 

kadar böyle geniş ufuklu bakan 

bir insana siz efendim, vur kır-

dan başka bir şey bilmiyor der-

seniz hakikaten Seyyid Kutup’a 

iftira etmiş olursunuz. 

Bugün benzer şeyleri 

Abdullah Azzam hakkında da 

söylüyorlar. Abdullah Azzam 

Afganistan’a gitti, Ruslara karşı 

Arap mücahitleri eğitti ve örgüt-

ledi. Özet olarak diyor ki, bu 

ufak tefek farklılıkları görme-

yin, adam muska takmış, bil-

mem ne yapmış bunu görme-

yin, burada bir büyük emper-

yalist güç var, Ruslar, bunlara 

karşı biz ümmetin topraklarını, 

namusunu, onurunu savunaca-

ğız diyor. Şimdi bu teröristçe 

bir şey midir? İşgalci bir orduya 

karşı kendi topraklarını, insa-

nını, namusunu, ırzını, dinini 

savunmanın neresi teröristlik 

olmuştur? Terörist Rusya mıdır, 

yoksa hakikaten kendini savu-

nan Afganistan mıdır? Bugün de 

aynı şeyi diyorum, yani Seyyid 

Kutup’a bu manada çok yük-

lenenler hakikaten emperyalist-

lere karşı direnişimizi kırmak 

isteyenlerdir. Ben bunu böyle 

görüyorum.

Peki, İhvan kendi içinde diye-

lim ki, Seyyid Kutup’la ilişkili 

şeylere nasıl bakıyor bu anlam-

da? Münir Gadban’nın sanırım 

geçen yıl bir kitabı yayınlandı 

Seyyid Kutup’la ilgili. Esasında 

hani Seyyid Kutup sonrasında 

oluşan   yorumların büyük ölçü-

de yanlış olduğuna değiniyordu. 

Bugün İhvan’ın içerisinde Kutup 

tartışmaları yerli yerine oturmuş 

bir tartışma mıdır ya da en azın-

dan sizin gözleminiz?

Benim gözlemim yani Seyyid 

Kutup’a hiçbir İhvan mensu-

bu direkt karşı çıkmaz. Yanlış 

yorumlandığına inananlar var-

dır, ben de öyle inananlardanım. 

Bir kere Fizılâl’i okuduğunuz 

zaman hakikaten kainatın işleyi-

şi, o tabiat coşkusu, Kur’ân’daki 

o belagat, fesahat, dile vukufiye-

ti, bir kere Seyyid Kutup iyi bir 

edebiyatçıdır, iyi bir sosyolog-
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dur. Böyle bir adamdan   tekdü-
ze bir şey beklemek de hakika-
ten doğru bir şey değil. Bir de 
bu batılıların propagandası var. 
Mesela, bu sempozyum dola-
yısıyla bir-iki yerde okudum. 
Aslında Seyyid Kutup Hitler 
Almanya’sından etkilenmiş, o 
Hitler Almanya’sının düşünce-
sini, İslâmi kılıfla dünyaya sun-
muş. Bu da iftira, yani Seyyid 
Kutup nerede Nazi düşünce-
sini savunmuş. Hakikaten bu 
tez, direnci kırmaya çalışanla-
rın ileri sürdüğü bir iftiradır. 
Seyyid Kutup’u iki türlü istismar 
ediyorlar. Bir kısmı diyor ki, o 
vahdet-i vücutçudur, öbürleri de 
diyor ki, Seyyid Kutup sade-
ce savaştan başka hiçbir şeyin 
bu memleketi kurtarmayacağına 
inanır, her halükârda savaşacak-
sın. Savaşın hukuku var, ken-
disi bunu çok iyi bilenlerden-
dir. Seyyid Kutup’u bu manada 
istismar edenler var, o noktada 
Gadban haklı, hakikaten öyle. 
Münir Gadban o noktada çok 
akıllı ve Hasan el-Benna’nın da 
siyasi cihad manasında içtihat 
ettiğine inanır. Cihad tecdidi diye 
bir tabir kullanıyor. Yani öyle bir 
bakış açısı da var Gadban’nın, 
bu da doğrudur. Hasan el-Benna 
ve ekibi ona Seyyid Kutup da 
dahildir, 20. yüzyılda cihadın 
nasıl olması lazım geldiğini anla-
tır. Dergi çıkarıyor, gazete çıka-
rıyor, basın yoluyla mücadele 
ediyor. Normal kıtalde bu yok, 
cihadın kıtalden ibaret olmadı-
ğını Seyyid Kutup pek çok defa 
söylüyor Fizılâl’de. Bunu diyen 
bir adamla sen sadece silahtan 
başka bir şey bilmiyorsun, kafa-

sız bir adam gibi lanse ettirmek 
doğru değil. Seyyid Kutup, eği-
timle inancın köklü bir şekilde 
yerleştirilmesiyle, toplumu eğite-
rek ve ikna ederek bir dönüşüm 
sağlanacağına inanır. Darbeyle 
İslâmlaşma olamayacağına ina-
nır. Gadban bunları açıkça söy-
lüyor. 

İhvan’a siyasi mücadele 
anlamında baktığımızda İhvan 
1952’de meydana çıkıyor. Kral 
Faruk’u Nasır’la birlikte devi-
riyorlar, ama o süreçten sonra, 
o ittifaktan sonra oluşan şey, 
İhvan’ın tekrar sindirilmeye çalı-
şılması şeklinde oluyor.  1960’lar-
daki İsrail savaşı, 1970’ler, Enver 
Sedat sonrası, Hüsnü Mübarek’in 
gelişi, vesaire İhvan’ın aşağı 
yukarı bütün siyasetini etkiliyor. 
Temkin siyaseti öne çıkıyor gibi. 
Siz nasıl yorumluyorsunuz?

Mısır idarecileri genelde, 
İslâm dünyasını idare edenlerin 
çoğunun yaptığı gibi dış dünya-
ya karşı işte biz sizi İhvan gibi 
böyle radikal şeylere karşı koru-
yoruz, güvenceniz biziz diye-
rek Batıya karşı İhvan üzerinden 
kendi meşruiyetlerini yürütmeye 
çalışıyor ve o da dış dünyayla 
anlaşarak İhvan’ı bertaraf etmek, 
ortadan kaldırmak üzere siya-
set üretiyorlar. Dolayısıyla bu 
da İhvan’ı bir yerde sindirdi, 
mecburen bir uzlaşma yoluna 
gitti. Öbür taraftan da hayırlı 
bir şey oldu. Nasıl hayırlı bir 
şey? Yerli işbirlikçilerle sömür-
gecileri, emperyalistleri aynı 
kefeye koydu İhvan düşüncesin-
de, birbirini tefrik etmedi. Yani 
yerli tağut ve uluslararası siste-

min temsilcileri İhvan nazarında 

aynı yere koyuldu. Bu da ümme-

tin uyanmasına vesile oldu. 

Emperyalistler her zaman direkt 

sömürmezler, aracılarla kendile-

rinden geliyorlar. Seyyid Kutup 

buna siyah İngilizler der, Hasan 

el-Benna da Ali Ulvi Kurucu ile 

görüşmesinde yakın şeyler söy-

lüyor; diyor ki İngilizler gitti, biz 

bağımsız olduğumuzu sandık, 

ama bakıyoruz ki hür değiliz. 

Bu sefer onların yerine ikame 

edilen yerli idarecilerimiz geldi 

diyor. Şimdi böyle baktığımız 

zaman bu idarecilerin İhvan’a 

baskılarının da kendi istekleri 

doğrultusunda olmadığını görü-

yoruz. Batı emperyalistlerinin 

istekleri doğrultusunda İhvan’ı 

bastırıyorlar. Bu bastırma sonun-

da da dediğim gibi bir taraftan 

İhvan’ı bütün fotoğrafı görme-

ye itiyor, ulusal emperyalistler-

le yerli işbirlikçilerin aynı şey 

olduğunu gösteriyor, öbür taraf-

tan daha temkinli, daha ted-

birli olmaya itiyor. İlgi alanınız 

çoğaldıkça, halk desteği çoğal-

dıkça, siyasi arenaya çıktığınız 

zaman ister istemez kendinizin 

dışındaki çevreleri, dünyayı da 

hesaba katmak zorundasınız. Şu 

anda İhvan geldiği yer itibariy-

le Amerika’yı da, Rusya’yı da 

hesaba katmak zorunda, Mısır’ın 

kendi milli menfaatlerini hesa-

ba katmak zorunda, Türkiye’yi 

de hesaba katmak zorunda. 

Mesela, diyelim 1960’larda bu 

kadar her şeyi hesaba katmak 

zorunda değildi, bugün katmak 

zorunda. Çünkü orada yerli bir 

despot vardı, kendi karşıların-
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da kendilerini ezen, yok etme-
ye çalışan bir idare vardı, bir 
de İsrail devleti vardı, iki tane 
düşmanı vardı. Şu anda öyle 
değil, şu anda hareket bir kade-
me yükselince düşmanları da 
çoğaldı, ilgi alanlarını da geliş-
tirdi. Şu anda aslında bu sıkıntı 
bütün dünya Müslümanlarının 
karşı karşıya kaldığı sıkıntılar-
dır. Artık hiçbir ülkenin, hiçbir 
Müslüman’ın problemi kendine 
ait problemlerden ibaret değil-
dir. Dünyadaki olup bitenlerin 
hepsinden sorumluyuz ve hepsi-
ni beraber çözmek durumunda-
yız. Şu anda sen ve ben, bütün 
Müslümanlar ve İhvan da bunun 
farkında, bu noktaya gelmiş 
durumda. Onun için de dünyayı 
hesaba katmak durumundadır. 
Bu yönüyle baktığımız zaman 
Kutupçularla anti Kutupçuların 
aralarındaki o farklılıkların çok 
fazla artık karşılığı olmadığını da 
görüyoruz. Bir de bu dış dünya-
da açılan cephelerde Afganistan, 
Bosna, Çeçenistan, Irak, oralarda 
hararetle o tür düşüncede olan-
ların büyük bir kısmı da o tarafa 
doğru bir kayma gösteriyorlar,   
iç meselelerle çok kendilerini 
sınırlandırmıyorlar, dış düşman 
ve dış mücadele aralarındaki 
farklılıkları azaltıyor. 

O taraf dediğiniz?
Yani diyelim Afganistan’dalar, 

Irak’talar, Bosna’dalar, 
Çeçenistan’da, orada fiilen sava-
şıyorlar işgalcilere karşı. Böyle de 
olunca o tartışma içte azaldı veya 
dış dünyaya gittiler, şu anda da 
öyledir. 

Peki, biraz önce onu söyle-

dim, Hasan el-Benna Ali Ulvi  ile 

görüşmesinden söz ettiniz. O 

nerede ve nasıl gerçekleşti?

Ali Ulvi Kurucu önce Mısır’a, 

sonra Medine’ye yerleşiyor. 

Mısır’dayken görüşüyorlar, bir 

de Hasan el-Benna hacca gider-

ken orada uzun uzun görüşü-

yorlar.

Neler anlatıyor?

Biraz önce söyledim. Mesela, 

Osmanlı’nın yıkılmasının 

emperyalist bir oyun olduğunu 

anlatıyor. İngilizlerin kendilerini 

dolaylı bir şekilde yürüttüğünü 

anlatıyor. Osmanlı’nın bu ümmet 

için nasıl bir nimet olduğunu 

uzun uzun anlatıyor. Ali Ulvi 

Kurucu’nun hatıratının ikinci 

cildi uzunca Hasan el-Benna’ya 

ayrılmış. Ayrıca mesela Ali Yakup 

Cenkçiler Hoca orada Allah rah-

met eylesin, o da Mısır’dayken 

Hasan el-Benna’yla, İhvan’la 

tanışıyor. Onu anlatan, onunla 

bir-iki röportaj var falan, orada 

da mesela İhvan’ın üzerinde 

duruyor. Dolayısıyla şimdi Ali 

Ulvi hoca aynı zamanda Mısır’da 

Sabri Efendilerin, Akif’lerin kim-

lerin geldiğini falan uzunca anla-

tır. 

Peki, Akif’in İhvan, Hasan 

el-Benna, o çizgiyle tanışma-

sı olmuş mudur ya da diyelim, 

mesela Akif Mısır’a gittiğinde 

Reşit Rıza da hayatta,  karşılaş-

maları olmuş mu?

Akif benim görebildiğim 

kadarıyla çok net de bilmiyo-

rum, ama okuduğum kadarıyla 

bir nevi böyle kendinde değil, 

yani Mustafa Sabri Efendi yine 

Ali Ulvi hocadan okuduğumuza 

göre diyor ki, sen bu cumhuri-

yetin kuruluşuna karşı çok iyi 

tepki vermedin. Yani uzlaştın 

filan gibi diyor, Akif de sonra 

üç senedir sehiv secdesiz namaz 

kılmadığını söylemiş, yani o 

kadar dalgın ki, Akif biliyorsu-

nuz çok iyi bir hafızdır. Leblebi 

hafız diyorlar ya, öyle yanlışsız 

Kur’ân’ı çok rahat okuyan bir 

adam, yani Akif’in dünyası yıkıl-

mış. Dolayısıyla oradaki İhvan 

çevresinden biraz da uzak kal-

mış Akif gördüğüm kadarıyla, 

ama Mustafa Sabri Efendi’nin de 

Akif’e bir acabası vardır. 

Tekrar bugüne gelirsek 

Mısır’da Selefiler de güçlü. İhvan 

genişleyince söylemindeki farklı-

laşmalar, özellikle toplumsal ola-

rak alt sınıflardaki İhvan men-

suplarının kopuşunu beraberinde  

getiriyor. Bu ise Selefileşmeyi 

beraberinde getiriyor. Bu anlam-

da Mısır’da İhvan ve Selefiler 

ilişkisi Mısır siyasetini nasıl etki-

leyecek?

Benim görebildiğim bu 

Selefileri herhalde Suudi 

Arabistan biraz destekliyor ve 

onlar İhvan’a karşı oldukça 

muhalifler. Ayrıca muhtemelen 

İhvan’dan rahatsız olan çevre-

lerin de alttan bir desteği oldu-

ğuna da inanıyorum Selefilere. 

İleride İhvan iktidarına karşı 

kullanılabilecek, yani  bir iç 

muhalefet ancak Selefiler olur, 

ama şunu da rahatlıkla söyle-

yebilirim: Arap dünyasında 

kültürel olarak bize en yakın 

duran İhvan’dır. Dış dünyayla 
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rahat irtibata geçebilen, diyalog 
kurabilen İhvan’dır. Selefiler 
bu noktada çok kapalılar ve o 
manada da gelecekleri yoktur. 
Dar anlamda bir muhalefet yürü-
tebilirler, İhvan’ı zayıflatabilirler, 
ama dünya siyasetine o manada 
açılamazlar. Selefiler çok dar ve 
siyaseti de lütfen kabul ediyorlar. 
Aslında o noktada da bir gelgit-
leri vardır Selefilerin, yani parti 
kuralım mı, kurmayalım mı, caiz 
mi, değil mi birtakım şeyleri var 
onların, o manada onlar aslında 
dünya siyasetine çok açık değil-
dirler. Onlar da ileride siyasete 
ve dünyayla beraber yaşamaya 
ve topyekün bir İslâmî müca-
dele vermeye alışacaklar, belki 
de ikisi uzlaşacak diyelim, dua 
edelim, temenni edelim. Ama o 
bir tehlike, o işaret ettiğiniz şey 
ileride muhtemelen bir sürtüşme 
ortamı doğurabilir.

Sempozyumun hazırlığı ne 
kadar sürdü?

Fiili olarak Ramazanı şeriften 
bu yana, yani sekiz ay sürdü. 
Fiili olarak biz 3 Eylül’den iti-
baren başladık çalışmaya. Tertip 
komitesi; Beşir Eryarsoy hoca-
mız, Genç Birikim Dergisi Genel 
Yayın Yönetmeni ve Genç Birikim 
Derneği Başkanı Ali Kaçar ve 
ben Kazım Sağlam olarak üçü-
müz, bir de Cihan Özkan diye 
bir arkadaşımız var, o da sekre-
taryamızı yürüttü. Eylülden bu 
yana yani 5-6 Mayısa kadar hiç 
aksatmadan toplantılar yaptık. 
Önce bir taslak çıkardık konu 
başlıklarını, sonra bunları dağıt-
tık, zaman zaman tebliğ sunan-
larla istişare ettik, bir kısmını da 

değiştirmek zorunda kaldık, ama 
neticede bizim hedeflediğimiz 
ana iskelet yansıdı sempozyuma. 
Yani sana demedik, sen bize ne 
sunuyorsun demedik. Dedik ki, 
bizim şu şu konularımız var, 
bunlardan hangisini seçiyor-
sun? Biz şunu seçmeni istiyoruz 
da dedik, o noktada ana hatla-
rıyla hamd olsun yürüdü. Bir 
de dışarıdan bize destek veren 
arkadaşlarımız var, onlar da dış 
ilişkilerimizi yürüttüler. Bunlar; 
Mustafa Caferi Ürdün’den, onun 
bize çok katkısı oldu. O Mustafa 
Caferi doktordu, Cerrahpaşa’dan 
mezun, Türkçe de bilir, Ürdün 
İhvan’ındandır. Dr. Muaffak 
var, o Suudi Arabistan’da hadis 
profesörüdür, Arap köken-
li, o da ayrıca bize katkı sağ-
ladı. Murat Ataman ve Serdal 
Yüksek Türkiye’de arkadaşları-
mız Ezher’de okuyorlar. Mısır 
İhvan’ıyla diyalogumuzu onlar 
sağladılar. Çokça telefon görüş-
mesi yaptık, görüştük, gittik, 
geldik. Bazıları, biz oturup yaza-
mayız dediler onlara adam gön-
derdik konuştular, konuşmaları-
nı çözdük tekrar kendilerine arz 
ettik onlar da gereken düzeltme-
leri yaptılar ve tebliğlerini sun-
dular. Bütün katılımcılara dedik 
ki, bunu kitaplaştıracağız, mil-
lete sunacağız ve onu da becer-
dik hamd olsun. Bizim camiada 
çok nadir görülen bir şey daha 
yaptık, Arapça tebliğ sunanla-
rın tebliğlerini aldık önceden, 
tercüme ettirdik. Sempozyuma 
tebliğleri kitaplaştırarak izleyi-
cilere takdim edebildik. Orada 
kitapta hem Arapçalarını, hem 
Türkçelerini koyduk kitaba, böy-

lece de elimizde bir doküman da 
çıkmış oldu. 

Sempozyum planladığımız 
gibi gitti hamd olsun, organi-
ze, katılım çok düzgün gitti. 
Katılamayan Ali Karadaği oldu 
dışarıdan, bir de Vechi Ğuneym 
gelemedi. Ali Karadaği şu anda 
Karadavi’nin yardımcısı, onun 
yerine onu düşünüyorlar, sek-
reterdir, Tunus’ta bir toplantıları 
vardı, gelemedi, ama tebliği var. 
Vecdi Ğuneym de Malezya’da, 
ama Mısır vatandaşı, Mısırlı 
olduğu için pasaport problemi 
var, Arap baharı olduysa da o iş 
Mısır’a yansımamıştır. Pasaportu 
halledemediği için gelemedi, 
Mısır’a gitseydi tutuklarlardı, 
onun için gidemedi. 

İki oturum başkanını değiş-
tirmek zorunda kaldık. Çünkü 
Ali Karadaği ile Vecdi Ğuneym 
oturum başkanı idiler onların 
yerine iki yeni oturum başkanı-
nı belirledik. Ali Karadaği yeri-
ne Suriye İhvan lideri M. Riyad 
Şukfa’yı, Vecdi Ğuneym yerine 
de Hemmam Said’i  oturum baş-
kanı yaptık. Böylece bir boşluk 
olmadı hamd olsun. 

Sempozyum 7 ana başlıktan 
oluştu, dolayısıyla 7 oturum 
oldu. Her oturumda dört tebliğ 
sunuldu, 3 tebliğ sunulamadı 
fakat bu tebliğler de kitapta mev-
cut.  

Coşkulu bir kalabalık vardı, 
düzgün bir organize oldu. Yani 
gerek Arap misafirlerimiz, gerek 
Türkiye’deki katılan hocaların 
hepsi çok memnun kaldılar, 
teşekkür ettiler organizasyona, 
düzgünlüğe. Bu organizasyonda 
Ankara’daki arkadaşlarımız çok 
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büyük fedakarlık ettiler kendile-

rine teşekkür ederim. Hayrettin 

Karaman hoca ve Yasin Aktay 

beyefendiler de sempozyuma 

sahiplendiler, kendilerine ayrıca 

teşekkür ederiz. İyi oldu uma-

rım.

Hazırlık sürecinde Türki-

ye’deki İhvan literatürüne de 

bakmışsınızdır. Nasıl bir litera-

tür var Türkçede?

Baktık. Türkiye’de özel olarak 

telif edilmiş az, Alev Erkilet’in 

çalışması var, birkaç tane öyle 

dergi yazıları var, ama tercü-

me epey var. Bir de İhvan’ın 

kendi yayınları var, siteleri var, 

yayın organları var. İhvan ter-

biyesinden geçmiş değerli ilim 

adamların eserlerinden Türkçeye 

tercüme edilen oldukça çok 

kitap var. Karadavi, Said Havva, 

Fethi   Yeken, Seyyid Kutup, 

Muhammed Kutup, Abdülkerim 

Zeydan, Mustafa Sibai, Ahmet 

Faiz… Ayrıca İhvan’a ait siteler-

de çok geniş bir literatürle karşı 

karşıya kalırsınız, hakikaten tah-

minimizden çok fazla. Şunu da 

gördük ki,   sadece bir sempoz-

yumla İhvan tam olarak anlaşı-

lamaz. Hakikaten çok yaygın ve 

çokça hakkında kitap yazılmış, 

Batılılar daha çok yazmışlar. Bu 

noktada da bizler biraz kayıtsı-

zız, körlük mü desem, kendi-

mize de hakaret etmeyelim, ama 

Türkiyeli Müslümanlar olarak 

hakikaten İhvan üzerinde ciddi 

ciddi çalışmamız lazım. Yani ten-

kitten, karşı çıkıştan öte veya 

sahiplenmekten öte ne diyor 

bunlar diye bakmamız lazım 

gelir. İslâm dünyasına, İhvan 

hareketine yeniden dönerek iyice 

bir değerlendirmemiz ve bundan 

sonra nasıl bir gelecek tüm İslâm 

dünyasını bekliyor tahmin etme-

miz gerekecektir? 

Eleştirel olarak yaklaşılsa 

bile çalışmak gerekir.

Sırf açığını arayalım mana-

sında olmasın diyorum. İsmail 

Kara’nın bir-iki değerlendir-

mesi var bu hususta, Hayrettin 

Karaman’ın bu ıslahatçılarla ilgili 

söyledikleri şey neticede dönüp 

dolaşıp İhvan’a geliyor, o mana-

da onlar var. Bir de bu Reşit Rıza, 

Abduh, Afgani’yle ilgili değerlen-

dirmelerinin bir kısmı da neti-

cede gelip İhvan’a dayanıyor. O 

manada bir literatür var, ama 

şunu da gördük ki, Türkiye’de 

öyle İhvan üzerinde çalışmış 

çok ciddi bilimsel şeyler yok. 

Hakikaten çok acı, adı bilimsel 

bazı araştırmalar var, ama litera-

tür bozuk, ne dediğini bilmiyor, 

vakıf değil yani, tez yazmış, ama 

nasıl yazmış, ne yapmış? Demek 

ki, Arapça bilmeden İhvan üze-

rinde araştırma yapamıyorsunuz, 

bir kere dile vukufiyet lazım. 

Sadece İhvan değil bundan sonra 

dünyada söz söyleme mevkiinde 

kendini gören herkes Arapçayı 

bilmesi gerekir, sadece Arapça 

yetmez İslâmî bilgi ve birikime 

de vukufiyet gerek. 

Sorularım bu kadar. Eklemek 

istediğiniz şeyler var mı?

Allah razı olsun. Bu sem-

pozyum dolayısıyla katkı sunan 

herkese de teşekkür ediyorum. 

Hakikaten bizim basın çok müs-

tağni davranıyor. Belki bizim de 

basınla ilişkilerimiz sıkıntılıdır, 

onu da kabul ediyorum, ama bu 

bence çok mühim bir toplan-

tıydı. Çünkü dünyada ilk defa 

“Uluslararası Hasan el-Benna ve 

Müslüman Kardeşler”   sempoz-

yumu oluyor. Hasan el-Benna 

ayrı yad edilmiş, o başka. Bir de 

Arap baharının cafcaflı olduğu 

bir dönemde kulaklarını buna 

tıkamak çok hayırlı bir şey olma-

dı diye düşünüyorum. Yazan, 

çizen, İhvan’la ilgili konuşan, 

Arap baharı hakkında ahkam 

kesenlerin bir kısmı gelselerdi, 

biz orada o arkadaşlarla görüş-

melerini de sağlardık. Şimdi 

İbrahim Ğuşe geldi, Filistin’in 

politikasını yürüten adam, 

Hemmam Said geldi, Ürdün 

İhvan-ı Müslimin’in murakı-

bı, Ahmet Zaid geldi, merkez-

de Mısır’da İhvan-ı Müslimin’in 

yönetim kurulunda ve basından 

sorumlu yetkili, Suriye İhvan-ı 

Müslimin’in lideri M. Riyad 

Şukfa, İhvan’ın idari kadrosu-

nu veya Gadban gibi düşünen 

beyinlerini, insanlarını bura-

ya taşıdık ve yeteri kadar isti-

fade edilmediği kanaatindeyim. 

Bu noktada da bizim bilhassa 

İstanbul basınının bir istiğnası 

var. Onu da sitem olarak söylü-

yorum.
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M. Kürşad ATALAR

E rcümend Özkan (1938-

1995) kimdir ve onu 

İslâmcılık açısından önemli kılan 

nedir? Kimileri için bir ‘tasavvuf 

düşmanı’, kimileri için “İslâmi 

hareketin büyük emekçisi”, kimi-

leri için ise “rejim düşmanı” olan 

Özkan’ı acaba bu tür tanımlama-

ların dar çerçevesi içine sokmak 

mümkün müdür? Gerçekten de 

onun bariz vasfı tasavvuf yahut 

gelenek düşmanlığı mıdır, yoksa 

İslâmi hareketin güçlenmesi için 

çalışan ve bu arada Kemalist 

rejime de hasım olan bir akti-

vist olması mıdır? Yoksa acaba 

onu kendi ifadesiyle: “Tevhid’in 

hısmı, şirkin hasmı” bir İslâmcı 

olarak mı tanımlamak gerekir? 

Bendeniz vefatından sonra yaz-

mış olduğum iki ayrı yazıda 

onu: “Baki Kalan Kubbede Hoş 

Bir Sadâ” ve “İslâmi Hareket’in 

Akıncı Beyi”  olarak tanımlamış-

tım ve hâlâ her iki nitelemenin 

de geçerli olduğunu düşünüyo-

rum. Ancak bir insanı en iyi ken-

disi tanıyacağı için, kendi tanımı-

na itibar edilmesi gerektiğini de 

elbette takdir etmek gerekiyor. 

Gerçekten de onun bariz vasfı-

nın, bir şeye karşı olan düşman-

lığı değil, bilakis ‘dostluğu’ oldu-

ğunu söyleyebiliriz. Evet o, şirke 

hasımdır, fakat bu, Tevhid’e olan 

dostluğundandır. Ruşen Çakır’ın 

Ayet ve Slogan adlı kitabındaki: 

“Ercümend Özkan: Bir Tasavvuf 

Düşmanı” nitelemesine de o yüz-

den itiraz etmiştir. O, Necip Fazıl 

gibi: “Ey düşmanım, sen benim 

ifadem ve hızımsın” diyen biri 

değildir. Kendisini düşmanı ile 

tavsif etmez; önce o, bir varoluş’u 

gerçekleştirir; düşmanlık ve dost-

luk bu varoluştan sonra gelir. İşte 

Özkan’ı doğru tanımlayabilmek 

için öncelikle onun bu ‘varoluş’ 

temellerini incelemek gerekmek-

tedir. 

Çocukluk ve gençlik çağların-

da mukaddesatçı-muhafazakâr 

bir çevrede yaşayan Özkan, hep 

dini hassasiyet sahibi biri olmuş-

tur. Gençlik döneminde milli-

yetçi çevrelere ilgi duymasına 

rağmen, 22 yaşında Hizbuttahrir 

ile tanıştıktan sonra köklü bir 

zihinsel dönüşüm yaşar ve 

tipik manada bir ‘İslâmcı’ olur. 

Meraklı, acar bir karaktere sahip 

olduğu için, milliyetçi çevreler 

arasında iken de Hizbuttahrir’e 

katıldıktan sonra da kısa sürede 

diğerleri arasında tebarüz eder. 

Nitekim Hizbuttahrir’in Türkiye 

kolunda da üç yıl sonra liderlik 

pozisyonuna yükselir ve örgütten 

ayrılacağı 1967 yılına kadar dört 

yıl bu liderliği sürdürür. Özkan, 

bu süre zarfında, Ürdün kökenli 

bu örgüt adına Türkiye’de ses 

getirici bir propaganda faaliyeti 

yürütür ve bu çalışma oldukça da 

etkili olur. Hazırlanan bildiriler, 

sıkı bir disiplin altında, posta 

Türkiye’de ‘Radikal İslâm’ın Öncüsü

ERCÜMEND ÖZKAN 
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vs. yoluyla dönemin önemli kişi-

lerine, milletvekillerine, bakan-

lara vs. gönderilir. Bildirilerde 

altı çizilen husus ise, Hilafet’in 

yeniden tesis edileceğidir. Bu 

çalışma öylesine ses getirir ki, 

ulusal medyada bile Hilafet’in 

geri geleceği yönünde bir korku 

havası oluşur. Bu durum, güven-

lik güçlerini harekete geçi-

rir ve Özkan ‘kaçak’ konu-

muna düşer. Yaklaşık dört 

aylık bir takibin ardından 

Özkan, yakalanır, mahkûm 

olur ve dört yıl hapse, ömür 

boyu kamu hizmetlerinden 

men cezasına çarptırılır. 

Cezaevinde iken, daha önce 

örgütte gördüğü düşünsel ve 

stratejik yanlışlıkları yeni-

den değerlendirme fırsatını 

bulur ve yine aynı yıl (1967) 

örgütten “dokuz talakla 

boşanarak” ayrılır. Ayrılık 

gerekçesi temel kaynaklara 

(özellikle de Sünnet’e) yak-

laşım farklılığı ve yapılan 

stratejik hatalardır (örneğin, 

Hilafet devletinin merkezi 

olarak Türkiye gibi büyük 

bir ülke değil de Ürdün’ün 

seçilmesi, vb.).              

Hizbuttahrir ile bağları-

nı koparan Özkan, boş durmaz 

ve hapiste geri kalan yıllarını 

yeni bir oluşumun hazırlıklarını 

yaparak geçirir. 1971 yılında tah-

liye olduktan sonra illegal ‘İslâm 

Partisi’ni kurar ve tüzüğünü vs. 

hazırlar. Dönemin önde gelen 

kimi isimleri de (milletvekilleri, 

vs.) dahil olmak üzere davetini 

herkese götürür. Fakat genellikle 

olumsuz cevap alır. Örgütlenme 

yoluyla davet çalışmalarının 

tıkandığını gören Özkan, 1980 

İhtilali’nin doğurduğu havanın 

da etkisiyle bu kez farklı bir 

çalışma tarzına yönelir ve ihtilal-

den dört ay sonra İktibas’ı çıkar-

maya başlar. İhtilalin “zemhe-

ri soğuğunda” yayın faaliyetini 

sürdüren İktibas, yapmış oldu-

ğu cesur yayınlarla kısa sürede 

Müslüman kamuoyunun dikka-

tini çeker ve tirajı 10.000’leri 

geçer. Bir süre sonra derginin 

dağıtımında engellerle karşılaşan 

Özkan, emniyetten bir görevlinin 

yaptığı gayri resmi bir izahatla, 

“tirajı 10.000’i geçen ‘sakıncalı’ 

yayınların dağıtımının bir şekilde 

engellendiğini” öğrenir. Özkan 

bu tür engelleme faaliyetlerine 

rağmen yayın faaliyetini sürdü-

rür; ancak bu kez de yayınlanan 

bir yazı nedeniyle dergi toplatılır, 

Özkan sorumlu yazı işleri müdü-

rü olarak ceza alır ve birkaç 

ay hapis yatar. Benzer baskılar 

gelenekçi çevrelerden de gelir; 

tavizsiz yayınını sürdüren der-

giye, bu kez bu çevreler, ya 

toptan satın alıp imha ede-

rek ya da aleyhte propaganda 

yaparak (“mezhepsiz” veya 

“genelev işletiyor” vs. diye-

rek) engel olmaya çalışırlar. 

Özellikle de mezheplerin din 

yerine konulmasına yönelik 

eleştirilerinden ve tasavvufun 

‘ayrı bir din’ olduğunu ilan 

etmesinden sonra, bu çevre-

lerin baskısı daha da artar. 

(Bu baskı derginin bürosuna 

bomba konulmasına kadar 

varır. Polisin zamanında 

müdahalesi ile bomba patla-

madan etkisiz hale getirilir). 

Ancak Özkan bu süre zarfın-

da da (1987 yılında geçirdiği 

kalp krizinden sonra devam 

eden felçlilik hali yüzünden 

iki yıl dergiyi çıkaramaması-

na rağmen) yılmadan çalış-

malarına devam eder. Turgut 

Özal’ın sınıf ve din temeline 

dayalı partisel oluşumları yasak-

layan 141, 142 ve 163. maddele-

ri Ceza Yasası’ndan kaldırmasın-

dan sonra oluşan yeni vasatta bir 

‘Şeriatçı’ partinin kurulabilece-

ği yönünde ortaya çıkan siyasal 

havadan İslâmi Hareket’in lehi-

ne yararlanmak için Özkan bu 

kez, ‘İslâmi Parti’ adında yeni bir 

siyasal oluşumun hazırlıklarına 

Ercümend Özkan, Türkiye’deki 
İslâmi Hareket’in öncü isimle-
rinden biridir. Kendi ifadesiy-
le, Hizbuttahrir ile başlayan 
faaliyetler, Türkiye’de Tevhidi 
İslâm için bir milat olarak 
görülmelidir. Hizbuttahrir’den 
ayrılmasında düşünsel ayrılık-
ların da etkisi olmasına rağ-
men, Özkan, “bazı gerçekleri 
ilk önce onlardan öğrendi-
ğini” vefa borcu olarak hep 
dile getirir. Özkan’ın ifadesine 
göre 1950’li yıllarda Türkiye’de 
doğru dürüst okunacak İslâmi 
kitap bile yoktur. Bu şartlar 
içerisinde o, Hizbuttahrir ile 
tanışmış ve onlardan kimi 
İslâmi doğruları öğrenmiştir.
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başlar. Ülkedeki farklı İslâmcı 

çevrelerle görüşüp, onların des-

teğini arayan Özkan, umduğunu 

bulamaz ve bir süre sonra bu 

girişimi rafa kaldırır. Fakat ülke 

siyasi havasının görece rahatla-

dığını düşündüğü için, bu kez 

yeni bir fırsat olarak ulusal bir 

özel TV kanalı (BHA TV) kurmak 

için kolları sıvar. Televizyonun 

deneme yayını yapabilecek sevi-

yeye gelmesini sağlar ama sürekli 

yayın için gerekli ekibi kurama-

dığı için, bu girişimi de akamete 

uğrar. Özkan, bütün bu çalışma-

ları sırasında Anadolu’yu karış 

karış gezerek, tanıştığı kesimle-

re inandığı doğruları götürmek 

için, konferanslar verir, panel-

lere katılır, özel görüşmeler vs. 

yapar. Yine bu tür bir faaliyet için 

bulunduğu Adana’da 23 Ocak 

1995’te Hakk’ın rahmetine kavu-

şur.

Özkan’ın Kişisel Özellikleri ve 
Tarzı

Ercümend Özkan, Türkiye’deki 

İslâmi Hareket’in öncü isimle-

rinden biridir. Kendi ifadesiyle, 

Hizbuttahrir ile başlayan faali-

yetler, Türkiye’de Tevhidi İslâm 

için bir milat olarak görülme-

lidir. Hizbuttahrir’den ayrılma-

sında düşünsel ayrılıkların da 

etkisi olmasına rağmen Özkan, 

“bazı gerçekleri ilk önce onlar-

dan öğrendiğini” vefa borcu ola-

rak hep dile getirir. Özkan’ın 

ifadesine göre 1950’li yıllarda 

Türkiye’de doğru dürüst okuna-

cak İslâmi kitap bile yoktur. Bu 

şartlar içerisinde o, Hizbuttahrir 

ile tanışmış ve onlardan kimi 

İslâmi doğruları öğrenmiş-

tir. Hizbuttahrir ise, Mısır’daki 

İhvân-ı Müslimin örgütünden 

yine benzer gerekçelerle kopan 

Takiyyuddin en-Nebhani tarafın-

dan kurulmuş ve dönemin şart-

larına göre ‘siyasi bilinci’ daha 

gelişmiş bir teşkilattır. Özkan, 

bu ‘bilinci’ Türkiye şartlarına 

göre daha ileride görmektedir ve 

başlarda örgütün siyasal düşün-

celerinin Türkiye’de yayılması-

na çalışmaktadır. Fakat Özkan, 

‘düşünen bir kafa’dır ve bağlı 

olduğu örgütün hem stratejik 

hem de özellikle düşünsel yan-

lışlarına karşı gözlerini kapamaz. 

Ayrılma kararı verdiğinde de 

bunu bir ‘özel mektup’ aracılığıy-

la Nebhani’ye iletir. Daha sonra 

başka kanallardan öğrendiğine 

göre de Nebhani: “Birçok ülkede 

faaliyette bulunuyoruz; en başa-

rılısı Özkan’ın başında olduğu 

Türkiye kolumuz oldu” demiş-

tir, ama Özkan için önemli olan 

‘başarı’ değil, ‘doğrular’dır. Bu 

nedenle de bağlı olduğu örgütten 

ayrılmayı, örgüt içinde kalarak 

sessiz kalmaya tercih etmiştir. 

Özkan’ın bu tavrını, en net şekil-

de tasavvuf eleştirisinde görmek 

mümkündür. Yüzyılların içinden 

gelerek kökleşmiş bu kurumu 

eleştirme cesaretini kimseler gös-

teremezken, o, “ayrı bir din” ola-

rak niteleyebilmiş ve bu tavrının 

bedelini de ödemiştir. Özkan’ın 

Müslüman çevrelerden eleştiri 

aldığı (hatta hakaret gördüğü) 

konuların başında tasavvuf gel-

mektedir; ancak o, bu konuda 

bir ‘fikre’ ve ‘inanca’ sahiptir ve 

inancının gereğini yerine getir-

mektedir. Özkan’ın bu ‘tavizsiz’ 

tarzının örneğini, bütün hayatı 

boyunca da görmek mümkün-

dür. Hizbuttahrir davasında ceza 

alırken mahkeme başkanına: 

“100 yıl ceza verseniz, 1 yıl da 

Özkan, Sünnet’in bağlayıcılığını kabul etmektedir, 
fakat hadislerin de bir elekten geçirilmesi gerektiği-
ni düşünmektedir. Onun bu konudaki yaklaşımının; 
özde, Ebu Hanife’den farkı yoktur. Zira Ebu Hanife 
de, kendisine gelen birçok ‘sahih’ (denilen) rivaye-
ti, Kur’ân’a uymuyor diye reddetmiştir. Dolayısıyla, 
Özkan’ın bu tavrında reddiyecilik değil, bir ‘seçicilik’ 
vardır. Nitekim aynı tavrı, genel olarak ‘geleneğe’ 
yaklaşımında da görürüz. O, geleneğin toptan red-
dini talep etmemektedir. Örneğin ‘aklın’ işletilmesi 
gerektiğini söyler; ama ‘kıyas’ yönteminin iptalini 
anlamsız bulur (hatırlanacağı gibi ‘kıyas’ gelenekteki 
‘Edille-i Erbaa’nın dördüncü ilkesidir). Ona göre akıl 
ne kadar çok işletilirse, İslâm o kadar iyi anlaşılır; 
fakat burada ‘aklın doğru çalışması’ esastır.
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ömrüm kalsa, kalan o bir yılda 

da Tevhid için çalışacağım” diyen 

Özkan, ömrünün son yıllarında 

kurmaya çalıştığı İslâmi Parti’nin 

tüzüğüne: “Partinin amacı İslâm 

Devleti kurmaktır” diye açıkça 

yazabilen bir Tevhid eridir. İslâmi 

Parti’nin kurulması çalışmaları 

çerçevesinde Türkiye’deki grup-

lara yönelik davetini gerçekleşti-

receği piknik toplantısında: “Abi, 

bu çalışmaları yaparken hiç kork-

muyor musun?” diye soran bir 

katılımcıya: “Korkuyorum tabii 

ki, ama insan fareden de korkar, 

Allah’tan da. Allah varken, fare-

den korkulur mu hiç?” diye esp-

rili cevap verebilecek denli dava-

sını içselleştirmiş biridir. Bütün 

ömrü boyunca, Tevhid’in hayata 

hakim olması için çalışan Özkan, 

bu konuda o kadar samimidir 

ki, kurmak istediği Televizyonun 

yayın yapma ihtimalinin zayıfla-

dığı dönemlerde bile: “İki saatlik 

yayın yapıp Tevhid’i anlatabilsem 

bu bile bana yeter” diyebilmekte-

dir! O, bütün varlığını davasına 

adamış biridir. İktibas, onun için 

(gelir getirmeyi bırakın) ‘bir yan 

gider’dir; ve o, bu gideri seve 

seve ödemektedir.

Özkan’ı doğru tanıyabilmek 

için, onun bu ‘samimiyet’ini iyi 

anlamak gerekmektedir. Karakter 

özellikleri bir yana, üslubunda-

ki ‘sertlik’ bile bu samimiyetin 

bir belirtisidir. O, her anlamda 

haksızlığa tahammül edemez; 

hele bu ‘haksızlık’ Tevhid nok-

tasında olunca, onun sertliği-

ni anlamak daha da kolaylaşır. 

Karakter özellikleri ve Tevhidi 

hassasiyet noktasında sahabeler 

arasında ona en çok benzeye-

ni Hz. Ömer’dir. Nitekim o da 

konuşmalarında, konferansların-

da sahabeden en çok Hz. Ömer’i 

örnek verir. Özkan ‘işbilirlik’ 

noktasında da Hz. Ömer’e ben-

zer. Nitekim doğup büyüdüğü 

Mucur’a, Adnan Menderes’in bir 

ziyareti sırasında ısrarlı talep-

leri sonucunda ‘kütüphane’ 

kurulmasına o vesile olmuştur. 

Askerliğini öğretmen olarak yap-

tığı köyün bütün kanalizasyon 

sistemini köylüleri de ‘imece’ 

usulü hareket geçirerek o yap-

tırtmıştır. Acar bir kişiliği var-

dır ve inandığı işi başarmak için 

bütün potansiyellerini harekete 

geçirir. Ayrıca ‘beyefendi’ biridir. 

Bu özellik, onda tipik bir vasıf 

olarak tebarüz eder. Espritüel 

kişiliği ise, nevi şahsına münha-

sırdır. Otantik Anadolu lehçesiy-

le yapmış olduğu espriler, bazı-

larınca ‘küfürlü konuşma’ olarak 

görülse de o, bu konudaki ‘ayar’ı 

da iyi yapabilen biridir. Doğallığı 

olan ve doğallığı seven biridir. 

Alevi türkülerine olan ilgisi ise 

pek bilinmez; ama bendeniz bir 

kamp sırasında o davudi sesin-

den ‘bir kuple’ dinlemişimdir. Bir 

müzik aleti çalmayı hep istediği-

ni ama buna fırsat bulamadığını 

da ifade etmiştir. Yazısı güzel-

dir, hatta hattatlarınkine benzer 

sülüs tarzında yazabilmektedir. 

Teknolojik aletlere karşı ilgilidir; 

özellikle de yeni buluşlara karşı 

meraklıdır ve bunları alıp kullan-

maktan hoşlanır (çağrı cihazları 

çıktığında ilk edinenlerden birisi 

de kendisidir). İktibas’ta özellikle 

bilimsel buluşları yahut insan 

hayatını ilgilendiren ve kolay-

laştıran gelişmeleri okuyucusu-

na aksettirmek istemesi de bun-

dandır. İktibas’ın alıntılar bölü-

münde, bu türden (örneğin kalp 

sağlığı, sigaranın zararları, yeni 

keşifler vs. ile ilgili) birçok haber 

bulmak mümkündür. Bütün 

bunlar onun, hayatın her alanına 

ilgi duyan ‘doğal’ ve meraklı bir 

kişiliğe sahip olduğunun göster-

geleridir. 

Özkan’ın Düşünceleri ve 
Yaklaşımı

Özkan, kendi ifadesiyle, bir 

‘Tevhid dostu’dur. O, Tevhid-i 

İslâm’ın Türkiye’de yaygınla-

şıp güçlenmesi için cansipera-

ne çalışmış bir kişidir. İbadetin 

siyaset, siyasetin ibadet olduğuna 

inanır. Bu nedenle, ‘siyasi’ bilinç 

sahibi olmanın, Özkan’ın düşün-

cesinde önemli bir yeri vardır. 

(Nitekim İktibas’ın bölümleri-

ne bakıldığında, Kavramlar’dan 

önce Yorum bölümü gelir.) O, 

amele dönüşmemiş imanı tas-

vip etmez. Bu nedenle, onun 

için “inanmak ve yaşamak” ayrıl-

maz bir ikilidir. Siyasi gündem 

ise, ‘hayat’ın bir anlamda ken-

disidir ve Müslüman bu gün-

deme uzak kalamaz. Müslüman 

‘iktidar’ı hedefler; bu yüzden, 

İslâm Devleti için çalışmak bir 

Müslüman için zorunludur. O, 

kural olarak teşkilatlı (legal veya 

illegal) çalışmayı benimsemiş-

tir ama çalışmanın da ‘kurallar’ı 

vardır. Çalışma disiplinine önem 

verir fakat bunu katı bir ‘hiye-

rarşi’ ile yürütmeyi istemez. Her 
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ne kadar “imamın kararı gizli, 

açık bütün ihtilafları çözer” görü-

şünde olsa da, toplantı sonunda 

kendi görüşünün aleyhine çıkan 

kararları ‘gönlü razı olmasa bile’ 

uygulamaktan geri durmamıştır. 

‘Danışma’nın önemine inanır ve 

bu bağlamda “her bilenin üze-

rinde bir bilen vardır” ayetini sık 

sık hatırlatır. Bir konuda yanlışı 

kendisine gösterilirse hemen o 

yanlıştan vazgeçer ve doğruyu 

alır (nitekim önceki düşünce-

lerinden biri olan “mütevatir 

rivayet itikatta esas alınır” görü-

şünden daha sonra vazgeçmiştir; 

çünkü ona göre itikatta sadece 

Kur’ân esastır). Özkan’ın Tevhid 

dostluğu, tek taraflı değildir; o, 

Tevhid’in düşmanlarının da has-

mıdır. Onun ‘gelenek’ eleştirisi-

ni bu zaviyeden değerlendirmek 

gerekir. Evet, tasavvufa karşıdır; 

fakat onun bu karşıtlığı, Tevhid’e 

dostluğundandır. Mezheplerin 

din edinilmesine karşıdır; fakat 

bu karşıtlık, Tevhid’e gelebilecek 

zarar dolayısıyladır. Evrenesoğlu 

ile mahkemelik olmuştur ama 

bu, şahsı için değil, Risalet 

Nurları’nda Tevhid’de aykırı-

lıklar gördüğü içindir. Hukuk 

dilinde onun yaptığı bir nevi 

‘müdahil avukatlık’tır. Kimse 

hakkı savunmazsa, o davaya 

‘müdahil’ olur ve Hakk’ı savu-

nur. Bu açıdan; onun tasavvuf 

aleyhindeki görüşlerini, Tevhid’e 

olan dostluğunun gereği olarak 

görmek gerekir. Nitekim o, bun-

dan önce modernitenin kavram-

larına karşı da mücadele vermiş-

tir. Demokrasi tartışmaları (Yaşar 

Kaplan’ın Demokrasi Risalesi 

başlıklı eserinden sonra gündem 

oluşturan tartışmalar) hatırlana-

cak olursa, aynı tavrı, gelenek 

eleştirisinden önce bu noktada 

göstermiş olduğu görülür. O, pek 

çoklarının “demokrasi İslâm ile 

bağdaşır” anlayışında olduğu bir 

dönemde demokrasinin “hevaya 

uyma rejimi” olduğunu açıkça 

ifade etmektedir ve bu görüşünü 

İslâm’ın ve modernitenin temel 

kavramlarına dayandırmaktadır. 

Onun demokrasi karşıtlığı sloga-

nik de değildir. ‘Siyaset’ kavramı-

nı işlediği yazısında, demokra-

sinin temelinde yer alan ‘özgür-

lük’ ve ‘eşitlik’ kavramlarının 

İslâmlaştırılamayacağını söyle-

mektedir ki, bu bilinç, bugün bile 

birçok ‘Müslüman entelektüel’de 

yoktur. Kavramlar konusundaki 

bu hassasiyetinin bir örneğini de 

‘İslâm Devrimi’nden sonra İran’ın 

resmi isminin ‘Cumhuriyet’ ola-

rak konulması sırasında göster-

miştir. O, ‘Cumhuriyet’ kavra-

mının İslâmileştirilemeyeceğini 

düşünmektedir ve bunu yapan 

velev ki bir ‘İslâm Devleti’ 

olsun, ona da itiraz etmektedir. 

Özkan’ın kavramlar konusunda-

ki hassasiyetinin en iyi örne-

ğini belki ‘devrimcilik’ üzerine 

yazdığı yazısında görürüz. O, 

‘devrim’in ‘ödünç alınmış’ bir 

kavram olduğuna inanmaktadır 

ve Müslümanların bu kavramı 

kullanmaktan vazgeçip yerine 

Kur’âni ‘salih olma’ kavramını 

kullanmaları gerektiğini söy-

lemektedir. İran Devrimi’nden 

sonra moda olan bir kavrama, 

‘devrim atmosferi’nin sürdüğü 

bir dönemde böylesi bir eleşti-

ri getirebilmesini, samimiyetten 

başka bir şeyle izah etmek müm-

kün değildir. 

Özkan’ın bu hassasiyetinin 

bir diğer örneğini de, ‘yöntem’ 

konusunda görürüz. O, “amaca 

ulaşmak için her yol mübahtır” 

anlayışına karşıdır ve ‘yöntem’in 

de İslâmi olması gerektiğinde 

ısrarcıdır. Bu nedenle demok-

ratik düzenlerde ‘parti siyaseti’ 

gütmenin doğru olmadığına ina-

nır. Ona göre, bu tür düzenlerde 

“Hz. Ömer bile gelse, bir şey 

yapamaz.” Onun bu noktadaki 

görüşü Kutub’unkiyle benzerlik 

arz eder. O da, Kutub gibi, bu tür 

düzenlere katılmanın “düzenin 

çarkları arasına girmek” oldu-

ğunu düşünür ve bu nedenle 

Müslüman Kardeşler ve Cemaat-i 

İslâmi gibi hareketleri bu yönde 

eleştirir. Türkiye’de MNP-MSP 

ile başlayan ve Refah Partisi ile 

devam eden oluşumları da bu 

yüzden olumlamaz. Kendisine 

1970’li yıllarda gelen valilik, 

milletvekilliği gibi teklifleri de 

bu yüzden reddetmiştir ve hatta 

kendisini bu noktada “teklif dahi 

edilemezler”den görmektedir. 

Çünkü bu noktada o kadar nettir 

ki, daha sonra kurulan parti-

ler kendisine bu yönde teklifte 

dahi bulunamamışlardır! Ona 

göre, ‘değişim’in yolu bellidir. 

Önce “bir kavim nefsinde olanı 

değiştirecektir.” Bu ise temelde 

‘ikna’ yolu ile mümkün olur. Bu 

yöndeki çalışma başarı kazanırsa, 

ancak, “devrime beş kala” şiddete 

izin vardır. Onun dışında şiddet 

meşru değildir: hele ‘terör taktik-

leri’ asla caiz görülemez. Çünkü 
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ona göre, değişim, esas itibarıy-

la, ‘kalplerde’ (yani ‘düşüncede’) 

gerçekleşir. 

Özkan’ın düşünceleri tahlil 

edildiğinde, çoğunlukla yapılan 

yanlışlara da değinmek gerek-

mektedir. Öncelikle onun Kur’ân 

ve Sünnet’e bakışını ‘mealcilik’ 

olarak bilinen görüşten ayırt 

etmek gerekir. O, Kur’ân’ın 

‘anlaşılabileceğini’ söylemekte-

dir ama hiçbir şekilde ‘gelişi-

güzel’ okumalara prim vermez. 

O, ‘anlama’nın mümkün oldu-

ğunu, ancak bunun için de bir 

cehdin gerektiğini söyler. Mealin 

gelişigüzel okunmasıyla ulaşıla-

cak sonuçlara da prim vermez. 

Hatta bu yönde ‘mealciliği’ eleş-

tiren özel bir yazı da yazmıştır. 

Sünnet kavramına ilişkin görü-

şü ise hem orijinaldir hem de 

bazılarınca sanıldığının aksine 

‘hadisleri’ toptan reddetmez. Ona 

göre Sünnet, Peygamberimiz’in 

Kur’ân’ı pratize ediş şeklidir. 

Hadisler ise “Peygamberimiz’in 

söylediği söylenen sözler”dir. 

Yani Özkan, Sünnet’in bağlayı-

cılığını kabul etmektedir, fakat 

hadislerin de bir elekten geçiril-

mesi gerektiğini düşünmektedir. 

Onun bu konudaki yaklaşımı-

nın; özde, Ebu Hanife’den farkı 

yoktur. Zira Ebu Hanife de, ken-

disine gelen birçok ‘sahih’ (deni-

len) rivayeti, Kur’ân’a uymuyor 

diye reddetmiştir. Dolayısıyla, 

Özkan’ın bu tavrında reddiye-

cilik değil, bir ‘seçicilik’ vardır. 

Nitekim aynı tavrı, genel olarak 

‘geleneğe’ yaklaşımında da görü-

rüz. O, geleneğin toptan reddi-

ni talep etmemektedir. Örneğin 

‘aklın’ işletilmesi gerektiğini 

söyler; ama ‘kıyas’ yönteminin 

iptalini anlamsız bulur (hatır-

lanacağı gibi ‘kıyas’ gelenekte-

ki ‘Edille-i Erbaa’nın dördüncü 

ilkesidir). Ona göre akıl ne kadar 

çok işletilirse, İslâm o kadar 

iyi anlaşılır; fakat burada ‘aklın 

doğru çalışması’ esastır. O, ‘hura-

felere’ karşı çıkar; çünkü burada 

‘vehim’, ‘hayal’ vb. unsurlar belir-

leyicidir. Yine Özkan, gelenekten 

gelen kurumlara karşı da ‘seçici’ 

davranır. Gelenekten gelen bir-

çok ‘adet’in güzel olduğunu ve 

korunması gerektiğini düşünür. 

Bu konuda, Muhammed Esed’in 

Mekke’ye Giden Yol adlı eserinde 

verdiği ‘tren yolculuğu’ örneğin-

de, bir parça ekmeğini aç yolcu 

arkadaşına ikram eden köylünün 

bu tavrının gelenekten gelen hoş 

bir davranış olduğunu ve bu tür 

geleneklerin korunması gerek-

tiğini söyler. Kısacası, Özkan’ın 

geleneğe yönelik tavrını ‘maruf’ 

kavramı ile ifade etmek müm-

kündür. O, özetle, maruf olanın 

alınmasını, münker olanın terk 

edilmesini önerir.

Özkan’ın ‹slâmi Hareket ‹çin 
Önemi

Özkan, Türkiye’deki İslâmi 

Hareket’in tarihinde öncü bir 

isimdir ve kanımca Türkiye’nin 

‘İlk otantik Radikal İslâmcısı’dır. 

(Radikal kelimesine yönelik ciddi 

bir eleştirisi olmadığı için bu 

ifadeyi kullanıyorum.) Gerçekten 

de Özkan’dan önce Türkiye’de 

İslâmcılık (özellikle de ‘radikal’ 

olanı) yoktur denilse yeridir. 

Büyük Doğu hareketini, tipik 

manada ‘İslâmcı’ kategorisine 

sokmak mümkün olmadığı için, 

Özkan’ın Hizbuttahrir ile başla-

yan İslâmcılık serüveni, Türkiye 

İslâmi Hareket’i için pek çok 

açıdan önemli bir tecrübe ola-

rak görülmelidir. Tercüme hare-

ketinin henüz yeni olduğu bir 

dönemde o, ‘siyasal’ bir mücade-

le yapabilmiş bir Tevhid eridir. 

Türkiye’deki İslâmi Hareket’in 

siyasal bilincine çok önemli 

katkıları olmuştur. İktibas’taki 

Yorum bölümünde yapmış oldu-

ğu tahliller, bugün bile bazı açı-

lardan geçerliliği olan derinlikte-

dir. O hem gözlemleyen hem de 

Nasıl ki Mevdudi ve Kutub, Afgani ve Abduh’tan 
sonraki bir ileri aşamayı temsil ediyorsa, Özkan ve 
Şeriati de (bazı açılardan) Mevdudi ve Kutub’tan 
sonraki bir ileri aşamayı temsil etmektedirler. Fakat 
bu, düşüncenin ‘gelişme süreci’nin devam ettiği 
gerçeğini değiştirmez. Bu süreç, düşünce okullaşana 
kadar devam edecektir. Bize düşen bu sürece gücü-
müz yettiğince katkıda bulunmak ve selefimizden 
okullaşma sürecine katkıları olanları hayırla yad 
etmektir.
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düşünen biridir. Siyasi görüşleri-

nin derinliğinin asli nedeni de bu 

ikisini iyi yapabilmiş olmasıdır. 

Özellikle de onun düşünceleri 

ve eylemliliği ‘ilkeli duruş’ adına 

önemlidir. O, hangi şartta olur-

sa olsun, Müslümanın, ilkelerin 

safiyetine önem vermesi gerek-

tiğini söylemiştir ve bu sözünün 

arkasında da durmuştur. Yaşadığı 

dönemde Müslümanlardaki ‘ide-

olojik kirliliğe’ dikkat çekmiş 

ve bu noktadaki safiyeti ‘hayati 

önemi haiz’ bir konu olarak gör-

müştür. Bu noktada haklı oldu-

ğunu da teslim etmek gerek-

mektedir. Zira stratejist Fuller’in 

dediği gibi, ‘İslâmcılar’ın ideo-

lojik safiyeti zedelendiği zaman, 

onları iktidara taşıyarak başkalaş-

tırmak kolay olmaktadır. Özkan, 

bu hususun bilincindedir ve 

İktibas’ta Kavramlar konusunu 

özel olarak işlemesinin nedeni 

de budur. 

Özkan’ın bir diğer özelliği, 

Türkiye’deki Müslümanların 

‘anlayışları’nın değişmesi nokta-

sındaki katkısıdır. O, Kur’ân’ın 

anlaşılabilir bir kitap olduğu 

düşüncesinin yaygınlaşmasında 

büyük cehd göstermiş ve bunda 

başarılı da olmuş biridir. (Yaşar 

Nuri Öztürk ile özel görüşmele-

ri sonucunda Öztürk’ün kamu-

oyunda popülerleşen “Kur’ân 

anlaşılabilir” söyleminin ardında 

da onun katkısı vardır). O, ayrı-

ca, doğru bir ‘Sünnet’ anlayışının 

gelişmesinde de etkili olmuş-

tur. Hadislere ilişkin “peygam-

berin söylediği söylenen sözler” 

şeklindeki tanımı, orijinaldir 

ve kamuyounun Sünnet kavra-

mı konusunda bilinçlenmesi-

ne katkıda bulunmuştur. Fakat 

onun düşünsel katkılarını bu 

konularla sınırlamamak gerekir. 

Onun tefsir alanında da orijinal 

görüşleri vardır. Örneğin, Nur: 

61’deki “ev sadîkıküm” ifade-

sinin yorumunda, “müminlerin, 

hanımları yanlarında olduğu 

halde ‘aile dostları’ ile birlikte 

yemek yiyebileceği” neticesine 

ulaşmıştır. Yine Hz. Meryem’e 

inen ‘sofra’ konusunda da bunun 

“doğal yollardan” gelebileceğini 

düşünmektedir (bazı ayetlerle 

ilgili ‘farklı’ görüşleri nedeniyle, 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın -o 

dönemde yapılacağı söylenen- 

yeni Tefsir’inde kendisinin görüş-

lerine de başvurmayı düşündü-

ğünü bendenize ifade etmişti). 

Özkan’ın düşüncelerinin İslâmi 

Hareket için önemli olduğu bir 

diğer alan da ‘yöntem’dir. Özkan, 

tipik manada ‘merhaleci’dir ve 

‘acilci’ tarzı doğru bulmaz. (Bu 

noktada da ‘temekkün’ ekolün-

den olan Ebu Hanife ile ara-

larında bir benzerlik olduğu 

söylenebilir.) Şiddete başvurma-

yı doğru bulmaz. Özellikle de 

Mekki ortamlarda şiddetin zarar 

getireceğine inanır. Özkan’ın bu 

tavrının, İslâm Devrimi’nden 

sonra şiddete meyyal kesimle-

rin bu yönteme başvurmasını 

engellediği kabul edilmelidir. 

Zira Özkan, ‘radikal’ kesimde 

(Güneydoğu Hizbullah’ı ve ben-

zeri gruplar hariç) etkin biridir 

ve sözleri de itibar görmektedir. 

Ayrıca Özkan, sistem içi müca-

deleyi olumsuzlayan görüşleriyle 

de, (en azından) ‘radikal’ grup-

ların ‘partileşme’ süreci içerisine 

girerek yozlaşmalarını da önle-

miştir. Nitekim 1990’lı yılların 

sonunda bazı grupların bu yönde 

teşebbüsleri olmuşsa da, özel-

likle de düşünsel altyapının izin 

vermemesi yüzünden, radikal 

kesimlerin ‘partileşme’ çabaları 

akim kalmıştır. 

‘Düşüncenin Okullaşması’ 
Sürecinde Özkan Neyi ‹fade 

Ediyor?

Ercümend Özkan, gerek 

düşünceleri, gerek pratik hayat 

tecrübesi itibarıyla Türkiye İslâmi 

Hareketi’nin en önemli isimlerin-

den biridir. Takdir edilmelidir ki, 

Tevhidi manada birçok konu-

yu Türkiye halkının gündemi-

ne o taşımış ve bunların görece 

popülerleşmesine katkıda bulun-

muştur. İbrahim Sadri’nin 1983 

Yazarlar Birliği Yıllığı’nda yaptığı 

değerlendirmede de ifade edil-

diği üzere, döneminde İktibas, 

okur kitlesinin düzeyinin “hayli 

üzerinde” bir bilgi ve bilinç 

düzeyine sahiptir. Bu bakım-

dan, Türkiye’deki Müslüman 

(hatta genel) okurun düzeyinin 

yükselmesinde Özkan’ın katkısı 

inkar edilemez. O, kendisinden 

ve görüşlerinin doğruluğundan 

emindir. Öylesine ki, Kutub ve 

Mevdudi değerlendirmesi yap-

tığında, Kutub için “Fi Zilal, 

duygu köpüğü bir tefsirdir; tek 

önemli eseri Yoldaki İşaretler’dir” 

diyebilmekte, Mevdudi için ise, 

“geleneksel bir düşünür ama 

zaman zaman çok parlak fikir-

ler üretebiliyor” yorumunda 

bulunabilmektedir. Bu açıdan 
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n Ercümend Özkan

bakıldığında, Özkan’ı, Kutub’un 

özlemini dile getirdiği ‘Örnek 

Bir Kur’ân Nesli”nin tanımına 

‘açımlama’ getirebilmiş bir kişi 

olarak görmek mümkündür. 

Çünkü Kutub, temellerini doğru 

tanımladığı bu terkibin açılımı-

nı gereğince yapamamıştı. Zira 

onun zamanı, buna müsait değil-

di. O, hurafelerden arınmış ve 

doğrudan Kur’ân’dan beslenen 

bir nesli arzu ediyordu. Fakat 

o neslin detaylı tasvirini yap-

mamıştı (örneğin mezhepler ve 

tasavvuf konusundaki düşünce-

sinin ne olması gerektiğini söyle-

memişti). Özkan ise, bu konuda 

bazı açılımlarda bulunmuştur. 

O, Kur’ân Nesli’nin mezhepler 

ve tasavvuf konusunda hangi 

düşüncelere sahip olması gerek-

tiğini daha net bir şekilde tartış-

mış ve bir ‘kanaat’ belirtmiştir. 

Bu, düşünce düzeyimizin geliş-

mesi noktasında önemli bir adım 

olarak görülmelidir. Kabul edilir, 

edilmez; bu ayrı bir konudur 

(nitekim Mevdudi, İslâm’da İhya 

Hareketleri adlı kitabında “iyi 

tasavvuf”un olabileceğini kabul 

etmektedir); fakat Özkan’ın bu 

konudaki katkısı inkar edile-

mez. Benzer bir şey, moderni-

tenin kavramlarıyla ilgili olarak 

da geçerlidir. Özkan, modern 

kavramların eleştirisi noktasında 

da belirli bir yetkinliğe sahip-

tir ve bazı kavramların (örneğin 

‘demokrasi’) tahlili noktasında 

öncekilerden daha ileri sonuçla-

ra ulaşmıştır. Ancak hem İslâm 

hem de modernite alanında 

Özkan’ın görüşlerinin de (‘okul-

laşma’ düzeyi açısından) kusur-

suz olmadığını söylememiz gere-

kiyor. Okullaşma, bütün malu-

mat materyalinin sistematik bir 

şekilde değerlendirilmesi sonu-

cunda gerçekleşir ki, Müslüman 

dünyasının geneli, bu iki alanda 

henüz bu noktaya ulaşmamıştır. 

Yani Müslüman dünyasında hem 

İslâm bilgisi, hem de modernite 

bilgisi bugün ‘eksik’tir. Örneğin 

bir tasavvuf eleştirisi yapılacak-

sa, Sühreverdi’den tutun İbni 

Arabi’ye, Hasan Basri’den tutun 

Hallac-ı Mansur’a bütün önemli 

isimlerin ‘orijinal’ eserlerinden 

yola çıkarak (tarihsel ve sosyolo-

jik analiz de dahil olmak üzere) 

ve doğru bir şekilde eleştirilmesi 

gerekir. Yine bir modernite eleş-

tirisi yapılacaksa, Erasmus’tan 

tutun Marks’a, Hobbes’tan tutun 

Mill’e kadar bütün düşünürlerin 

orijinal eserlerinden hareketle 

(tarihsel ve sosyolojik analiz de 

dâhil olmak üzere) bir moder-

nite eleştirisi yapılmalıdır. İslâm 

dünyasında bugün bu iş, hâlâ 

‘yetkinlikle’ yapılamamıştır. Bir 

tasavvuf yahut modernite eleşti-

risi vardır; bu eleştirinin, haklı 

olduğu yerler de vardır. Fakat bu 

iş, kanaatimce, ‘olması gerektiği 

gibi’ hâlâ yapılamamıştır. Tabii 

ki, süreç olarak da, imkan ola-

rak da olumsuzluklar vardır ve 

bunların etkisi bugün de devam 

etmektedir. Ama bu, sonucu 

değiştirmez. Düşünce hâlâ okul-

laşamamıştır. Nasıl ki Mevdudi 

ve Kutub, Afgani ve Abduh’tan 

sonraki bir ileri aşamayı tem-

sil ediyorsa, Özkan ve Şeriati 

de (bazı açılardan) Mevdudi ve 

Kutub’tan sonraki bir ileri aşama-

yı temsil etmektedirler. Fakat bu, 

düşüncenin ‘gelişme süreci’nin 

devam ettiği gerçeğini değiştir-

mez. Bu süreç, düşünce okul-

laşana kadar devam edecektir. 

Bize düşen bu sürece gücümüz 

yettiğince katkıda bulunmak ve 

selefimizden okullaşma süreci-

ne katkıları olanları hayırla yâd 

etmektir. Bendeniz Ercümend 

Özkan’ı bu noktada önemli kat-

kıları olmuş bir kişi olarak görü-

yorum ve bıraktığı mirasın değe-

rinin zamanla daha iyi takdir 

edileceğine inanıyorum.
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FIRSAT MEVSİMİ: “ÜÇ AYLAR”
-Recep “Ekim”, Şaban “Bakım”, Ramazan “Hasat” Zamanı-

Abdullah YILDIZ

Mübarek “Üç Aylar” mev-
simine girmiş bulunu-

yoruz. Peygamber Efendimiz 
(s.)’in, Ramazan ayında zirveye 
çıkan ibadet hayatına bir hazır-
lık olarak dua, niyaz ve iba-
detlerle karşıladığı bereketli üç 
ay, biz Müslümanlar için bulun-
maz bir fırsattır. Kuşku yok ki, 
Yüce Peygamberimiz (s.), diğer 
aylardan daha çok Recep ayına, 
Recep’ten daha çok Şaban ayına, 
ondan daha çok da Ramazan 
ayına önem verir, daha bir özen 
gösterir, daha fazla ibadet eder 
ve âhiret havasına girerdi. 

Zünnûn Mısrî der ki: “Recep 
ekme ayıdır, Şaban sulama ayı-
dır, Ramazan derleyip toplama 
ayıdır. Herkes ne ekerse onu 
biçer, ne yaparsa cezasını çeker. 
Bir kimse ekimi bırakırsa, hasat 
zamanı ekmediğine pişman olur. 
Kıyamet gününde ise çok kötü 
duruma düşer.”1

Evet! Manevi ürünleri ekip-
dikeceğimiz, sonra sulayıp geliş-
tireceğimiz ve nihayet hasat ede-
ceğimiz bereketli bir süreç olan 
“Üç Aylar”ın ilk aşamasındayız…

Daha Az Pişman Olmak ‹çin…

Rasûlüllah (s.) şöyle buyurur: 
“Ölüp de pişmanlık duymayacak 
hiç kimse yoktur.”

Ashab-ı kiram sorar: “O piş-
manlık nedir yâ Rasûlallâh?”

Rasûlüllah cevap verir: 
“(Ölen,) muhsin (iyi, erdemli) 
bir kişi ise, bu hâlini daha faz-
la artıramamış olduğuna; şayet 
kötü bir kişi ise, kötülükten vaz-
geçerek hâlini ıslah etmediğine 
pişman olacaktır.”2

Öyleyse, Hesap Günü piş-
man olmamak ya da daha az 
pişman olmak için, salih amelle-
ri çoğaltacak fırsatları kollamak 
durumundayız. İşte “Üç Aylar”, 
amellerin katlandığı bereketli bir 
mevsimdir.

Kutlu Peygamberimiz (s.); 
“Akıllı kimse, nefsinin hevâ ve 
hevesine uymayan ve ölümden 
sonrası için hazırlık yapandır.”3 
buyuruyor. Demek ki; akıllı 
insan, ahiret için azık hazırla-
mayı önceler; dünyanın geçici 
zevkleri ve meşgalelerinin kalıcı 
salih amellerini engellemesine 
fırsat vermez.

Zira Yüce Rabbimiz Kitab-ı 
Kerim’inde şöyle buyurur:

“Ey îmân edenler! Sakın 
mallarınız ve evlâtlarınız sizi 
Allâh’ın zikrinden alıkoyma-
sın  Kim bunu yaparsa işte onlar 
hüsrana uğrayanların ta kendi-
leridir  Herhangi birinize ölüm 
gelip de: ‘Ey Rabbim, beni yakın 

bir zamana kadar geciktirsen de 
sadaka versem ve salihlerden ol-
sam!’ demesinden evvel size rızık 
olarak verdiklerimizden Allâh 
yolunda harcayın ” (Münâfikûn 
63/9-11) 

“Onlar orada: ‘Ey Rabbimiz! 
Ne olur, bizi buradan çıkar(ıp 
dünyaya geri gönder de) daha 
önce yaptıklarımızın yerine, sa-
lih ameller yapalım!’ diye feryat 
ederler. (Allah onlara sorar:) ‘Biz 
size, düşünüp ibret alacak kim-
senin düşünebileceği kadar bir 
ömür vermedik mi? Size ikaz 
edici (kitap, peygamber) de gel-
medi mi?’ Öyleyse tadın azabı! 
Zalimlerin hiçbir yardımcısı yok-
tur!” (Fâtır 35/37)

İmâm Gazâlî, bu ayetlerdeki 
çarpıcı ikazları, günlük hayatı-
mız için hikmet dolu nasihatlere 
dönüştürür: “Ey oğul!” der: “Şim-
di düşün ki vefat ettin ve dünya-
ya geri gönderildin. O heyecan 
hâlini bir düşün! O hâlde bugün 
günah ve masiyete katiyen yak-
laşma ve sakın ola ki, bugünün 
bir ânını bile boşa geçirme! Zira 
her nefes, paha biçilemeyen bir 
nimettir.”4

Evet, vakit su gibi akıp gidi-
yor. Ömür hazinesi nefes nefes 
eriyor. Ölüm her birimizin kapı-
sını her an çalabilir. Hesap Günü 
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için azık hazırlama fırsatı elimiz-
de varken, her nefesin kıymetini 
bilme vaktidir. “Keşke şu haya-
tım için önceden bir şeyler 
yapıp göndermiş olsaydım.” 
(Fecr 89/24) diye pişmanlık 
duyacak insanlar arasında olma-
mak için, henüz vakit varken, 
Ahiret azığı hazırlamanın tam 
zamanıdır.

Şu dünya hayatında bize 
verilmiş olan her nimetten 
sorguya çekileceğimiz o gün 
(Tekâsür 102/8) pişmanlık 
duymanın kimseye bir faydası 
olmayacaktır; ama o dehşetli 
gün için gerekli amelleri yapa-
madığına pişmanlık duyarak, 
bugün ahiret azığı hazırlamaya 
yönelmek en akıllıca iştir.

Ahiret Azığı ‹çin
Bulunmaz Bir Fırsat!

İşte, Ahiret azığımızı 
hazırlamak için önümüzde 
bulunmaz bir fırsat var: Üç 
Aylar!  Recep, Şaban ve içinde 
‘bin aydan daha hayırlı’ Kadir 
Gecesinin bulunduğu Ramazan 
ayı! Peygamberimiz (s.)’in; 
“Recep ayı Allah’ın ayı, Şaban 
benim ayım, Ramazan da ümme-
timin ayıdır.”5 diye tanımladığı 
kutlu mevsim!

1. Recep Ayı: “Ekim Zamanı” 

Receb ayı, hürmet edilme-
si gereken dört kıymetli aydan 
biridir. “Allah’ın, gökleri ve yeri 
yarattığı günden beri, ayla-
rın sayısı on ikidir. Bunlardan 
dördü, haram (hürmetli) olan 
aylardır.” (Tevbe 9/36) 

Kur’ân’ın hürmete layık 
buyurduğu “Haram aylar” ise; 
Zilkade, Zilhicce, Muharrem 

Receb’dir. Haram ayların diğer 
üçü peş peşe gelirken, Receb ayı 
tek başına hürmetli ay olarak 
kalır.

Receb ayında oruç tutmanın, 
dua, tevbe ve istiğfarı çoğaltma-
nın, hayır-hasenatta bulunmanın 
faziletine dair hadis kitaplarında 
çeşitli rivayetler yer alır. Bu ay, 
içindeki iki gece ile bereketlenir.

a)	 Reğâib Gecesi: “İhsan ve 
İkram Sağanağı”

Receb ayının ilk cuma gece-
sine Reğaib gecesi denir. Elbette 
her Cuma gecesi kıymetlidir, 
ancak iki kıymetli gece bir araya 
gelince, daha bir kıymet kaza-
nır. Reğâib; ihsanlar, ikramlar 
demektir. Allahü Teâlâ bu gece-
de, müminlere, rağîbetler (ihsan-
lar, ikramlar) yapar. Dolayısıyla 
bu geceye özel bir hürmet gös-
terip, bu ihsan ve ikram sağa-
nağından yararlanmak gerekir. 
Reğâib gecesini ibadetle, dua ve 
niyazla, nafile namazla, Kur’ân-ı 
Kerim tilaveti ve tefekkürü ile, 
tevbe ve istiğfar ile geçirmek 
tavsiye edilmiştir. İbn Asâkir’de 
yer alan bir hadis-i şerif şöyle-
dir: “Şu beş gecede yapılan duâ 
geri çevrilmez. Regaib gece-
si, Şabanın 15. gecesi, Cuma, 

Ramazan bayramı ve Kurban 
bayramı gecesi.” 

b)	 Mîrac Gecesi: “Rabb Teâlâ 
ile Sohbet İmkânı”

“Kulunu bir gece Mescid-i 
Haram’dan çevresini mübarek 
kıldığımız Mescid-i Aksa’ya 
bir kısım ayetlerimizi göstere-
lim diye götüren o Allah’ın şanı 
yücedir. Şüphesiz O, işitendir, 
görendir.” (İsra 17/1)

Risaletin 11. yılı Recep ayı-
nın 27. gecesinde, Rasûlüllah’ın 
(s.) İsrâ ve Mîrâc mûcizesi ger-
çekleşti. İsrâ, gece yolculuğu/
yürüyüşü; Mîrâc ise, yükseğe 
çıkmak demektir. İsra mucizesi 
İsra 17/1. ve Necm 53/1-18. 
âyetlerle sâbit iken, Mirac (yük-
selme) olayı Kur’ân’da anılmaz, 
ama çok sayıdaki hadiste ayrın-
tılı biçimde anlatılır. Mîrâc’da 
Cenab-ı Hakk, kulu ve rasûlü 
Muhammed’e (s.) nice âlemler 
göstermiş, kuluna vahyedeceğini 
vasıtasız vahyetmiştir. Beş vakit 
namaz da burada emredilmiştir. 
Yine bu yolculukta ona cennet 
ve cehennem de gösterilmiştir.6 
İşte beş vakit namazla özdeş-
leşen bu geceyi; huşû dolu 
namazlarla geçirmek ve nama-
zı bir ömür boyu dosdoğru 

İmâm Gazâlî, bu ayetlerdeki çarpıcı ikazları, gün-
lük hayatımız için hikmet dolu nasihatlere dönüş-
türür: “Ey oğul!” der: “Şimdi düşün ki vefat ettin 
ve dünyaya geri gönderildin. O heyecan hâlini bir 
düşün! O hâlde bugün günah ve masiyete katiyen 
yaklaşma ve sakın ola ki, bugünün bir ânını bile 
boşa geçirme! Zira her nefes, paha biçilemeyen 
bir nimettir.
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kılmak için bir fırsat bilerek, 
“Namaz müminin mîracıdır”7 
hadisi uyarınca her namazda 
Rabb’le sohbet etmek gerekir.

Ve Receb ayı girdiği andan 
itibaren Hz. Peygamber (s.)’in şu 
duasını dillerden düşürmemek 
gerekir:

“Allâhümme bârik lenâ fî 
Recebe ve Şa‘bâne ve belliğnâ 
Ramazân: 

Allahım! Recep ve Şaban’ı bize 
mübarek kıl ve bizi Ramazan’a 
ulaştır.”8

2. Şaban Ayı: “Bakım Zamanı”

Hz. Peygamber (s.), Şaban 
ayında ibadete özel bir önem 
vermiş, Recep ayından daha fazla 
oruç tutmuş, sadaka vermiştir. 
Esasen Recep Şaban’a, Şaban da 
Ramazan ayına bir hazırlıktır.

Recep ayının Allah’a, Şaban’ın 
kendisine, Ramazan’ın ümmeti-
ne ait olduğunu belirten yukarı-
daki hadis-i şerif hakkında yapı-
lan yorumlardan biri şöyledir: 
Receb ayında yüce Rabbimizin 
güzel isim ve sıfatlarını öğrenip 
düşünerek Tevhid’in hakikatini 
kavramak, Şaban ayında Allah 
Rasûlü  (s.)’i sîreti ve sünneti ile 
birlikte tanıyarak ona bol bol 
salât u selam etmek, Ramazan 
ayında ise Kur’ân-ı Kerim’i daha 
çok okuyup tefekkür ederek, 
anlayarak yaşamak işaret buy-
rulmuştur. 

Peygamberimiz (s.)’in, özel-
likle bu ayda oruç ibadetini artır-
dığını biliyoruz. Hz. Aişe anne-
miz, Rasûlüllah (s.) hakkında, 
“Şaban ayındaki kadar çok oruç-
lu olduğu bir ay görmedim.”9 der.

a)	 Berât Gecesi: “Kurtuluş ve 

Arınma Günü/Gecesi”
Şaban’ın 15. gecesi Berât 

Gecesi’dir. “Berât” kelimesi-
nin aslı Arapça “berâet” olup 
‘kurtulmak, iyileşmek’ demek-
tir. Borçtan, suçtan, cezadan, 
hastalıktan kurtulmak, iyileş-
mek, uzaklaşmak, temizlenmek 
anlamlarına gelir. Ayrıca, “yazı, 
belge” anlamı da kazanmıştır. 
Dinî anlamıyla berâet, günah-
lardan, kötülüklerden arınmak, 
temize çıkmak, ilâhî af ve rah-
mete nail olmak, erişmektir. 
Tevbe (Berâe)/1.ayette geçtiği 
üzere ‘Şirke/müşriklere ültima-
tom, son ihtar, kesin uyarı’ anla-
mına da gelir. 

Bazı müfessirler, “Apaçık 
kitaba yemin olsun ki, biz 
Kur’ân’ı mübarek bir gecede indir-
dik.” (Duhân 44/2-5) âyetindeki 
“mübarek gece”nin Berat, çoğu 
müfessir ise Kadir Gecesi olduğu 
görüşündedir. İlk müfessirlerden 
İkrime ve bir grup âlim, Kur’ân 
Levh-i Mahfuz’dan topluca 
dünya semasına bu gece indiril-
di; Kadir Gecesi de Cebrail vası-
tasıyla Peygamberimiz’e parça 
parça indirilmeye başladı, der.10

Peygamberimiz (s.): “Şaban 
ayının yarısı gelince; gecesini 
namazla, gündüzünü oruçla geçi-
rin.”11 buyurarak, hem Şaban 
ayında hem de Berat gecesinde 
yapılması gereken ibadetleri işa-
ret etmiştir.

Ayrıca şöyle buyurmuştur: 
“Yüce Allah, Şaban’ın on beşin-
ci gecesinde, Kelb kabilesinin 
koyunlarının tüyleri sayısından 
daha çok insanı cehennemden 
kurtarır. Ancak, kendisine şirk 
koşanların, Müslümanlara karşı 
kin ve düşmanlık besleyenlerin, 
akrabalarıyla bağını koparan-
ların, kibirlilerin, ana-babasına 
isyankâr olanların ve içki içme-
ye devam edenlerin yüzüne bak-
maz.”12 

“Kim Şâban’ın 15. gecesini 
ibadetle ihyâ ederse, kalplerin 
öldüğü günde o kişinin kalbi 
ölmez.”13

Kısaca; Berât gecesi, her tür 
şirkten, haramdan, günahtan 
kurtuluş için bulunmaz bir fır-
sattır.

b)	 Bereketli Hasat Mevsimi-
ne Doğru…

Kutlu Peygamberimiz (s.) bir 
Şaban ayının son gününde asha-
bına şöyle hitap eder: 

-“Ey insanlar! Yüce ve müba-
rek bir ayın gölgesi üzerinize 
bastı. Onda bir gece vardır ki 
bin aydan daha hayırlıdır…” 

Ramazan’a saatler kala, o 
mübarek ay’ı müjdeleyen Pey-
gamberimiz (s.), bin aydan yani 
uzunca bir insan ömründen 
hayırlı Kadir gecesine dikkat 
çeker; hangi gecesi olduğu kesin 
belirtilmeyip her gecesi Kadir 
olması muhtemel bu ay’ın her 
gün ve gecesini Allah’ın razı ola-
cağı amellerle geçirmeyi, hiç bir 
ânını gafletle geçirmemeyi hatır-
latır. Hadisin devamında, farz 
olan oruç ve namazların dışında 
hayır işlemeyi ve salih amel-
ler yapmayı tavsiye ederek şöyle 
buyurur: 
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n Fırsat Mevsimi: “Üç Aylar”

“O ayda bir hayır işleyen 
kimse diğer aylarda bir farz 
işlemiş gibi olur. O ayda bir farz 
işleyen ise diğer aylarda yetmiş 
farz işleyen gibidir.”14 buyurur.

Evet, bir farza yetmiş farz, 
hatta daha fazlası! Ve “bir 
gece”ye “bin ay”dan daha 
hayırlı karşılık!

3. Ramazan Ayı: 
“Hasat Zamanı”

Ramazan ayının fazileti elbet-
te Allah için tutulan oruçtan 
gelir. Peygamberimiz (s.) şöyle 
buyurur:

“Ramazan geldiğinde Cennet 
kapıları açılır, Cehennem kapı-
ları kapanır, şeytanlar da bağ-
lanır.”15

Ancak bu ayı asıl mübarek 
kılan ise, onda (Kadir Gecesin-
de) Kur’ân’ın nazil olmaya baş-
lamasıdır. 

“Ramazan ayı ki o ayda 
Kur’ân insanlara yol gösterici, 
doğru yola iletici, eğri ile doğru-
yu birbirinden ayırt edici olarak 
indirildi.” (Bakara 2/185) 

Bu ay’a bu sebeple “Kur’ân 
Ay’ı” dendi. Kur’ân, her 
Ramazan’da kalbimize yeniden 
insin diye!..

a)	 Ve Kadir Gecesi: “Bir 
Ömre Bedel Gece”

“Biz onu (Kur’ân’ı) Kadir 
gecesinde indirdik. Kadir gecesi-
nin ne olduğunu sen nereden bi-
leceksin? Kadir gecesi bin aydan 
hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Ceb-
rail) o gecede Rablerinin izniy-
le her türlü iş için iner. O gece, 
tanyerinin ağarmasına kadar bir 
esenliktir.” (Kadir suresi)

Şehid Seyyid Kutup, “Ka-
dir” kelimesinden yola çıkarak 

bu geceyi şöyle anlamlandırır: 
Bu sözcük; ‘planlama ve idare 
etme’ anlamına gelebilir. ‘Değer 
ve makam’ anlamına da olabilir. 
Her iki anlam da kâinat çapın-
daki bu büyük olayla, Kur’ân, 
vahiy ve peygamberlik olayı ile 
uyuşur. Şu varlık âleminde olan 
olayların arasında bundan daha 
büyüğü ve daha önemlisi yoktur. 
Keza kulların hayatlarında yüce 
Allah’ın plânlamasını ve irade-
sini bundan daha iyi gösteren 
bir başka olay daha yoktur. Bu 
gece bin aydan daha hayırlıdır. 
Kur’ân’da bu gibi yerlerde geçen 
sayı, olayın değerini sayılarla sı-
nırlama amacı taşımaz. Bu sade-
ce çokluğu ifade etmek içindir. 
Bu gece insanların hayatında 
binlerce aydan daha hayırlıdır. 
Nice binlerce ay ve sene geçip 
gitmiştir de, insanların hayatla-
rında bu mübarek ve mutlu ge-
cenin yaptığı etkinin ve sağladığı 
değişimlerin bir nebzesini bile 
bırakamamıştır.16

Elbette, bir geceyi ibadetle 
geçirip sonra eski hayata geri 
dönmenin hiçbir anlamı yoktur. 
Ancak bu gece tevbe,  istiğfar  ve 
af dilemek için bulunmaz bir 
fırsattır: Bu geceler ve günler 
her türlü günah, hata ve isyan-
dan vazgeçip yepyeni bir baş-
langıç yapmak isteyenler için bir 
dönüm noktası olabilir.

Bu yüzden Rasûlüllah (s.) bu 
kutlu zamanlarda şu duaları tav-
siye buyurur: 

“Allahım, sen çok affedici-
sin, affetmeyi seversin; beni de 
affet.”17

Bir’i Bin’e Katlamak ‹çin…

Evet! Allah’ın lütfu ile bir’i 
bin’e hatta binlere, milyonlara 

katlamak için büyük bir fırsat! 

“Üç Aylar”! Recep, Şaban, 

Ramazan ayları… Regâib, Mirâc, 

Berât, Kadir geceleri…

İbn Atâullah der ki: “Kulluk 

görevlerini ileride bulunacak 

boş bir zamana ertelemek nefsin 

ahmaklığındandır.”18 

Ne ki insan, görevlerini ve 

özellikle de kulluk görevlerini 

hep ihmal eder ve erteler. 

Oysa Hasan-ı Basri’nin ifa-

desiyle; “Dünya hayatı üç gün-

dür. Dün, yarın ve bugün. Dünkü 

gün elinden içindekilerle birlikte 

geçmiştir. Yarın ise, belki de eri-

şemezsin. Sen, elindeki sermayen 

olan bugünü iyi değerlendirmeye 

bak.”19 

İşte bugün “Üç Aylar”!..
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Metin Önal MENGÜŞOĞLU

M erhum Üstat Necip Fazıl 
hakkında ‘fenomen’ nite-

lemesi yerine ‘tek başına bir 
ümmet’ ifadesini kullanmak da 
mümkündü. Onun tek başına bir 
ümmet gibi hareket ederek, dava-
sına muhtelif yeni cepheler kazan-
dırdığı, böylece kendi açtığı yolda 
yine ancak kendisinin yürüdüğü 
bir vakıadır. Öyledir lakin bütün 
bir hayatı ve eserleri incelendi-
ğinde, ciddi bir iz takibi yapıldı-
ğında, onun tek başına bir feno-
men olduğu, bu yakıştırmanın 
biraz daha şık ve münasip durdu-
ğu ağırlıklı kanaatimdir. Mesela 
‘tek başına bir ümmet’ tabiri-
nin önceki yüzyılda Cemalettin 
Afgani, Musa Carullah, Abdurreşit 
İbrahim, Muhammed İkbal ve 
Mehmet Akif gibi şahsiyetler üze-
rinde daha az sırıtarak durduğu-
nu düşünüyorum. Müslümanlık, 
bahsi geçen zatların hayat serü-
venlerinde, alınlarından akan ter 
gibi adeta kendiliğinden, özüm-
senmiş bir iman manzumesidir. 
Oysa Necip Fazıl hem geç intisap 
ve intikal etmesi hem de onu elin-
de bir kılıç yahut sırtında şık bir 
yelek gibi taşıyor görünmesinden 
ötürü daha çok bir şövalye izleni-
mi bırakmaktadır.

Tanışma 

1960 yılında Türkiye’de ger-
çekleştirilen askeri darbe, daha 
ileri tarihlerde çok ciddi bir kırıl-
ma noktası olarak değerlendi-
rilmişti. Hatırladığım kadarıyla 
aynı tarih, benim ve yaşıtlarımın 
düşünce ve inanç hayatında da 
kırılmaların başlangıcına denk 
düşmüştür. Benim kuşağımın 
tanıklık ettiği ilk askeri darbeydi 
bu. Ve hepimizi bir biçimde ilgi-
lendirmekteydi. Namazında niya-
zında olan babam soruşturmalar 
geçirmişti. Malatya’da şehir mer-
kezine yakın bir evde kiracıydık. 
Ana caddelerden askeri araçlar 
geçip gidiyordu. Olağan üstü bir 
hal vardı ortalıkta. Küçük yaş-
tan beri kendisine namaz, oruç 
öğretilen bir Müslüman çocuğuy-
dum. Okuldaki öğreti ile evde-
ki birbiriyle çelişiyordu. Daha o 
yaşlarda okulların bizi putperest 

bir dine hazırladığına dair endi-
şelerin sahibiydim. Bu sebepledir 
ki tahsil hayatım boyunca bütün 
okullara ve derslere karşı bir sev-
gisizlik ve ilgisizlik içindeydim. 
Okullardaki öğreti yerine kendi 
düşünce ve inanç dünyama ait 
okul dışı bilgilenmeleri tercih eder 
olmuştum.

Necip Fazıl ismini biliyor-
dum. İlk defa nasıl, hangi vasıtay-
la öğrenmiştim hatırlamıyorum. 
Öyle sanıyorum ki şiir okumaya 
olan ilgi ve merakım onun ismine 
de ulaştırmıştı beni. Henüz her-
hangi bir eserini görmüş değildim 
lakin bazı şiirlerinden bir biçimde 
haberdar olmuştum. Muhtemelen 
ilk kez Yeni İstiklal mecmuasında 
gördüm adını. Hemen o mecmu-
adan bir adet edindim. Orada 
başyazılar yazıyordu. Tam bana 
göre kavgacı bir dili vardı. Ve 
evimizdeki öğretiye yakın bir 
dava ve kavganın keskin dilli bu 
savunucusuna hayran olmamak 
elimde değildi. O kadar isabetle 
içimizi okuyor ve öylesine bir 
cesaretle davamızı dillendiriyordu 
ki, aradığımı bulmuştum. Artık 
bir Yeni İstiklal okuyucusuydum. 
Sonradan öğrendiğime göre meğer 
Üstat’ın Büyük Doğu adlı mecmu-

NECİP FAZIL FENOMENİ
(Alelade bir figür değil resmin tamamı)
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n Necip Fazıl Fenomeni

ası parasızlıktan yayınlanamıyor-
muş. Nitekim kısa bir süre sonra 
Büyük Doğu ile de tanışacaktım.

Okulda düzenlenen bir müna-
zarada ben de konuşmacılardan 
birisiydim. O tarihlerde kültü-
rel etkinlikler, şiir seansları bile 
şehirde bu işle ilgilenen herke-
sin dikkatini çeker, onlar da tale-
belerin arasına katılır, olan 
biteni izlemeye/ dinlemeye 
çalışırlardı. Bu münazaraya 
da, okul kantininde yapılı-
yor olmasına rağmen, halk-
tan bir hayli izleyici gelmişti. 
Münazara bitti; benim ekip 
mağlup sayıldı. Ancak on 
konuşmacı arasında bana en 
iyi konuşmacı ödülü veril-
di. Malatya’nın bilge düşün-
ce adamı Mehmet Said 
Çekmegil de meğer dinle-
yiciler arasındaymış. Benim 
Yeni İstiklal ve Tohum gibi 
mecmualardaki yazılar-
dan yararlanarak hazırla-
dığım ‘adalet’ savunması 
onun da dikkatini çekmiş. 
Etrafındakilere ‘bu çocukla 
tanışalım’ diye talimat ver-
miş. Tanıştık. Çekmegil şeh-
rin mümtaz terzilerinden 
birisiydi. İsmini duymuş-
tum. Hatta okuduğum mec-
mualarda yazı ve şiirlerine 
rastlamıştım. Onunla tanış-
mam sanki bütün Müslüman 
dünya ile tanışmama vesile oldu. 
Çünkü onun terzi dükkânı tam 
bir Müslüman akademisiydi. Terzi 
dükkânı değil sanki kitap eviydi. 
Bir sürü İslâmî mecmuaya orada 
rastladım. Birçok ünlü ismi orada 
tanıdım. 

Üstat Necip Fazıl ile tanış-
mam da Çekmegil ile tanışmamın 
ertesine denk düşer. Çekmegil’in 
dükkânı aynı zamanda Malatya 

Fikir Kulübü’nün gayrı resmi faa-
liyet merkeziydi. Orada haftada 
en az iki gün toplanır, fikri müta-
laalar yapardık. Günün birinde 
Çekmegil’in damadı ve iş orta-
ğı merhum Alaaddin Kürün, 
Necip Fazıl’ın bir konferans için 
Malatya’ya geleceğini, bu konuda 
bana da görev düştüğünü söyledi. 

Onu sahnede ben takdim edecek-
tim. Necip Fazıl’ı ne kadar sevdi-
ğim biliniyordu. Onun şiirlerini 
okulda, sahnelerde ezbere oku-
makla meşhur olmuştum artık. 
Bir şey daha var. Esasen Necip 
Fazıl siyasi kimliği olan birisiydi. 
Onunla beraber olmak tehlikeliy-
di. Nitekim şehre onu konferansa 
çağırmak deveye hendek atlatmak 
kadar son derece zor bir işti. Ya 

bir derneğiniz olacak yahut en az 
yedi kişi tertip heyeti kuracaktı-
nız. Konuşmanın yapılacağı salo-
nu önceden belirleyecek, hatta 
tutulduğuna dair polise belge gös-
terecektiniz. Hülasa şehirde bir 
konferans verdirtebilmek, bunu 
polis merkezinden geçirtebilmek 
sanki dünyanın en zor işiydi.

Alaaddin Kürün bütün zor-
lukları aştı ve polisten izini 
koparttı. Necip Fazıl Renkli 
Sinema’da konuşacaktı. Yıl 
1963 veya 64 idi. Ortaokul 
ve lise öğrencilerinin bu ve 
benzeri etkinliklere katılması 
yasaktı. Duyulur veya yakala-
nırsa disiplin kuruluna verilir 
ve okuldan uzaklaştırılırlardı. 
Okuldan uzaklaştırılma, sınıf-
ta kalma, hocalar tarafından 
disiplin kurulunda azarlanma 
kimin umurundaydı? Şehirde 
iki tane Chevrolet marka kuy-
ruklu taksi vardı. Birisini kira-
ladık, üzerine bir hoparlör yer-
leştirip bütün şehri dolaşarak 
halkı konferansa davet ettik: 
‘Büyük Doğu’nun Mana Şairi, 
Usta Oyun Yazarı, Üstat Necip 
Fazıl Şehrimizde’ diye bağıran 
bendim. 

İsmet Paşa’nın anne tarafı 
Malatyalıydı. Teyzesinin çocu-
ğu ise Malatya belediye başka-
nıydı. Bu sebeplerden ötürü 
şehir ahalisi büyük ekseriyetle 

CHP’liydi. Necip Fazıl’ı ve onun 
fikriyatını sevenler azdı. Sıradan 
insanlar bile, bilir bilmez bir husu-
met besliyorlardı bize. Nitekim 
belediye zabıtaları taksinin önünü 
kesiyor, sabote etmek istiyorlardı. 
Şehirde İslâm veya Müslümanlık 
adına geleneksel ve sıradan ola-
nın dışında, en önde duran şah-
siyet elbette M. Sait Çekmegil 
idi. Onun haricinde ayrıca bir 

Malatya’da şehir merkezine 
yakın bir evde kiracıydık. Ana 
caddelerden askeri araçlar 
geçip gidiyordu. Olağan üstü 
bir hal vardı ortalıkta. Küçük 
yaştan beri kendisine namaz, 
oruç öğretilen bir Müslüman 
çocuğuydum. Okuldaki öğre-
ti ile evdeki birbiriyle çelişi-
yordu. Daha o yaşlarda okul-
ların bizi putperest bir dine 
hazırladığına dair endişelerin 
sahibiydim. Bu sebepledir ki 
tahsil hayatım boyunca bütün 
okullara ve derslere karşı bir 
sevgisizlik ve ilgisizlik içindey-
dim. Okullardaki öğreti yerine 
kendi düşünce ve inanç dün-
yama ait okul dışı bilgilenme-
leri tercih eder olmuştum.
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de Risale-i Nur okuyan gruplar 
vardı. Onlar da alışılmışa muhalif 
eylemlerin peşindeydiler. Bunun 
ötesindeki dindarlar ise her iki 
kesime husumet besliyorlardı. 
Risale-i Nur okuyanlar, kendile-
rinden başkasını beğenmedikleri, 
Said Nursi kitaplarının haricinde 
okuma yapmadıkları, başka kitap-
lar okuyanları da sevmedikleri 
için onlarla bizim aramızda ciddi 
bir irtibat yoktu. Böyle bir irtibat 
olmadığı gibi içlerinden kimi bağ-
naz ve aşırı yobazlar bizim selamı-
mızı bile almaz olmuşlardı.

Said Nursi’yi elbet biz de sevi-
yorduk. Onun vefatı, akabinde 
mezarının kaybedilişi yüreğimiz-
de onulmaz yaralar açmıştı. Ancak 
okunan kitapları, ilgi ve merakı 
tek bir merkeze, tek bir adama ve 
kitaba yığmak bize uygun görün-
müyordu. Mesela onlar sözünü 
ettiğim bu Necip Fazıl konferan-
sına gelmişler miydi, hatırlamıyo-
rum. Gelmiş olsalar bile öyle sanı-
yorum ki görünmeyecekleri bir 
noktada, ancak sıradan bir izleyici 
gibi, bazen de bıyık altından sırı-
tarak çıkmışlardır salondan. 

Şehrimize Gelen Üstat

Şehrimize gelen Üstat ve ben 
hava limanında vicahi olarak 
tanıştırıldık. Şu karşımda ağzı 
gözü oynayan, sigaraları, dünya-
nın en lezzetli nimetiymiş gibi, 
hayır içmeyen, çiğneyen, yutan, 
ses tonu, seçtiği kelimeler ve güzel 
Türkçesiyle kalbimi fetheden ada-
mın karşısındaydım işte. ‘Şair’ 
dedi bana. Çantasını koltuğumun 
altına verdi ve kendisine emanetçi 
yaptı beni. 

İlk intiba önemli ve bir yere 
kadar değerlidir belki fakat son-
radan anlayacağımki asla yeterli 

değildir bir insanı tanımak için. 
O, şiddetli bir fırtına, dehşetli bir 
sel ayağı, coşkun dalgalı bir deniz 
gibiydi. Konuşuyor, anlatıyor, 
kızıyor, gürleyip duruyordu. Ne 
söylediğinden ziyade nasıl söyle-
diği dikkat çekiyordu. Anlatırlar, 
bir mecliste suratına abuk sabuk 
çehreyle bakan birisine ‘ne bakı-
yorsun’ diye sorunca adam, ‘sey-
rediyorum’ demiş. Üstat da ardın-
dan ‘beni seyreden değil dinleyen 
adamlar gelsin konuşmalarıma’ 
diyerek azarlamış etrafındakileri. 
Kim ne derse desin o adamcağı-
zı ben haklı buluyorum. Necip 
Fazıl’ı dinlemek ne demek, o, 
konferanslarında bize bir drama 
sunuyordu. Zorunlu olarak biz 
de onu seyrediyorduk. Seyretmek, 
dinlemekten daha fazla haz veri-
yordu. Laf aramızda zaten din-
leseydik de söylediklerinden 
pek bir şey anlayacak değildik. 
Dikkatli dinleyen ve izleyenler 
Necip Fazıl’ın konuşmalarında 
umumiyetle teatral yanın muh-
tevanın önüne geçtiğini görecek-
lerdir. Evet, son derece düzgün 
konuşuyordu. Muhteşem cüm-
leler kuruyor, izleyicisini hop 
kaldırıp hop oturtuyordu. Ama 
konferanstan çıkanların hatırında 
kalanlar bence çoğunlukla olayın 
gösteri tarafıydı.

O, elbette samimiyetle inandı-
ğı bir davanın yılmaz, usanmaz, 
iflah olmaz bir neferiydi. Ve elbet-
te ‘Allah’ bile demenin suç sayıldı-
ğı bir ortamda, değme ulemanın 
viran olası hanede evlad-ı ıyal 
var düşüncesiyle ses çıkartmadığı 
kimi zulüm, baskı ve dayatmalar 
karşısında susmayan, ağzı kapa-
tılsa bile bağırmak için çırpınan 
bir cesaret heykeliydi. Ortaya hiç-
bir şey koymamış olsaydı bile, 
Müslüman kimliğini her kimli-

ğinden önde tutan, kendisinden 
sonraki kuşaklara, etkisi neredey-
se asırlar boyu sürecekmiş gibi 
görünen bir cesaret aşısı yapmıştı. 
Öyle bir dönemdi ki yaşanan, 
bir şeyleri yaptığın, söylediğin 
zaman çok çok hapse atılıyordun. 
Sonunda ne oluyordu? Hapisten 
çıkınca yine söylemeyi sürdürü-
yordun. Yine hapse atılınca artık 
sempatizanların sana kahraman 
muamelesi yapıyordu. Bu soğuk 
savaş böylece sürüp gidiyordu. 
Bir tarafta siz vardınız, öte tarafta 
sizi resmi öğretiye göre düşünme-
ye zorlayan bir devlet. Düşünce 
ve inançlarınızdan tavizler isteyen 
bir devlet.

Çekmegil ile birbirlerini hayli 
seviyorlardı. Malatya ziyaretlerin-
de Necip Fazıl hep onun evinde 
misafir ediliyordu. Birlikte sabah-
lara kadar satranç oynuyorlardı. 
Malatya hadisesi adıyla meşhur şu 
Ahmet Emin Yalman’ın vurulduğu 
tarihte, Necip Fazıl Malatya hapis-
hanesinde yatmış. En yakınları 
bile korkudan onun adını anmak-
tan çekinirken, Çekmegil cezaevi-
ne bir yün döşek ve yorgan götür-
müş onun için. Her hafta munta-
zaman ev yemekleri taşımış. Bu 
bakımdan derin bir ahbaplıkları 
vardı. Lakin her geçen gün gide-
rek çoğalan düşünce ve anlayış 
farklılıkları da gözden kaçmıyor-
du. Gerçi Necip Fazıl ile tartışmak 
mümkün değildi. Her zamanki 
ruh haliyle hep onun dediği doğ-
ruydu ve kestirip atıyordu. Kolay 
kolay kimse ona karşı bir tez 
ileri süremezdi. Sürenlerle ise baş 
edemedi mi onları yüksek sesle 
azarlar, sözü gırtlağına tıkardı. 
Bulunduğu bütün meclislerin en 
yüksek rütbelisi daima oydu. Ya 
buna tahammül edecektiniz yahut 
onun bulunduğu yerden savuşup 
gidecektiniz.
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Ömer Faruk KARAGÜZEL

Kafkasya Diasporası
Kafkas Halkları Kongresi

‹nsanı Müdafaa ve Kardeşlik 

Derneği (İmkan-Der) tarafın-

dan Haliç Kongre Merkezi’nde 

13 Mayıs 2012 tarihinde düzen-

lenen “Uluslararası Kafkasya 

Konferansı”nda ilgimizi çeken 

birkaç konuyu sizlerle paylaş-

mak istedik.

Üç oturumdan oluşan kon-

feransın ilk bölüm konuşmacı-

ları, Yrd. Doç. Dr. Alev Erkilet, 

Finlandiya’dan İslam Matsiev, 

Almanya’dan Magomed Tori-

ev ve yine Finlandiya’dan Rus 

vatandaşı olan ancak çeçen dava-

sını sahiplendiği için Rusya’ya 

girmesi yasaklanan Elena Mag-

levannaya birer sunum yaptılar. 

Özgür-Der Genel Başkanı 

Rıdvan Kaya’nın başkanlığında 

yapılan “Kuzey Kafkasya Tari-

hinde Siyasi Hareketler ve Birlik 

Çabaları” başlıklı ilk bölümde 

Kafkasya’daki mücadelenin arka 

planını Türkiye’de iyi bilen bir 

isim olarak Alev Erkilet’in bir 

sosyolog olarak yaptığı değer-

lendirmeleri ilgi çekiciydi. Sos-

yolojik perspektiften, İmam 

Mansur’dan gelen sürekliliği 

sunumunun genel hatlarına yer-

leştiren ve bu sürekliliğin İslâmi 

bir devlet kurmak idealiyle 

devam ettiğinin ve devam ede-

ceğinin altını çizen Alev Erkilet 

konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Evet bu konuda ciddi bir sürek-

lilik var, tarihsel şartlardan kay-

naklanan değişimler ve dönü-

şümler var. Fakat bu değişim 

ve dönüşümlerin ana temadan, 

özünden kopmadan nasıl mey-

dana geldiği üzerinde düşünmek 

gerektiği inancındayım. İmam 

Mansur’la başlayan direniş, son-

raki tüm İmamlar döneminde 

aynı çerçevede karşımıza çık-

mıştır. Kafkasya gerçeğini Rus 

sömürgeciliği olmaksızın anla-

yamayız ve anlamlandıramayız. 

İlk elde Rus sömürgeciliğinin ve 

bu sömürgeciliğin uygarlaştır-

ma misyonu ile meşrulaştırarak 

dağlı halklara empoze etmesini 

bir kenara koymamız gerekir. 

İmam Mansur’dan bugüne dire-

nişin tek yolu, tam bağımsız-

lık teması ile işlenmiştir. İmam 

Mansur’un en önemli hedefi 

buydu. Ruslar’ın istediği tam 

anlamıyla şudur: Biz size dinini-

zi yaşama imkanı verelim, fakat 

siz bu imkanı bizim siyasi orta-

mımız altında yapın, fakat İmam 

Mansur’dan süregelen direniş 

işte tam olarak buna karşı gel-

mektedir. Esaret altında zalime 

boyun eğerek yaşamayı Kafkas-

lar bir zillet olarak görmekte-

dirler. Kafkasların istediği tam 

bağımsız bir toplum ve devlet 

ile İslâm’ı yaşamaktır. Bu bir 

onur ve şeref meselesidir. Ruslar 

tarafından çerçevesi çizilmiş bir 

İslâm algısını reddederek, kendi 

ayakları üzerinde siyasi bağım-

sızlıkları temelinde İslâm algı-

sını benimseyen İmam Mansur 

bizim için çok önemli. Bugünkü 

cihadı anlamak buradan geçi-

yor. Dine karşı din algısına karşı 

İslâmcı bir çıkışı yapan İmam 

Mansur’dur. İmam Mansur iç 

çatışma ve etnik ayrışmalara 

karşı birliği savunan da ilk kişi-

dir.” 

Konferansın ikinci oturu-

mu Mazlum-Der Genel Başkanı 

Faruk Ünsal’ın başkanlığın-

da yapıldı. İkinci oturum-

da Finlandiya İnsan Hakları 

Aktivisti Mikael Storsjö, 

Gürcistan Çerkes Kültür Merkezi 

üyesi Aleksandre Kvahadze, 

Japonya, İnsan Hakları Aktivisti 

Yukiko Kikuchi ve Çek 
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Cumhuriyeti Toplama Kampı 
Tutsakları Dernek başkanı Vaha 
Banjaev “Kuzey Kafkasya’da 
İnsan Hakları İhlalleri” konusu 
üzerine sunumlar yaptılar.

İkinci oturumun en dik-
kat çekici sunumunu Toplama 
Kampı Tutsakları Dernek başka-
nı Vaha Banjaev yaptı. Banjaev, 
hala Rus toplama kamplarında 
yüz binlerce Çeçen’in olduğu-
nu belirterek Ruslar tarafından 
bugüne kadar 98 bin kadının, 
195 bin yaşlının ve 60 binden 
fazla çocuğun katledildiğini söy-
ledi. Bu tablonun Rus zulmünü 
ortaya koyduğunu dile getiren 
Banjaev, dünyanın bu zulme ses-
siz kaldığını vurguladı. 12 yıl 
boyunca Avrupa parlamentosun-
da görev yaptığını ve Rusya’nın 
Kafkasya’da yürüttüğü zulüm 
politikalarını anlattığını ancak 
12 yıl boyunca hiçbir yol kat 
edemediğini söyleyen Banjaev, 
“Ben 12 yıl boyunca Kafkas 
halklarının halklı mücadelesini 
ve Rus zulmünü Avrupalılara 
anlattım. Ancak hiçbir yol kat 

edemedim. Size söylüyorum 
Avrupalılara inanmayın ve onla-
ra bel bağlamayan. Çünkü onlar 
kendi çıkarlarından başka bir 
şey düşünmüyorlar. Soruyorum 
acaba bir Çeçen kaç litre benzin 
eder. Burada en büyük görev 
İslam dünyasına düşüyor. Çünkü 
bizler Müslümanız ve 400 yıldır 
İslam için mücadele ediyoruz. 
Bu güne kadar Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne 125 dava 
götürdüm ancak bunların hiçbi-
ri kabul edilmedi” dedi.

Konferansın üçüncü ve son 
oturumunda ise “Kafkasya’da 
İşgal, Sürgün ve Direniş 
Olgusu” konuşuldu. İmkan-
Der Genel başkanı Murat 
Özer’in başkanlığındaki otu-
rumda Çeçenistan’dan Ahmed 
Sardalov, İnguşetya’dan Rüstem 
Khalukhaev, Kabardin-Balkar-
Karaçay’dan Muhammed Gergef 
ve Dağıstan’dan Özden Öner 
birer sunum yaptılar.

Kapanış bildirisiyle son 
bulan Konferansın amacının, 
Kafkasların tek bayrak altında 
her türlü ayrımcılığa, zulme, 

milliyetçilik hastalığına ve işbir-
likçiliğe karşı bir araya gelmenin 
yollarını aramak olduğu belirtil-
di. Bu anlamıyla Kafkas halkla-
rının her bölgesinden birer tem-
silcinin Uluslararası Konferansa 
katılmasıyla Kafkas halkları adına 
okunan Deklarasyon’da bu halk-
ların birliği vurgusu yapılarak, 
Deklarasyon’un 3. maddesinde 
belirtilen: Kuzey Kafkasya’da 
Rusya tarafından kurdurul-
muş, kendi halkına karşı zul-
meden ve ihanet içindeki başta 
Rusya’nın Çeçenistan’daki işgal 
valisi Ramzan Kadirov yöne-
timi olmak üzere, Kabardin 
Balkar’daki Arsen Kanoko yöne-
timinin, İnguşetya’daki Yevkurov 
yönetiminin, Dağıstan’daki 
Magomedsalam Magomedov 
yönetiminin ve diğer tüm işbir-
likçi, teslimiyetçi yönetimlerin 
gayrı meşru olduğu ilan edil-
di. Kuzey Kafkasya’daki tek 
meşru yönetimin Çeçen-İçkerya 
Cumhuriyeti’nin devamı duru-
mundaki Kafkasya Emirliği 
olduğunun kabul edildiği ifade 
edildi. Direnişin yalnızca İslami 
sınırlar içinde yürütüldüğünün 
altı çizilerek Kafkas direnişini 
karalamak isteyenlere uyarılar-
da bulunuldu. Deklarasyonun 
son maddesi olan 8. madde-
de ise “Uluslararası Kafkasya 
Konferansı” tüm bu çalışmaları 
yapabilmek için Kafkas halkları 
adına bir komite kurmaya ve 
bu tarihten sonra çalışmalarını 
Kafkasya Halkları Kongresi adıy-
la sürdürmeye karar vermiştir. 
Konferansın kapanış bölümün-
de okunan Deklarasyonu sizlerle 
paylaşmak istiyoruz: 

Alev Erkilet konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘İmam 
Mansur’la başlayan direniş, sonraki tüm İmamlar 
döneminde aynı çerçevede karşımıza çıkmıştır. 
Kafkasya gerçeğini Rus sömürgeciliği olmaksızın 
anlayamayız ve anlamlandıramayız. İlk elde Rus 
sömürgeciliğinin ve bu sömürgeciliğin uygarlaş-
tırma misyonu ile meşrulaştırarak dağlı halkla-
ra empoze etmesini bir kenara koymamız gere-
kir. İmam Mansur’dan bugüne direnişin tek yolu-
nu, tam bağımsızlık teması ile işlenmiştir. İmam 
Mansur’un en önemli hedefi buydu.
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Birleşik Kafkasya ‹çin 

Tüm dünyanın vicdan sahi-
bi, özgür halklarına!

Çarlık Rusya’sının, Sov-
yet Rusya’sının ve şimdi Putin 
İmparatorluğunun hakim oldu-
ğu 2012 Rusya’sının işgallerine 
ve katliamlarına karşı direnen, 
bu uğurda yüz binlerce şehid 
veren, dünyanın farklı coğrafya-
larına sürülen Kafkas halkları-
nın çocukları olarak diyoruz ki;

Topraklarımızı işgal eden 
Emperyalist Rusya’nın biz Kaf-
kas Halklarına karşı uyguladığı 
bu zulüm ve işkence dolu kirli 
geçmişi ve bu günüyle hesapla-
şabilmek için aldığımız kararları 
tüm dünyaya deklare ediyoruz. 

1- Bizler aramıza etnik mil-
liyetçilik, ayrılık ve bölücü-
lük tohumları atarak aramıza 
suni duvarlar, sınırlar ören Rus 
yayılmacılığına karşı; Çeçenler, 
İnguşlar, Çerkesler, Dağıstan 
Halkları, Karaçaylar, Kumuklar, 
Nogaylar, Balkarlar ve diğer tüm 
şerefli Kafkas Halkları olarak, 
aramızdaki tüm ihtilafları kal-
dırdığımızı, kenetlenmiş, büyük 
bir KAFKAS HALKI olduğumu-
zu ve birlik içinde olacağımızı 
ilan ediyoruz.

2- Rusya’nın, kuzeyde Nogay 
Steplerinden, güneyde İnguşetya’ya 
kadar, doğuda Hazar Denizi’nden, 
batıda Karadeniz’e kadar uzanan 
topraklarımız üzerindeki tüm 
tasarruf hakkını reddediyoruz. 
Kuzey Kafkasya toprakları Kaf-
kas Halklarınındır! Rusya’nın bu 
topraklar üzerindeki tüm ege-
menlik haklarını ve işgalini red-
dediyoruz!

3- Kuzey Kafkasya’da Rusya 
tarafından kurdurulmuş, kendi 
halkına karşı zulmeden ve iha-
net içindeki başta Rusya’nın 
Çeçenistan’daki işgal valisi Ram-
zan Kadirov yönetimi olmak 
üzere, Kabardin Balkar’daki 
Arsen Kanoko yönetiminin 
İnguşetya’daki Yevkurov yöne-
timinin, Dağıstan’daki Mago-
medsalam Magomedov yöneti-
minin ve diğer tüm işbirlikçi, 
teslimiyetçi yönetimlerin gayrı 
meşru olduğunu ilan ediyo-
ruz. Kuzey Kafkasya’daki tek 
meşru yönetimin Çeçen-İçkerya 
Cumhuriyeti’nin devamı duru-
mundaki Kafkasya Emirliği 
olduğunu kabul ediyoruz.

4- Bizler, tıpkı atalarımız 
İmam Mansur ve İmam Şamil 
gibi, esarete, zillete boyun eğme-
yen ve bu uğurda şehid düşen 
başta Cevher Dudayev olmak 
üzere tüm Mücahid liderlerimizi 
ve onların başlattığı bu kutlu 
davayı hala Kafkasya dağlarında 
sürdüren başta Dokko Umarov 
olmak üzere Mücahidlerimizi 
selamlıyoruz!

5- İşgale ve zulme karşı diren-
menin, en temel insan hakkı 
olduğundan hareketle; Rusya’ya 
ve işbirlikçilerine karşı sürdü-

rülen mücadeleyi meşru-İslami 
sınırlar içinde olduğu sürece 
destekleyeceğimizi ilan ediyo-
ruz!

6- Rusya’nın 2008 yılında 
Gürcistan’a yönelik başlattı-
ğı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 
Kuzey Kafkasya’nın özgürlük 
mücadelesini başından beri des-
tekleyen Gürcistan başta olmak 
üzere tüm komşularımızla barış 
içinde yaşama arzumuzu ifade 
ediyoruz.

7- Topraklarımızda Rus bay-
raklarının dalgalanmadığı, kim-
liklerimizde Rus Vatandaşı ifa-
desinin olmadığı bağımsız bir 
Kafkasya’nın ancak; Birleşik 
bir Kafkasya’nın kurulmasıyla 
mümkün olduğunu;

Bu uğurda Kafkas Diaspo-
rası olarak siyasi, akademik, 
kültürel ve diğer tüm alanlarda 
çalışacağımızı ilan ediyor, dün-
yanın onurlu tüm insanlarını 
bu mücadeleye destek vermeye 
çağırıyoruz.

8- “Uluslararası Kafkasya 
Konferansı”, tüm bu çalışmaları 
yapabilmek için Kafkas halkları 
adına bir komite kurmaya ve bu 
tarihten sonra çalışmalarını Kaf-
kasya Halkları Kongresi adıyla 
sürdürmeye karar vermiştir.
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Ertuğrul BAYRAMOĞLU

C oğrafya, tarihi  takip 
eder  ve tarihini  bil-

meyenlerin coğrafyasını  
başkaları  çizer,  sözünün  
geçerli  olduğu  zamanlar-
da   yaşamaktayız. Kadim  
medeniyetlerin yaşadığı  
bu  topraklarda  güncel  
her   sorunun  beslendiği  
tarihsel  kaynaklar elbette  
var  ve  emperyalizm  bu  
sorunları  etüt  ederek  kul-
lanmakta  gayet  mahir  dav-
ranmakta hatta   bu  sorun-
ları  beslemekte, yanan  ateşe  
odun  taşımaktadır. 

Ne  yazık  ki bu  sorun  bes-
leme sanatında Tarih  oldukça  
işlevsel  bir  araç  konumuna  
indirgeniyor.Yeniden oluşturu-
lan  tarih  ile  geçmiş  yaşandı-
ğı  gibi  değil, sorunları besleyen   
ve  emperyalistlerin işine  geldiği  
şekilde  dizayn  ediliyor.

 19. Asırda yeniden  dizayn 
edilen  sadece  tarih  değildi, 
coğrafya da  yeniden  dizayn  
edildi. Emperyalizmin  merke-
zi İngiltere  kendini  dünya-
nın  merkezine  yerleştirdi,  yeni  
sınırlar çizdi  ve  adına Ortadoğu  

dedi yaşadığımız bu kadim coğ-
rafyanın adına.

Emperyalizmde oldukça  rafi-

ne  yöntemler  geliştiren  Batı, 

sınırlarımızı  öyle  çizdi ki  kom-

şular  birbirleri ile  hasım, bu  

sınırları  çizenlerle  dost  oldular.

Bu  durumda  olduğumuz  kom-

şularımızdan  biri  de Suriye  

idi. Anlatımları  doğru  kabul 

edeceksek  Osmanlıyı  arkadan  

bıçaklayan  Arapların ihaneti  

yüzünden  terk etmiştik bu  

coğrafyayı. Peki  anlatılanlar  

ne  kadar  doğrudur.? 

Bu sorunun cevabını  bul-

mak  için  1. Dünya Savaşı’nın  

hemen  sonrasında  Medine’den  

İstanbul’a  dönen  heyette  

olan  Feridun Kandemir’in  

yanında  küçük  bir  misa-

firliğe  çıkacağız Şam  şeh-

rinde. Şam elimizden yeni 

çıkmıştır ve heyet türlü 

korkularla  şehre girerek 

gizlice bir otele yerle-

şir. O sırada Şam’da olan 

Şerif Hüseyin’in oğlu  

Abdullah’la görüşürler ve 

Abdullah onları   bir tiyat-

roya davet eder. Buyurun 

devamını birlikte izleyelim; 

“ (Saray görevlisi) Hamdullah 

Bey, belli saatte geldi, bizi yine 

‘saray arabalarıyla aldı. Konsere 

götürdü. Merce Meydanı’ndaki 

büyük tiyatronun önü, müt-

hiş bir kalabalıkla dolu idi. 

Herhalde kralla davetlilerin geli-

şini görmek için yığılmış olan 
bu Şamlıların yanından gölge 

FAHREDDİN PAŞA’NIN
MEDİNE MÜDAFAASI
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gibi süzülen arabalarımız, tiyat-

ronun arka kapısında durdu. 

Biz de, “ha başımıza bir şey 

geldi, ha gelecek” korkusuyla, 

arka merdivenlerden çıkarılarak, 

kapısı açılan büyük bir locaya 

alındık. Locada, şöyle nerede 

oturalım diye bakınırken, hınca 

hınç davetlilerle dolu salonda, 

“Türkler! .. Türkler!.. Türk kar-

deşler.” diye bir ses yükseldi. Bir 

de baktık ki, aşağıda oturanlar 

arasında iki üç kişi ayağa kalk-

mış, kollarını bizim locaya doğru 

açmış, çırpına çırpına bağırıyor: 

“Yaşasın Türkler! ... Türk kar-

deşler! ... “ Bütün salondakiler 

de gözlerini bize dikerek, çoğu 

ayakta, sevgi gösterileriyle yine 

“Yaşasın Türkiye! ... Yaşasın Türk 

kardeşler! ... “ çığlıklarıyla öyle-

sine bir alkış fırtınası kopardılar 

ki, ne yapacağımızı, nasıl kar-

şılık vereceğimizi bilemez hale 

‘geldik. Herkes konseri monse-

ri unutmuş, bizimle meşguldü. 

Yanımızdaki localarda bulunan-

lar, kimi kapımıza kadar gele-

rek, kimi uzaktan “hoş geldiniz, 

hoş geldiniz beyler!” diye elle-

rini uzatarak selamlar veriyor, 

kucaklaşma işaretleri yapıyor,’ 

kısaca yıllarca hasreti çekilmiş 

sevgililere kavuşma heyecanı ile, 

bir Türk dostluğudur gidiyordu. 

Bu  esnada, Kral Faysal da, bera-

berindekilerle gelip, locasında 

görününce, yine alkışlarla ayak-

lanan salon, bu sefer, “Yaşasın 

Türk-Arap kardeşliği!” nidalarıy-

la çınlarken, biz de ayağa kal-

kıp alkışlara katılmak zorunda 

kalmıştık. 

Ne olmuştu? Ne oluyordu? 
Meğer, Şam gazeteleri de, ila-
veler yayınlayarak gelişimizi ve 
kral tarafından kabul’ edilişimi-
zi büyük manşetlerle haber ver-
mişler… İşte bu sevinçle karı-
şık şaşkınlığımız arasında kon-
ser başladı. Mısır’ın en gözde 
sanatkarları olduğu anlaşılan 
saz heyeti ile şarkıcıların gazel-
leri ile yalelleyleri aldı yürüdü. 
İkide birde, coşan dinleyici-
ler arasında geleneğe uyarak: 
“Allah! Allah!...” diye bağıranlar 
vardı. Derken birde baktık ki, 
saz heyeti bizim “Hey Gazileri” 
tutturmuş çalıyor. Gerçi, biraz 
da yüzüne gözüne bulaştırarak, 
hazırlıksız olduğunu belirtiyorsa 
da, anlayan da aldıran da yok ... 
Alkışlar ve “Yaşasın Türkler!...” 
bağrışlarıyla bir coşuş daha. 
Uzatmayayım, bu gösteriler 
arasında saatlerce süren kon-
ser nihayet sona erince, kalkıp 
giderken, yine bir alkış tufanı-
dır koptu. Biz bu gece konsere 
değil sanki kendimizi göster-
meye gelmiştik. Hamdullah Bey, 
“Şurada biraz bekleyelim, ışıklar 
sönsün, kalabalık dağılsın, öyle 
çıkarız” dedi. Locada gizlenir 
gibi sessiz sedasız bir müddet 
oturduk. Hamdullah Bey’in 
“Buyurun!” deyişiyle kalktık. 
Hakikaten ortalıkta kimsecikler 
yoktu. Tiyatro boşalmıştı. Fakat 
tam kapıya geldik, dışarı çıkmak 
üzere ilk adımımızı atarken, bir 
de ne görelim. Konserden çıkan-
larla, onlara katılmış bir sürü 
insan, meğer bizi beklerlermiş ... 
Yine aynı gösteri, hatta evvelki-
lerden daha büyük, daha şiddetli 

... Ortalık yine  yaşasınlarla çın-

lıyor. Kalabalık arasından bağrı-

şa bağrışa üstümüze yürüyenler, 

boynumuza sarılıp, ellerimizi 

öperlerken, bir anda kendimi-

zi omuzlar üstünde buluyoruz. 

Eyvah! ... Saldırıdan koruna-

lım derken, şimdi bir sevgi ile 

kucaklaşma havası içinde, kim 

vurduya mı gidiyoruz? Polislerle 

daha birçoklarının yardımıyla, 

kalabalıktan koparılıp, arabala-

rımıza bindirildiğimiz zaman, 

yine peşimizden koşanlar vardı. 

Güçhalle otele varışımızda, 

ömrümüzde ilk defa rastladığı-

mız böyle bir badireden kurtu-

luşun sevinci içinde  birbirimize 

“geçmiş olsun” diyorduk. “*

Afrika  atasözünde  dendiği  

gibi “Aslanlar  tarihlerini  yazın-

caya  kadar  avcıların  tarihini  

okuyacağız” 

(Feridun Kandemir, Fahrettin 

Paşa’nın Medine Müdafaası, s. 

261-263)
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Fukaha’nın Kur’an Tasavvuru
Abdurrahman Candan
Düşün Yayıncılık
Fıkıh, düşünme, anlama, kavrama ve çözüm sunma çabasıdır. Fukuha da bu 
çabayı gerçekleştiren topluluktur. Fakih, sorunlarıyla ilgilenir, onların prob-
lemlerine çözüm getirmeye çalışır. Temizlik sorunlarına cevaplar bulmaya 
çalıştığı gibi, düşünsel, ahlaki, ekonomik ve idari sorunlarla ilgilenir ve onları 
çözmeye çalışır.

Copernicusçu ‹lk Bildirim
C. Cengiz Çevik
Dergâh Yayınları
Copernicus’un teorisini kendisinden öğrenmek için yanında bulunan genç 
matematikçi Georg Joachim Rheticus, Copernicus’un Göksel Kürelerin 
Devinimleri Üzerine başlıklı eserinin özeti mahiyetinde olan Narratio Prima - 
İlk Bildirim başlıklı bir çalışma kaleme almıştır. Çalışma, Copernicusçu teoriler 
doğrultusunda eğitim veren astronomi bölümlerinde ders kitabı olarak oku-
tulmuştur. Kitap, Narratio Prima’nın Türkçe tercümesini içermekle birlikte, 
çalışmanın baş kısmında, eserin Latince orijinal metnine yer verilmiş, sonun-
da ise Copernicus’un hayatı ve bilimsel çalışmalarıyla birlikte metin, metnin 
yazarı ve metnin tarihî süreçteki yeri ele alınmış, analiz edilmiştir. 

Hocam Esat Sagay - Maarif Vekili Esat Sagay’ın Hatıraları
Hazırlayan: Eren Sagay
YKY
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hocam” diye hitap ettiği Esat Sagay, 
Cumhuriyet’in ilk yıllarının en önemli Milli Eğitim Bakanlarındandır. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun son döneminde asker, siyasetçi ve eğitimci olarak önemli 
hizmetlerde bulunmuştu. Cumhuriyet’in kuruluş döneminde de siyasetçi 
ve eğitimci kişiliğini sürdürmüş ve dönemin Milli Eğitim Bakanı olarak 
Cumhuriyet’in eğitim politikasına damgasını vurmuştur.

Biyokapital Genom-Sonrası Hayatın Kuruluşu
Kaushik Sunder Rajan
Metis Yayınları
Hem bilimsel araştırmalar hem de siyasal iktisat alanına katkı yapan en 
önemli çalışmalardan biri Biyokapital. Kaushik Sunder Rajan bu çalışma bağ-
lamında, 1999’dan 2004’e uzanan beş yıllık bir zaman dilimi boyunca, ABD 
ve Hindistan’daki biyoteknoloji laboratuarlarında ve yeni kurulan şirketlerde 
saha araştırmaları yapıyor. Biyoteknoloji ile piyasa güçlerinin, yani “tekno-
bilimsel kapitalizmin” çağdaş dünyayı nasıl şekillendirdiğine ilişkin, teorik 
açıdan son derece zengin bir araştırma.

‹slâm Düşüncesinde Din Felsefe Vahiy-Akıl ilişkisi
Ali Bulaç
Çıra Yayıncılık
İslâm, hikmet ve felsefe arasındaki ilişki, düşünce tarihimizin daha iyi anla-
şılmasını sağlayan ve üzerinde durulması gereken bir konudur. Felsefenin 
İslâm dünyasına girişi ve Meşşai ekolünün teşekküllü ile Gazali’nin bunlara 
yönelttiği eleştiriler, hiç şüphesiz İslâm’ın düşünce, bilgi ve irfan tarihinin en 
verimli tartışmalarından biridir. Kitap boyunca, tartışmaya katılan İbn Rüşd, 
İbn Bacce, İbn Tufeyl gibi filozoflar üzerinde de durulmuştur.
İslâm tarihinde Meşşai felsefeye gösterilen tepkinin arka planında yatan 
sebepler, bugün ‘din’, ‘modernite’ ve ‘akıl’ arasında kurulması gereken 
ilişkilerin niteliği hakkında açıklayıcı bilgiler verebilir. Kitabın amacı, düşünce 
mirasımızın bu zengin tarihi perspektifinden hareketle bugün yaşamakta 
olduğumuz sorulara uygun çözümlerin neler olabileceği konusuna açıklık 
getirmektir.

Hannah Arendt
Elisabeth Young-Bruehl

İletişim Yayınları

Hannah Arendt hiç kuş-
kusuz 20. yüzyılın en 
büyük felsefecilerinden 
biri. Dahası, felsefecinin 
aynı zamanda bir kamu-
sal entelektüel ve politik 
şahsiyet olarak önem taşı-
masının en güçlü örnek-
lerinden. “Çağının tanı-
ğı” sıfatını, müdahil bir 
tanık olarak hak eden bir 
şahsiyet... Ölümünden 
sonra, kendi eserlerinin 
yanında onun düşüncesi 
üzerine yazılanlar başlı-
başına bir literatür oluş-
turdu. Elisabeth Young-
Bruehl’in yazdığı Arendt 
biyografisi, bu literatür 
içinde müstesna bir yere 
sahiptir ve klasikleşmiştir. 
Tam teşekküllü bir biyog-
rafi elinizdeki: Arendt’in 
yaşam hikâyesini ente-
lektüel macerasıyla iç içe 
anlatıyor. Bir düşünce tari-
hi incelemesi ve sanki bir 
‘roman’, aynı zamanda... 
Arendt’in düşüncesinin 
oluşumuyla kişisel dramı-
nın seyri, birbirinin deko-
runa dönüşmeden, önü-
müze seriliyor.

Kitaplık


