
İktidarla Yaşamak
Siyasal Toplumsallık, Dış Politika ve Beklentiler

Ayda Bir Merhaba

K asım 2002’de yapılan genel seçimlerden bu yana Türkiye’nin son on yılının iktidar başta olmak 

üzere pek çok alanına damgasını vuran AK Parti üç dönemdir ülkeyi yönetiyor.  Partinin geçti-

ğimiz aylarda yapılan olağan kongresi de büyük ilgi ve heyecanla tamamlandı. Bilindiği üzere bunun 

bazı sebepleri vardı. Bizzat    partinin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere üç dö-

nem siyaset yapan AK Partililerin parti içindeki yerlerinin sonlarına yaklaşmış olmaları, ülkede yüzde 

50 civarındaki bir kitlenin umutlarını hâlâ bu partiye bağlamış olmaları ve dolayısıyla bu umuda kar-

şılık verecek biçimde partinin yeni isim, grup ve kesimlerle takviye edilmesi büyük önem taşıyordu. 

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları özelinde yaşanan tartışmalar ise uzun zamandır sürdürülen 

bambaşka tartışmaları gündeme getirdi. Şüphesiz AK Parti on yılda 15 milyon genç yaratmadı her 

yaştan, ülkeyi demir ağlarla da örmedi ama hemen her kesime hitab eden hizmetler sunmaya çalıştı. 

Siyasal baskı ile örülmüş ülkeyi bu ağlardan çözmek için uğraştı. Fakat sistemin olmazsa olmazı 

kabul edilen bazı uygulamaların, ritüellerin bizzat bu partiye destek veren farklı çevrelerce özel-

likle de muhafazakârlarca savunulması siyasal toplumsallığın değişim yönünü kavramak/görmek 

bakımından oldukça önemli. İktidara yakın gazetelerde Cumhuriyet Bayramı özelinde çıkan yazı ve 

yorumların Kurban Bayramı ve onun çağrıştırdığı ibadet, hac, bayramlaşma, hayır vb. konulardan 

daha fazla olması bunun ufak bir göstergesi olarak okunabilir. Bu yüzden iktidarın onuncu yılını, 

10. Yıl Marşı mantığı ile düşünmek siyasal alanda olup bitenleri anlamak bakımından oldukça 

ilginç bir metafor olabilir. AK Parti hakkında yapılacak değerlendirmelerde kullanılacak dil ne kadar 

önemli ise, muhatapların yazılıp söylenenlerle ilgili tutum, tavır ve davranışları da o kadar önemlidir. 

Müslüman camianın belli bir kesimi, bu noktada farklı düşünmekte, yapılan hataları görmemeye, 

söylememeye ve hatta içselleştirmeye eğilimli davranmaktadır.

“AK Parti ile on yıl” deyince, karmaşık ve çok boyutlu tartışma alanlarının önümüze açıldığını 

söyleyebiliriz. Hiç şüphesiz  konuyu  bütün boyutları ile ele alıp tartışmak bir dergi şartları açısından 

imkansızdır.  Bu yüzden AK Parti dönemi denildiğinde akla gelebilecek anahtar kelimeleri ortaya 

koymakta fayda vardır. 28 Şubat süreci, darbeler, dindarlık, muhafazakârlık, Avrupa Birliği, İslâm ve 

İslâmcılık, reformlar, Anayasa değişikliği, PKK sorunu, etnik problemler, Kürt kimliği, dış ilişkiler, 

değişim, bunların içinde sadece birkaçı olarak sayılabilir. Kasım sayımızda bu hayati ve turnusol 

özellikli meseleleri kısmen ele alarak iktidar tecrübesini değerlendirmeye ve birtakım değişimlere, 

yönelimlere dikkat çekmeye, bir bakıma “iktidarla yaşama”nın kritiğini yapmaya çalıştık. 

AK Parti tecrübesinin Türk siyasal hayatında meydana getirdiği değişimler kadar İslâmcılık 

açısından bu tecrübenin değerinin ne olduğu konusu da ilerleyen dönemlerde daha somut olarak 

tartışılacaktır. AK Parti’nin, içerisinden çıktığı Milli Görüş geleneğiyle hangi noktalarda farklılaştığı, 

hangi noktalarda bu geleneği sürdürdüğü meselesi, 1969 sonrasında Milli Görüş partilerinde görülen 

söylemsel kırılmalar üzerinden daha doğru olarak okunabilecektir. Tunus, Mısır, Libya’da  yaşanan 

siyasal iktidar değişiklikleri  ile belirginleşen Ortadoğu halklarının uyanışının AK Parti tecrübesi ile 

kurdukları ‘bağ’ı daha somut olarak görmeyi mümkün kılan son AK  Parti olağan kongresi de göz 

önünde bulundurulduğunda, yaşanan değişimler  uzun vadede İslâmcılığın ‘istikameti’ konusunda  

bazı ipuçları sunmaktadır. 

Sonuç olarak denebilir ki AK Parti on yıldır bir telafi politikası izlemiş ve bunda kısmen başarı 

da göstermiştir. Toplum da bunu seçimlerde verdiği destekle ödüllendire gelmiştir. AK Parti, ‘ustalık 

dönemi’ diye adlandırıldığı bu dönemde asıl icraat aşamasına gelmiştir. Toplum hiçbir siyasi oluşu-

ma mecbur değildir, ne var ki AK Parti’den siyasi, ekonomik, toplumsal düzenlemeler konusundaki 

ümitleri hâlâ devam etmektedir. 

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle…

             Umran 
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Türkiye Başbakanı Recep Tayyip 

Erdoğan ve hükümetinin Suriye 

devriminin ‘körüklenmesine’ ve bütün 

Suriye bölgelerinde patlak vermesine 

yönelik tutumları güçlüydü. Suriye halkı 

bu tutumların bir açık destek ve devrimin 

sürmesi çağrısı olduğunu anladı. Yalnız 

olmadığını gördü. Türkiye’nin Suriye hal-

kına karşı sadece insani ve duygusal 

tutumlarından hareket ettiğini düşünen-

ler yanılır. Türkiye’nin kardeşçe, insani 

ve ahlaki tutumlarını hafife almıyoruz. 

Bu tutumlar Türkiye cumhuriyetinin stra-

tejik ulusal çıkarlarının aleyhinde olma-

sına dayanmaktadır. Türk yönetimi bu 

olayların sadece Araplara yönelik değil, 

doğrudan kendisine de uzanan bölge-

sel ve uluslar arası bir plan olduğunun 

farkında. Zira Rusya’nın tutumları ve 

Suriye rejimini ölesiye savunması yanı sıra 

İran rejimini, Irak hükümetinin, milisleri-

nin ve Hizbullah’ın oynadığı ortak roller 

Türkiye’yi bölebilir, ülkenin bölgelerin-

de kendisini kuşatan düşman oluşumlar 

dayatabilir. Ordusunun askeri eylemlere 

maruz kalması bu planın öncelikli göster-

geleri ve kanıtları.

Suriye halkının devrimini destekleyen 

ve duygusal bağ kuran ateşli medya 

açıklamaları ve siyasi yoğunluğa rağmen 

devrim karşıtı bir Batı tutumu olduğu 

şüphesiz. Periyodik gelişen uluslar arası 

ve bölgesel toplantılar ise Batının kamu-

oyuna dönük ve göz boyama amaçlı 

ahlaksız tutumlarının üstünü örtmek-

ten ibaret. Bazen Rusya ve Çin vetosu 

sebebiyle elinin bağlı olmasını mazeret 

gösterdi Batı. Bazen gerekçesi, Avrupa 

Birliğinin Suriye’ye dayattığı silah ambar-

gosu nedeniyle Hür Suriye Ordusu silah-

sız bırakmasıydı. Suriye halkı bütün ölüm 

araçlarıyla kapsamlı soykırımla tek başına 

bırakıldı. Konu kimyasal silah olunca 

Batının tavrı değişti. ABD başkanı ve 

diler Batılı liderlerin kimyasal silahla ilgili 

meşum açıklamaları şaşkınlık yarattı ve 

onaylanmadı. Suriye rejimi bu açıklama-

lardan, suçlarını işlemeye devam etmesi 

yönünde açık bir izin aldığını anladı. 

Böylelikle Obama’nın ilk resmi konuş-

masında özgürlük ve demokrasi isteyen 

özgür halkları destekleyeceği ve bu yüce 

hedeflerin gerçekleşmesi için yanlarında 

duracağı vaatleri rüzgara kapıldı gitti.

Türk hükümeti yeni gerçekle karşı 

karşıya. Bu gerçek Türkiye’nin bölünme-

siyle ve dengelerin değişmesi konusunda 

zaman geçmeden durumu netleştirme-

siyle ilgili. Bedeli ne olursa olsun Hür 

Ordu’nun ve devrimci güçlerin her türlü 

silahla desteklenmesi ve Suriye rejimi-

nin savaş uçaklarının nötralize edilmesi 

gerekmektedir. En iyi yol budur. Böylelikle 

Türkiye başta Rusya ve İran rejimi olmak 

üzere birçok uluslar arası güce hesapları-

nı gözden geçirtecektir.  Özellikle de İran 

Arap ve İslâm ümmetine düşmanlığında 

çok ileriye gitti. Suriye halkı ne kadar 

zaman geçse de bu kindar tutumları 

unutmayacaktır. (Kuveyt gazetesi Vatan, 

27 Eylül 2012)

ORTADOĞUDAN 
DÜNYAYA

Arapça yayımla-
nan gazetelerdeki 
yazan farklı eğilim-
deki gazetecilerin 
yazılarından seçti-
ğimiz yazıları her 
ay Ortadoğu’dan 
başlığıyla yayım-
lıyoruz. Burada 
yay ımlad ığ ım ız 
yazılarda ortaya 
konulan tüm ana-
lizlerin doğru oldu-
ğu veya bunların 
tümüne katıldığı-
mız söylenemez. 
Yay ınlamaktak i 
amacımız olayların 
yorumlanmasında 
ortaya konulan 
bakış açısı farklı-
lıklarını görünür 
kılarak meseleler 
karşısında ortaya 
konulan analiz-
lerin hangi argü-
manlardan hare-
ketle yapıldığını 
okurlarımızın dik-
katine sunmaktır. 
Yazıların/yorum-
ların bu perspek-
tifle okunmasının 
O r t a d oğu ’ d a k i 
dolayısıyla dünya-
daki gelişmeleri 
kavrama sürecine 
önemli katkılarının 
olacağını düşü-
nüyoruz. Yazılar 
Harun Ersoy tara-
fından çevrilmiştir. 
(Umran)

SURİYE REJİMİNİN DÜŞMESİ ARAP VE 

TÜRK ULUSAL GÜVENLİĞİ İÇİN KAÇINILMAZ
Suud Meşal ŞEMRİ
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■ Ortadoğu’dan

Şu günlerde İranlı yetkililerden belirli aralıklarla 
yapılan açıklamalar okuyoruz ve bu açıklamalar 

Şam ile Tahran arasındaki kurulu ilişkiyi ve bu ilişkinin 
yapısını taçlandırıyor. Her geçen güç Suriye rejiminin 
İran rejimiyle ne kadar irtibatlı ve hatta ne kadar 
bağımlı olduğu anlaşılıyor. Bundan şüphesi olan kimse 
İranlı üst düzey komutanlardan General Hasan Feyruz 
Abadi’nin birkaç gün önce yaptığı açıklamalara göz 
atabilir. İran silahlı kuvvetler genelkurmay başkanı 
Abadi, Suriye’de dönen savaşın ‘ülkesinin yani İran’ın 
savaşı olduğunu belirtti. Durum aynen böyle. Suriye 
halkının özgürlüğünü ve saygınlığını geri alması bir 
yandan İran boyunduruğundan çıkması, diğer yandan 
Arap kucağına dönmesi demek.

Bu kez resmi haber ajansı İRNA’nın açıklamayı 
bizzat aktarması dikkate alınarak İran silahlı kuvvetler 
genelkurmay başkanlığından gelen açıklamaları yalan-
lama imkânı yok. Bu kez Lübnan ordusu eski komutanı 
Hıristiyan milletvekili Mişel Avn  İran’ın Suriye rejiminin 
kendi halkına açtığı savaşa doğrudan katıldığını veya 
temel görevleri Lübnan topraklarından başlayarak 
Suriye rejimini desteklemek olan Lübnan’daki İranlı 
askeri uzmanların varlığını teyit etmek için uluslar 
arası soruşturmacılara ihtiyaç duymayacağı açık. Her 
halükârda Hizbullah İran devrim muhafızları içinde bir 
tugay olarak kendisine verilen görevi üstlenmişken 
Lübnan ve hatta Suriye’de İran askeri varlığına ihtiyaç 
olmayabilir.

Peki Suriye rejimi nasıl İran rejimine bağımlı hale 
geldi? Bu tür bir ilişkinin varlığından konuşmak müm-
kün mü? Ast-üst ilişkisi 2000 yılına kadar iktidarda 
bulunan başkan Hafız Esad’dan beri Şam’ı Tahran’a 
bağlıyor. Şam ile Tahran arasındaki ilişkinin yapısının 
Beşşar Esad’ın babasının halefi olması sonrası büyük 
ölçüde değiştiğini kabul etmek kaçınılmaz. Bu da 
büyük ölçüde hali hazırdaki Suriye devlet başkanının 
bir yandan bölgesel dengeler oyununu yönetmedeki 
uzun süreli ve hatta kısa süreli bir deneyime dahi 
sahip olmamasına ve ve diğer yandan Hizbullah’a olan 
büyük hayranlığına dayanıyor. Bu durum kendisini 
gizliden ve açıktan üzerinde anlaşılan kırmızı çizgile-
rin varlığını idrak edemez hale getirdi. Babası kırmızı 
çizgilere özellikle de Lübnan’ın güneyinde nasıl saygı 
göstereceğini hep bildi.

Bu bölgede Lübnan ordusunun yani Lübnan dev-
letinin kontrolünün olmamasında İsrail için bir mani 

yok. İsrail açısından tek şart çatışmaların stratejik 
hedeflerini hizmet edecek belirli bir çerçeve kapsa-
mında dönmesi. Bu hedeflerin başında Lübnan’ın 
güneyinde üsleri bulunan disiplinsiz silahlı kişilerce 
tehdit edilen bir devlet görüntüsü çizmek. Bu silahlı 
kişilerin Hizbullah veya diğer gruplar gibi İran örgütü-
ne ait Filistinliler veya Lübnanlılar olması arasında fark 
yok. Suriye ile anlaşmalı olan bu İsrail mantığı 2006 
yazındaki Lübnan savaşına ve Güvenlik Konseyi’nin 
1701 no’lu kararının çıkmasına kadar hakimdi. Bu 
karar Lübnan’ın güneyindeki şartların yapısını ve bu 
bölgedeki çatışmanın kurallarını değiştirdi.

Bölgesel düzlemde oldukça önemli bir gelişmeden 
konuşmak gerekiyorsa yol ayırımı diye nitelenebilecek 
bu gelişme Suriye ordusunun Lübnan başbakanı Refik 
Hariri ve arkadaşlarına yönelik suikastın sonucunda 
Nisan 2005’te Lübnan topraklarından çekilmek zoru-
na kalmasıdır. Lübnan Sünnilerinin, Hıristiyan ve Dürzi 
çoğunlukla ve gerçekçi vatanseverlik duygusuna sahip 
azımsanmayacak Şii bir kesimle birlikte sokaklara 
inmesi Suriye’nin Lübnan’dan askeri ve güvenlik çekiş-
mesinin arkasındaki sebepti. Bu tarihi olaydan sonra 
Şam, Lübnan’dan çıkmasından kaynaklanan boşluğu 
kapatmak için sadece Hizbullah’a yani İran’a bel bağ-
ladı. Hiçbir Lübnanlı Suriye’nin bu şekilde çıkmasını 
arzulamazdı.

2005 Nisanı sonrası Şam ile Tahran ilişkilerindeki 
denge bozuldu. Suriye’yi kazanma ve oradaki rejimi 
Tahran’daki yöneticilere karşı belirli bir mesafede 
tutma amaçlı bütün Arap girişimlerinin başarısız olma-
sı bunu gösteriyor. Suriye rejimini bir şekilde rehabilite 
etmeye çalışan Arap Körfez ülkelerine burada yer 
vermek mümkün değil ancak bütün bu çabaların 
Suriye’nin peyderpey İran’ın kolonisine dönüşmesi 
dikkate alınarak açık ara başarısız kaldığını söylemek 
mümkün.

Bugün bu İranlı yetkilinin Suriye rejiminin kendi 
halkına karşı açtığı savaşın ‘İran’ın da savaşı’ olduğu-
na dair duyduğumuz sözleri kaçışı olmayan gerçeğin 
taçlandırılmasıdır. Bazı Arapların maalesef geç anla-
dığı gerçek bu. Hali hazırdaki rejim ayakta kaldıkça 
Suriye’nin kazanılması imkansız. İzlediklerimiz sadece 
İran’ın Suriye halkına açtığı bir savaş değil. Aynı 
zamanda bölgedeki Arap olan her şeye karşı açılmış 
bir İran savaşıdır. (Lübnan gazetesi Müstakbel, 26 
Eylül 2012)

SURİYE REJİMİNİ İRAN’DAN GERİ ALMAK MÜMKÜN DEĞİL
Hayrullah HAYRULLAH
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Beşşar Esed’in içerideki medya organları yanı sıra 

Suriye dışındaki Şebbiha güçleri uzun aylardan 

beridir doğal olarak Türkiye’nin Suriye devrimine yönelik 

tutumundan konuşması bağlamında Erdoğan’ın Osmanlı 

masalını tekrarlamayı bırakmadı. Hiç kuşkusuz bu ada-

mın geçtiğimiz Pazar günü partisinin olağan kurulundaki 

uzun konuşması ve özellikle de bazı Osmanlı sultanlarının 

anılarına yer vermesi sonrası Şebbiha güçlerinin adetleri 

geri başkalarından önce keşfettikleri komplonun doğru-

luğuna daha fazla kanıt sunacaktır.

Doğal olarak Şebbiha mantığının bölgedeki İran pro-

jesi üzerinde durmaması dikkat çekici. Sanki İran projesi 

siyasi hiçbir hedef gütmeksizin Filistin’i ve direnişi isteyen 

ilkesel bir projeymiş gibi. Oysa herkes biliyor ki Tahran’ın 

politikalarındaki yayılmacılık ve hegemonya kurma arzu-

su Avrupa Birliği üyeliğinden ümidini kesen ve alternatif 

İslâmi bir atmosfer arama bağlamında gelen Ankara’nın 

politikalarından bin kat daha fazladır. Ankara’nın siyasi 

emellerinin olduğunu yalanlamıyoruz. Zaten mantık 

Erdoğan veya diğerleri düşünce sahi zamanımızla hiçbir 

bağlantısı olmayan bir başka zamana ait Osmanlı salta-

natı hayallerinin geri getirilmesine işaret etmiyor. Ben de 

Türklerin daha zeki oldukları için böyle bir şey düşündük-

lerini sanmıyorum.

Bu Şebbiha mantığındaki en kötü nokta Türkiye’nin 

Suriye devrimine yönelik tutumunun Osmanlı saltanatı 

hayallerine dayandığı iddialarında kendini gösteriyor. 

Özellikle de AKP hükümetinin Müslüman kamuoyunun 

geneli yanı sıra yerel kamuoyundan muteber bir kesimin 

baskısı altında tutumunu belirlemeden önce uzun süre 

nasıl tereddüt ettiğini hatırlıyoruz. Ayrıca AKP hükümeti, 

Esed’i halk hareketliliğini kuşatacak inandırıcı reformlar 

yapmaya ikna etmek için uzun çabalarının başarısız olma-

sı sonrası ahlaki boyuta ses verdi. Devrim öncesi iki ülke 

arasındaki sıcak ilişkileri hatırlatmaya gerek yok.

Suriye devrimine yönelik Türk desteğine karşılık Şam 

rejimine yönelik büyük İran desteği bağlamında -bu des-

tek savaşı yönetme derecesine vardı- Osmanlı yönetimi 

ile Safevi yönetimi arasındaki tarihi ikili yeniden sahneye 

döndü. Gerçi Ankara ile Tahran arasındaki ilişki iki ülke 

arasındaki ekonomik ilişkilerin desteklediği sıcaklığı bırak-

madı. Uluslar arası yaptırımlar sebebiyle açık bir kapı tut-

mak zorunda kalması gölgesinde bu ilişkiden Türkiye’den 

çok İran istifade etmektedir.

Bu tartışmanın gölgesinde bölgede İran ve Türkiye’nin 

yükselişi, Arapların uzun yıllardır benzeri görülmemiş 

şekilde bölgesel sahada tamamen yok olması üzerine 

gerçekleşiyor. Doğal olarak bu kayboluş yeni milenyu-

mun başından itibaren Mısır liderliğindeki Arap ekseninin 

gerilemesi sebebiyledir. Bölgenin bir kesimi İran yayılma-

cılığının tekeline geçti. İlişkiler zıtlaşma şekli almasa da 

bunu Türk yükselişi karşıladı.

Bugün Araplar Mısır liderliğinde özgürlük, birlik ve 

kalkınma yollarını buluyorlar. Uluslar arası birçok eksen 

tarafından hedef alınmaları sebebiyle aşılmaz engellerine 

rağmen yürüyüş iyi şekilde devam ederse Araplar bölge-

de üçüncü ve hatta belki en güçlü eksen olacaklardır. 

Bu bağlamda Türkiye’nin İran’da çok daha zeki olması 

dikkat çekici. İran’ı güç kibri o kadar sardı ki kendisini 

Amerikan işgali projesinin başarısız olması sonrası Irak’ı 

kontrol altına almakla başlayarak Lübnan ve Filistin dos-

yasını etkileme amaçlı güçlü girişime kadar Arap ve İslâm 

dünyası şartlarını göz ardı etmeye götürdü.

Buna karşın Türkiye başta devrim öncesi Suriye olmak 

üzere Arap dünyasına işbirliği elini uzatıyordu. Bugün ise 

elini Mısır’a uzattığı zaman bunu Mısır’ı kontrol altına 

almak için yapmıyor. Ortada Mısır’ın Türkiye’ye bağım-

lılığı kabul edebileceğine ve Türkiye’nin de Mısır’ı yeni 

Osmanlı saltanatına katmayı düşündüğüne inanan bir 

akıllı yok.

Mısır cumhurbaşkanı AKP kongresine çağrıldığı 

zaman bağımlı değil, İran ve Türkiye’nin yanı sıra bölge-

nin büyük güçleri içinde üçüncü ayağı oluşturan büyük 

bir devletin lideri ve müttefiki sıfatıyla çağrıldı. Arap şart-

ları Mısır’la insicam kurunca diğer iki eksenin üstünde bir 

eksen kurulacaktır. O halde ortada İran şartlarında oldu-

ğu gibi mezhepçilik kokusuyla yayılmacı ve hegemonya 

kurma politikaları ile olumlu işbirliği arasında bir fark var. 

Şebbiha iki durum arasındaki farkı görmezlikten gelirken 

partizan ve bazen mezhepçi sebeplerle bunu yapıyorlar.

Bölgeyi saran mezhepçi yoğunluk gölgesinde Türkiye 

bugün Arap ve İslâm (Sünni) vicdanına Esed’in düşmesi 

sonrası daha da artacak yalnızlığın kaderi olduğu İran’da 

daha yakındır. Bununla birlikte bu durum yolun sonu 

olmayabilir. Zira yeni şartlar İran’ı dengeye, Arap ve Türk 

eksenleriyle daha iyi komşuluk ilişkilerini kabul etmeye 

götürebilir. Ayrıca İran’la olan çatlak büyüdü, bu çatla-

ğı ve hali hazırdaki mezhepçi kamplaşmayı kapatmak 

için büyük çaba harcaması gerekecek. (Ürdün gazetesi 

Düstur, 2 Ekim 2012)

SULTAN ERDOĞAN HAKKINDA!
Yaser ez-ZEATİRE
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İ ran, zorluklarla nadiren mücadele etme kararı aldı. 
Yahut zayıflık noktalarının olduğunu, bölgedeki 

planlarının, bu planlardan zarar gören düşman cephe-
nin genişlemesi sonrası nüksettiğini nadiren kabul etti. 
Sürekli büyük miktarda karta sahip olmasını iftihar 
kaynağı ve kendisini son yıllarda saldırı konumuna 
koyan bir güç olarak görüyordu.  

Yalnız devrimin dini lideri Ali Hamaney’in İran 
Riyal’inin değerindeki çöküşün sebep olduğu sokak 
protestolarıyla ilgili olarak ülkesine yönelik yaptırımla-
rın ‘barbarlık ve bir millete karşı açılmış savaş olduğu’ 
yönündeki sözleri, Tahran’ın elde ettiği bölgesel ve 
nükleer kazanımlar kanalıyla saldırı konumundan 
savunma konumuna geçtiği kanaati veriyor.

Batılı ülkeler yaklaşık 10 ay önce ABD ve Avrupa’nın 
Tahran üzerindeki son yaptırımlar paketinin sonuç-
larının bu yılın sonbaharında görülmeye başlayacağı 
tahmininde bulundukları zaman bu sonuçların ilk işa-
retleri İran parasının değerindeki son çöküşle birlikte 
etkisini göstermeye başladı. İran parasındaki değer 
kaybı oranı geçen aylar boyunca yaklaşık yüzde 72’ye 
ulaştı.

Batılı gazeteler İran Riyali’nin batmasından ve 
ekonomik çöküşün yaklaşmasından bahsetmeye baş-
ladılar. Bu çıkarım aceleci görüldüğü oranda İranlı 
yetkililer de zorluklara karşı inatçı politikalar izlemeyi 
sürdürüyorlar. Ayrıca İranlılar hâlâ savunma değil, 
saldırı konumundalar. Oysa birçok etkenden ötürü 
savunma konumuna geçtikleri açık. Bu etkenlerin 
başında da Suriye krizinin patlak vermesi, siyasi ve 
askeri gelişmelerinin sahne olduğu dönüşü olmayan 
bir sürece gelmesi yer alıyor. Tahran nükleer progra-
mı sebebiyle yaklaşık altı yıldır dayatılan yaptırımların 
başlamasından itibaren bu yaptırımların İran halkının 
çıkarına olacağını belirtti her daim. Gerekçesi ise bu 
yaptırımların İran halkını kendi kendine dayanmaya 
sevk etmesi, askeri sanayiyi ve teknolojiyi geliştirmesi 
ve kendine yeterliliğini gerçekleştirmesiydi.

Yalnız rakamlar geçen yıllar boyunca bu yaptı-
rımların birikmesinin ve bütçenin yüzde 80 oranında 
dayandığı petrol ihracatına el atan son yaptırım pake-
tiyle İran’ın gelirlerini etkilemesinin acı verici sonuçlar 
getirmeye başladığını ifade ediyor. Bu durum dini lider 
Ali Hamaney’i bu kez yaptırımların Avrupa ülkelerinin 
ekonomik çöküşünü getirecek sorunlar çıkarabileceği 
itirafında bulunmaya sevk etti ancak Hamaney bu 
ülkelerin krizlerle mücadele araçlarına sahip olması 

ile kendisinin bu araçlara ihtiyacı arasında korkunç bir 
farklılık olduğunu görmedi.

Suriye krizi ve nükleer programındaki mali-siyasi 
istihdam olmasaydı yaptırımların Tahran üzerinde 
daha az etkisi olabilirdi. Bu mali-siyasi istihdam İran’ın 
ülke içindeki ve bölgedeki stratejik gücünü eritti. İran 
yönetimi değerli kartının yani Suriye rejiminin düşme-
sini engellemek için Kudüs Kolordu komutanı general 
Kasım Süleymani’den başlayarak Suriye topraklarında 
doğrudan yer almak suretiyle savunma siyasetine geç-
mek zorunda kaldı. Hizbullah Suriye’deki çatışmalara 
itildi. Bu da Hizbullah’ı mercek altına aldı, Şia mezhe-
bine kucak açan çevresini gelecekte huzursuzluklara 
götürecek ve şu ana kadarki kazanımlarını tehdit 
edecektir.

Arap Baharı olayları Arap rolünü vitrine taşımaya 
başladı. Arap rolünün çekilmesi, boşluğu doldur-
ma amaçlı İran ilerlemesinin sebebiydi. Bunun yanı 
sıra Suriye krizinin gelişmeleri İran-Türkiye ilişkilerini 
Ankara’ya nükleer dosya konusunda İran ile Batı ara-
sında arabuluculuk rolü oynamasına imkan tanıyan 
krizlerle mücadeledeki bölgesel işbirliği halkasından 
çıkardı, hedeflerde ve çıkarlarda uyumsuzluk ve zıtlaş-
ma halkasına taşıdı.

Ayrıca Tahran, Beşşar Esed rejimiyle işbirliği için-
de Suriye topraklarında kurduğu en büyük füze ve 
askeri sanayi cephaneliğini savunma konumuna geldi. 
Bu cephaneliği Akdeniz’in doğusundaki saldırgan 
politikalarının üssü olması için inşa etmişti. Bu büyük 
güvenlik, askeri ve mali yatırım, İran’ın Suriye’deki 
rejime yönelik amansız desteğini haklı kılıyor.

Tahran doğu cephesine ve özellikle de Suriye’de 
harcayacağı parayı bulmak için Afganistan’dan çekil-
mek, bu ülkeye ve bazı Orta Asya ülkelerine müdaha-
lesini azaltmak zorunda kaldı. Hamas Suriye halkının 
ayaklanmasını desteklemesi sonrası İran’ın nüfuz 
halkasından çıktı. İran, Yemen cumhurbaşkanın 6 İran 
casusluk şebekesini ortaya çıkardıklarını açıklaması 
sonrası bu ülkede sanık sandalyesinde. Irak’ın Rusya 
ile dev silah anlaşmasıyla Moskova’nın Amerikan 
çekilmesinin boşluğunu doldurmak ve aslında bu 
boşluğu dolduran Tahran’la nüfuz paylaşımı hazırlı-
ğı yapmak için Irak’a döndüğü yorumları yapılıyor. 
Tahran, zaman geçtikte bütün kartlarını kaybetmeden 
önce saldırı değil, savunma konumuna uygun şekilde 
bu kartlarını yeniden düzenlemek zorunda. (El-Hayat 
gazetesi, 12 Ekim 2012)

İRAN’IN SALDIRIDAN SAVUNMAYA GEÇEN KARTLARI
Velid ŞAKİR
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Irak Başbakanı Nuri El Maliki’nin Moskova ziyaretiy-
le birlikte Bağdat ile hali hazırdaki siyasi sistemini 

ortaya çıkan Washington arasındaki mesafe daha da 
açıldı. Dört milyar dolardan fazla bir tutar Maliki’nin 
Rus silahı alımlarının faturası. Silah askeri bir ihtiyaç 
olmanın dışında siyasi bir kimliktir. Özellikle de bir-
biriyle rekabet eden iki rejim (ABD-Rusya) arasında 
tercih yapıldığı zaman stratejik bağlantıyı ifade eder. 
Silah anlaşmaları masasında siyasi bağlantıyla birlikte 
uzmanlar, eğitmenler ve hizmet ağı vardır.

Bugün Suriye devrimcilerinin finanse edilmesi ola-
yının karşılaştığı sorunlarda biri de büyük miktarlarda 
nitelikli Rus silahı elde etmenin zorluğudur. Beşşar 
Esad’dan ayrılan askerlerin tamamı Rus silahlarının 
kullanımı hususunda eğitimlidirler. Bu da finansör 
çevrelerin ordudan ayrılanların yıllarca kullanım eği-
timi aldığı silahların ve cephanelerin temin edilmesi 
misyonunu zorlaştırıyor.

Irak’ın Rus kampına yakınlaşmasıyla birlikte 
Moskova Libya’daki büyük kaybını telafi etti. Şöyle 
ki Libyalı devrimciler şu an Suriye’deki Beşşar Esad 
rejimine yaptığı gibi devrim sırasında siyasi ve askeri 
olarak Muammer Kaddafi rejimini desteklemesi sebe-
biyle Rusya’yı uzaklaştırdılar. Maliki’nin Moskova’ya 
giderek Washington’a darbe yapmasıyla birlikte yeni 
bir eksen karşısında bulduk kendimizi. Bu eksen geç-
mişte Şii hilali diye adlandırılıyor, İran’dan başlayıp 
Irak ve hatta Suriye ve Lübnan’a uzanıyordu. Yalnız 
Suriye ‘Uluslar arası konularda Rusya’ dergisi yayın 
yönetmeni Fyodor Lukyanov’un da itiraf ettiği üzere 
geçici bir durumda. Lukyanov ‘Beşşar Esad’ın ülkesin-
de son yirmi ay boyunca bütün yaşananlardan sonra 
uzun vadede iktidarda kalması için gerçekçi fırsatları 
olduğunu düşünmek zor’ diyor.

Lukyanov Irak’ın Rus safına geçişini kutlarken ve 
bunun Moskova için büyük siyasi ve ekonomik bir 
zafer olarak görürken gayet haklı. Ancak Rusya ve 
İran’a tutunarak çokça maceraya giren Maliki için 
kolay bir bahar olacağından emin değilim.

Amerikalılar Irak’taki nüfusun çoğunluğunun des-
teğini alacaklarını düşünerek Maliki’yi desteklemek 
suretiyle işledikleri hatanın iğrençliğini görüyorlar. 
Bölgedeki siyasi olayları etnik bakış açısıyla yorumla-
madaki ısrarları Irak’ı iki düşman İran ve Rusya’ya tes-
lim etmesine götürdü. Zira Irak’ta veya hatta bugün 
Suriye’de yaşananları mezhepsel olarak birbirleriyle 

savaşan gruplar olarak düşünmek hatadır. Sünni ve 

Şii demografik bölüşümler dahi bunun göstergesi. 

Ekseriyeti siyasi çıkar boyutlarına sahip olan rejimlerin 

ittifakları bazen dini kavramlarda anlaşabilir, bazen de 

anlaşamaz. İran Şii bir din devleti olarak Sünni el-Kaide 

örgütünün en büyük müttefikidir. Geçmişte bölgedeki 

belli başlı Sünni rejimlere karşı Müslüman Kardeşler 

gibi siyasi Sünni gruplarla ittifaklar yaptı.

Bunu tamamlayıcı ikinci hata ise Washington 

İran’la ortak düşmanlar oldukları için el-Kaide, silahlı 

Sünni gruplar ve Baas kalıntılarıyla mücadele etmek 

için dengelere ve çıkarlara dayalı pragmatist bir ilişki 

kurabileceğini düşündü. Washington İran’ın silahlı 

bazı Şii grupların arkasında yer aldığı gibi silahlı Sünni 

gruplarında arkasında da yer aldığını geçte olsa anla-

dı. İran ABD’ye rakip bir projeye sahiptir ve ters istika-

mette bir yol haritası vardır.

Irak’ta on yılın savaşları ve ittifakları hakkında 

konuşmalar uzayacağı için ve tarih arkamızda yer aldı-

ğı için şu an en önemli nokta yeni ilişkilerin geleceğini 

anlama girişimidir. İran, Maliki’nin Irak’ı ve Rusya. 

Suriye ise aralarındaki bağlantı noktasıdır. Şöyle ki 

Avrupalıların ve Amerikalıların devrimcilere küçük bir 

destek verdikleri bir zamanda bu üçlü Esad rejimini 

desteklemek için çabalıyor. Zaferin yavaş gelmesine 

rağmen Suriye’de oyunun sonu malum. Rusya ittifakı 

kaybedecektir. Çünkü Esad düşecektir ve olaylar son-

rasında Irak’a geçebilir. Sebepler ise malum. Irak’ta 

Maliki’nin devletin bütün eklemlerin elinde tutma-

yı  ve kendisiyle iktidar kontenjanlarına giren müttefik-

leri aşağılamayı sürdürmesi sebebiyle her an patlamak 

üzere olan bir volkan var. Bu yüzden Esad rejimime 

cömertte harcamalarda bulunuyor. Maliki Esad’ı kur-

tarmak istiyor ve İranlıların rejimin temellerini ve 

bekasını tehdit eden mali sıkıntı içine girmeleri sonrası 

Hizbullah gibi İran’ın dış projelerine mali finansman 

sağlıyor. Ortadoğu’da kurulan Rus ittifakı bizlerin iki 

kutup karşısında olduğumuz anlamına geliyor ve bazı-

larının sandığı gibi dengelerin istikrarını değil, daha 

fazla sorun uyarısı yapıyor. (Londra’da Arapça yayım-

lanan Şarkulevsat gazetesi, 17 Ekim 2012)

RUS HİLALİ
Abdurrahman er-RAŞİD
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İ ki yıl öncesine kadar devrimin Suriyelilerin zihinlerin-

de ve kalplerinde bir anlamı yoktu. Bu kavram hiçbir 

şekilde Suriye halkının kültür veya sosyal literatüründe 

yer almıyordu. Devrimin günlük hayatlarının ve mai-

şetlerinin bir yönüyle ilişkili pratik göstergeleri olmadı.

Yıllar boyunca Suriyeliler, şurada veya burada mey-

dana gelen devrimlerle ilgili okul programlarında çok 

dinlediler ve okudular. Fransız devriminden Marksist 

devrime, oradan Latin Amerika, Vietnam, Afrika ve 

hatta emperyalizme yönelik Arap devrimlerine kadar 

devrim sürekli geçmişte kalan bir eylemdi. Suriyeliler 

nihayetinde bu eylemin ayrıntılarına önem vermediler.

Bütün Arap devrimleri veya Fransızlılara yönelik 

Suriye devrimi gibi Suriye ile ilgili devrimlerle dahi 

sıcak bir ilişkiyle hissi veya duygusal bağ olmadı. Bu 

devrimler de yeri tarih kitaplarında korunmalı kalan 

geçmişten bir şeydi.  Bütün bunlar boşuna değildi. 

Belki de Suriye halkının 8 Mart devrimi başlığı altın-

da yıllardır yaşadığı duruma yönelik bir tepkiydi. 

Sahiplerinin yalan ve iftira atarak devrim dediği askeri 

darbenin yaşanması sonrası devrim kavramı bütün 

göstergelerini kaybetti, bireysel ve sosyal bilinç içinde 

bu kavram bütün düzlemlerde diktatörlük, zulüm 

ve yolsuzluğu taşıyan bir olguyla eş anlamlı bir şeye 

dönüştü.

Baas Partisi’nin devrimle ilgili sayfasında yazılı olan 

mide bulandırıcı bir şeyler okumak, en hafifi tiksinti 

olacak düşüncelere kapılmanız için yeterlidir. Belge 

şöyle diyor: ‘8 Mart devriminden ve başarılarından 

konuşmak Sosyalist Arap Baas Partisi’nin mücade-

lesinden ayrılamaz. Bu devrim mücadele ve direniş 

yıllarında ulusal partinin mücadelesini taçlandırmak-

tadır. Baas Partisi bu yıllar zarfında halkların zihninde 

özgürlükçü toplumu inşa etme arzularını ifade eden 

temel hedef hedefleri derinleştirdi ve kitleleri kendi 

davaları, birleşik, özgür ve sosyalist devlet inşa etme 

taleplerini gerçekleştirmek amacıyla kurbanlar vermek 

için harekete geçirdi. Devrim daha iyi bir yeni vakıa 

ve arzulanan bu vakıayı üretme noktasında gerçekçi 

araç olan parti olduğu için parti, karar organına katı-

lan organize kitlelere dayanarak bütün alanlarda bu 

vakıayı gerçekleştirmek için kapsamlı bir yol haritası 

belirledi. Devrim geri kalmış ayrılıkçı ideolojilere doğal 

yanıttı, kitlelerin sömürgeyi bitirme taleplerine olumlu 

karşılık vermekti.’

Bu yüzden tek bir Suriyelinin hayatında devrimci 
olmayı düşünmediği kesin söylenebilir. Sonra zaman 
döndü ve Suriyeliler ender rastlanan bir şey yaptılar. 
Devrimin gerçek anlamlarını tarihin derinliklerinden 
geri aldılar ve ateşlediler. Bugün Suriye’de milyonlarca 
devrimci yaşıyor. Hepsi de kendi yöntemi, gücü ve 
imkanları ölçüsündedir ancak devrim onlar için bir 
yaşam biçimi olmuştur.

Olan bitenin büyük Suriye destanı olduğu gerçeği-
ni tekrarlamaktan sıkılmıyoruz. Bu halk büyük tarihi-
nin bir başka gerçek başlangıcını yazıyor ve tarihin uzu 
süre bahsedeceği örnek alınacak bir model sunuyor. 
Suriyelileri hayatlarıyla, davranışlarıyla, uygulamaları 
ve tutumlarıyla bu insanlık destanı içinde özgürlüğü 
ve saygınlığı üstün gören her halkın ve bu topraklarda 
varlığının yeni bir dönemini başlatmak isteyen her 
milletin gerçekleştirmek istediği yüce insani eylem 
biçimini sunuyorlar.

Suriye devrimiyle ilgili bütün sözlerin ifade edile-
meyeceğini, her konuşmamızın mütevazi bir girişim 
olacağını vurgulamaktan yorulmayacağız. Bu devrim 
kanalıyla kendi özel kavramları ve dili olan eşsiz insani 
sosyal bir olguyu okuyoruz. Sosyologların bütün alan-
larda çalışmalarında bu olguyu ele almaları gerektiğini 
bir kez daha belirtiyoruz.  İki yıl önce Suriye halkına 
hayatta ne yaptıklarını, mesleklerini ve toplumdaki 
konumlarını sorma imkanınız vardı. O vakit okulda 
öğrenci, lisede genç, üniversite öğrencisi, doktur, 
mühendis, çiftçi, memur, subay, şoför ve hemşire gibi 
yanıtlar duyardınız. Şimdi ise altın harflerle yazılması 
gereken tek bir yanıt alırsınız: Devrimci. Ben ve baş-
kaları şahsen devrimcileri önceki mesleklerini temsil 
eden isimleriyle biliyoruz ancak şimdi gece günüz 
devrim için çalışıyorlar.

Devrim Suriyeliler için geçmiş bir eylem değil artık. 
Şu anın değiştirilmesi ve geleceğin yaratılmasıyla ilgili 
bir eylem oldu. Devrimciler günlük hayatlarını devrim 
için çalışmaya ve zafer etkenlerini temin etmeye 
uygun şekilde belirliyorlar. Bu alandaki hikayeler sayı-
lamayacak kadar çok. İnsanın hayatın gerçeklerine 
alışması doğaldır. Bir müddet sonra her şeyi normal 
görmektedir. Birçok kimseyle yaşanan budur ancak 
aydınlar ve teorisyenler olgunun derinliğindeki çukuru 
görememektedirler. İçlerinden bazıları tavır alabilmek-
tedir ve bahsettiklerimizi duygular hanesine koymak-
tadırlar. (Katar gazetesi Arabi, 21 Ekim 2012)

SURİYE’DE DEVRİMCİ OLMAK
Vail MERZA
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“İslâmi İktisat” İslâm’ın hayat 

tarzıyla ilgili olan, olabilirlilikleri-

ni ve olmazlarını İslâmi prensiple-

re göre oluşturan iktisadi sistemin 

adıdır. Diğer bir ifadeyle değişme-

yen naslar doğrultusunda yapıla-

cak uygulamaları ve tercihlerini 

günün şartlarına göre ayarlaya-

bilen sistemdir “İslâmi İktisat”. 

Hayat tarzının da dini zihniyetle 

yakın bir ilişkisi var zaten. Sonuçta 

hayat tarzını şekillendiren şey, 

dinden beslenen zihniyettir. Bu 

zihniyetin oluşmasında 622-1920 

tarihlerinde yaşamış olan İslâm 

devletlerinin ve uygulamalarının 

büyük önemi vardır. Sözgelimi 

toprağın işlenmesi, fütüvvet-

ahilik-esnaf teşkilatlarının oluş-

turulması, alışverişte uyulması 

gereken kurallar gibi kurumların 

oluşumunda geçmiş devletlerden 

yapılmış tevarüsler ilk akla gelen-

lerdir. Bu özel oluşumlar İslâm 

toplumlarını Batı sistemlerinden 

ayıran özelliklerdir. 

“Sonradan gelenlerin avan-

tajı” iyi kullanılabilinirse, 1400 

yılda oluşmuş tecrübe biriki-

minden, en güzellerini çıkarmak 

pekâlâ mümkündür. Ama halkı 

Müslüman olan toplumların, son 

iki yüzyıldır örnek almaları gere-

ken “İslâm’ın Toplumsal Anlayışı” 

yerine, ‘Aydınlanma’ zihniyetine 

uymaya çalışmaları, mezkûr top-

lumları bozulmaya ve geri kalma-

ya götürmüştür. Çünkü “İslâmi 

İktisat” adalet fikrini hareket nok-

tası olarak esas alırken, Batı için 

önemli olan, nasıl olursa olsun 

gelirin artırılması düşüncesidir. 

Keza İslâm toplumunda harcama-

nın ölçü ve sınırları belli olduğu 

halde, modern toplumlarda har-

camanın ölçüsü yoktur.

İslâm’da “iktisat insan içindir” 

ilkesine karşılık, modern anlayışta 

“insan ekonomi içindir”. 

İslâm iktisadının bu ve ben-

zeri ilkeleri terk edilerek, bir 

Cihan Devleti olan Osmanlı 

İmparatorluğu etkisizleştirilmiş, 

kapitalizmin etki alanına dahil 

edilerek dünyada edilgen bir 

konuma düşürülmüştür. 

 Muhteşem bir maziyi yeniden 

ihtişamlı bir istikbale bağlayacak 

köprüleri kurmak için önce kay-

bolan bir cennetin özlemini duy-

mak gerekir.

Günümüz insanı, yitirdiği cen-

netin hasretini yürekten duyuyor-

sa önce ideolojileri bırakmalıdır. 

Rahmetli Cemil Meriç’in tespitiy-

le, idraklerimize deli gömlekleri 

giydirmek istemiyorsak, deli göm-

lekleri mesabesindeki ideolojiler-

den kurtulmamız şarttır.

Yaratılışındaki esas hikmet 

(Zariyat/56) Allah’a kulluk ve 

insanların mutluluğu olan insa-

nın, önce beşeri ideolojilerin vaz-

geçilmez olmadığına inanması 

gerekir.

Bu anlatımlar ışığında, İslâm’ın 

bize öğrettiği bilgi ve değerler 

anlayışı ile bu sisteme dayalı ola-

rak oluşan, işleyen ve devam eden 

iktisadi faaliyetlere “İslâm İktisadı” 

denilebileceği gibi, bu çerçevede 

oluşan hayata da “İslâm’ın iktisadi 

hayatı” diyebiliriz.

İktisat bir bilimdir.  İslâm ikti-

sadı da bu bilimin genel kuralları 

gibi, ilkeleri ve prensipleri olan 

bir bilim dalı olduğuna göre, bu 

bilimin de kuralları ve kaynakla-

Nevzat ÜLGER

İSLÂM İKTİSADININ
GENEL PRENSİPLERİ ÜZERİNE
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rı vardır. İslâm iktisadının temel 

kaynakları Kur’ân ve Sünnet ile 

İslâmi tecrübe (icma)   ve akıldır 

(kıyas). Buradaki İslâmi tecrübe, 

vahyin ışığı altında Kur’ân, Sünnet 

ve aklın rehberliğinde oluşan bir 

tecrübedir.  1300 yıl boyunca olu-

şan ve uygulanan Asr-ı Saadet’teki, 

Emevilerdeki, Abbasilerdeki, 

Selçuklu ve Osmanlıdaki tecrübe 

budur. 

Bugün halkı Müslüman 

olan ülkelerin içinde bulun-

duğu iktisadi durumlarına 

bakarak, bu geri kalmışlığı 

İslâm’a mal etmek çok yanlış 

bir anlayış, bilgisizce ve kasıt-

lı bir yaklaşım, şaşı bir bakış-

tır. İslâmiyet 7. yüzyıldan 17. 

yüzyıla kadar çok parlak bir 

uygarlık ortaya çıkardığına 

göre, sorunun kaynağı İslâm 

değildir. Sorunu, söz konu-

su ülkelerin siyasi yapıların-

da aramak gerekir. Ayrıca o 

ülkelerdeki iktisat uygulayı-

cılarının diğer bir ifade ile 

hükümet edenlerin, adında 

İslâm kelimesinin bulundu-

ğuna takılmadan, bu ülke-

lerin siyasi yapılarının İslâm 

dini ile uyumlu olup olma-

dıklarına bakılmalıdır. 

İslâm iktisadı diğer sis-

temlerden tamamen bağımsızdır. 

Buna karşılık İslâm’ın diğer pren-

sipleri ile iç içedir.   Esasen top-

lumsal hareketliliğin de kültürel 

ve sosyal yapının da temeli ekono-

mi değil, din’dir. Bireysel kültür-

lerin de toplumsal kültürlerin de 

oluşumlarının içeriğini dolduran 

dindir. İslâm iktisadının bağımsız 

bir bilgi dalı oluşu, İslâm inan-

cının içeriğinden kaynaklanmak-

tadır. Bu içerik Kur’ân, Sünnet, 

belli uygulama tarzları üzerinde 

oluşan görüş birliği (icma) ve yeni 

düşünce ve görüşlerden oluşan 

(kıyası da oluşturan) içtihatlardır.

Dinamik hukukta Kur’ân 

bağımsız bir kimliğe sahiptir. 

Ancak Sünnet, icma ve içtihat, 

Kur’ân’ın ışığında oluşan kriter-

lerdir. Ebedi olan, doğrudan doğ-

ruya Kur’ân’dan çıkarılan temel 

başlangıç noktaları olup, sonra-

dan söylenenler bu ilk kaynağın 

güncel ifadeleridir. Şairin ifade 

ettiği gibi:  

Doğrudan doğruya Kur’ân’dan 

alıp ilhamı

Asrın idrakine söyletmeliyiz 

İslâm’ı. 

Kur’ân’da ilk ekonomik pren-

sip, bütün üretim araçlarının ve 

insan hayatının idamesini sağla-

yan kaynakların Allah tarafından 

yaratıldığıdır. (Bak./29 A’raf/10, 

Ra’d/3, İbrahim/32-34, Vakıa/63-

4, Mülk/15)

İslâm iktisadının muhatabı 

“Müslüman insandır.” Müslüman 

insan, yaratılan kaynakları kendi 

iradesi doğrultusunda elde 

etmeye ve kullanmaya, helal 

ile haram arasında keyfince 

sınır çizmeye hakkı olmadığı-

nı bilen kimsedir. Medyenliler 

hiçbir sınırlama kabul etmek-

sizin mallarını istedikleri 

gibi sarf etme hakkına sahip 

olduklarını iddia ettikleri için 

azaba mahkûm edilmişlerdir. 

(Hud/87) Ayrıca Müslümanlar 

da birbirlerinin davranışların-

dan birbirlerine ve yaratana 

karşı sorumludurlar.  

İslâm’da insanlar kendi 

kişisel görüşlerine göre bir şeye 

helal veya haram diyemezler. 

Böyle yapanlara Kur’ân “yalan-

cı” demektedir. (Nahl/116) 

Çünkü helal ve haramı tayin 

hakkı Allaha aittir. (A’raf/157)   

Hz. Peygamber’in bu konu-

daki hadisleri, Allah’ın hük-

münü ve iradesini beyandan 

ibarettir.   Zaten topluma tanınan 

hak da mutlak değil değişkendir.

İslâm iktisadının kurallaşması 

ve işleyişinden maksat, hakkani-

yetin, barışın, özgürlüğün ve ada-

letin tesis edilmesidir.   Esas gaye 

Allah’a kulluk etmek ve insan-

ların mutluluğuna çalışmaktır.   

İnsanları mutlu etmeyen sistemle-

rin insanlara sunduğu şey, küçük 

İslâm iktisadının muhata-
bı “Müslüman insandır.” 
Müslüman insan, yaratılan 
kaynakları kendi iradesi doğ-
rultusunda elde etmeye ve 
kullanmaya, helal ile haram 
arasında keyfince sınır çizmeye 
hakkı olmadığını bilen kimse-
dir. Medyenliler hiçbir sınırla-
ma kabul etmeksizin mallarını 
istedikleri gibi sarf etme hak-
kına sahip olduklarını iddia 
ettikleri için azaba mahkûm 
edilmişlerdir. (Hud/87) Ayrıca 
Müslümanlar da birbirlerinin 
davranışlarından birbirlerine 
ve yaratana karşı sorumludur-
lar.    
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bir azınlığın aldatıcı mutluluğu 

ile büyük kitlelerin mutsuzluğu 

olmuştur.

İslâm iktisadında mülk Allah’a 

aittir. İnsan da bu mülkü ema-

net olarak alan ve fakat mülkün 

sahibinin çizdiği ilkelere göre, o 

mülk üzerinde tasarrufta bulunan 

kimsedir.

İslâm’da özel mülkiyet meşru 

kabul edilirken, o malın meşru 

olmayan yollardan elde edilme-

si yasaklanmıştır. (Haram kabul 

edilmektedir.)  

Mal elde etmede meşru olma-

yan bazı yollar sayılacak olsa şun-

lar söylenebilir:

- Rızası olmadan başkasının 

malını almak. (Nisa/29)

- Alındığı halde bedeli öden-

meyen malı sahiplenmek. 

(Bakara/188)

- Tefecilik yoluyla kazanç veya 

mal elde etmek. (Bakara/275)

- Rüşvet yoluyla mal elde 

etmek. (Bakara/188)

-  Kamu veya özel bir mülkiye-

te ait malı sahtekârlıkla elde etme.

-  Gasp yoluyla mal etmek.

-   Yetimlerin malına el koy-

mak. (Nisa/10)

-  Eksik tartı ve eksik ölçü yoluy-

la mal edinmek. (Mutaffifin/1-3)

-   Fuhuş yaparak ya da yaptı-

rarak kazanç veya mal edinmek. 

(Nur/33)

-   İçki yapımı ve satımından 

mal veya mülk edinmek. (Nur/19)

-   Put yapımı ve satımından 

mal edinmek 

- Kâhinlik, falcılık, astrolo-

ji gibi yollarla mal veya kazanç 

edinmek.

Diğer taraftan İslâm iktisadı, 

belirleyici nasların (ayet, hadis) 

bulunmaması halinde, İslâm’ın 

genel hüküm ve ilkelerinden 

hareketle kavramlaştırılacak ilke-

lere dayanır.

Zaten ekonomik problemler 

yalnızca ekonomik görüş açısıy-

la kavranıp çözülemez. İnsanın 

inançlarıyla da sıkı sıkıya bağlı 

olan hayatın tüm boyutları dikka-

te alınarak çözülmelidir.

“İslâm iktisadının, öncelik-

le günümüz toplumlarının ihti-

yaçlarına cevap verebilecek bir 

önem ve titizlikle ele alınması 

gerekmektedir. Yapılacak çalışma-

lar hem kalkınmayı, hem huzuru 

sağlarken, mülkiyeti yaygınlaştır-

malı, toplumsal adalet, güven ve 

refahı temin etmelidir. Bu çalış-

malar yapılırken de İslâm ülkele-

rinin Batılı kavram ve kurumların 

hâkimiyeti altında oluşları gözden 

uzak tutulmamalıdır.

622 yılında “Medine Site 

Devleti” olarak tarihe geçen ve 

çeşitli ülkelerde çeşitli isim-

lerle devam eden Asr-ı Saadet, 

Dört Halife Dönemi, Emeviler, 

Abbasiler, Endülüs Emevileri, 

Selçuklular ve Osmanlılar hep 

aynı kaynağın beslediği ve bes-

lendikleri kaynaklara göre askeri, 

idari, sosyal, kültürel ve iktisadi 

sistemlerini kuran ve geliştirerek 

devam ettiren devletlerdir.

İslâm dünyası 1920 yılında 

Osmanlı Devleti’nin silinmesiyle 

yok olma seviyesine geldi. Said 

Nursi’nin, Müslüman ülkeler 

denilen toplulukların üzerinde-

ki “ÇATI” mesabesinde gördü-

ğü Osmanlı Devleti’nin yıkılışı-

nı Nuh Tufanı’na benzetmesinin 

temelinde bu düşünce olsa gerek-

tir. 1930’lu yıllarda dünyada üç 

bağımsız Müslüman ülke (halkı 

Müslüman olan ülke) vardı: 

Türkiye, İran ve Afganistan. Yine 

bu yılların en büyük mücadelesini 

kapitalizm ve komünizm birbirle-

rine karşı verirken İslâm paran-

teze alınıyordu. Onlar bu çatış-

maları yaparken, İkinci Dünya 

Savaşı sonrası ortaya “üçüncü 

dünya ülkeleri” düşüncesi çıktı ve 

İslâm ülkeleri görünüşte de olsa 

bu kargaşadan istifade ile istiklal-

lerini elde ettiler. Bugün dünyada 

sayıları 55’i bulan İslâm ülkesi 

mevcuttur. Haritalarını kendileri 

çizmediler ama bunların çoğunda 

bugün petrol ve diğer yeraltı ve 

yer üstü zenginlikler var. Bu ülke-

lerin genç insanları, yaşadıkları 

fetret döneminde gelişmiş dünya-

nın her yanındaki okullarda oku-

dular, bilgi ve görgülerini artıra-

rak geliştiler. Yine Bediüzzaman’ın 

ifadesi ile Müslüman gençler 

Avrupa’ya tahsile gitmişlerdi, gel-

diler. Sözgelimi yalnız Türkiye’de 

300.000 civarında dünya ölçeğin-

de yetişmiş insan var. Diğerlerinde 

de sayı her geçen gün artıyor. Bu 

insanlar çoğaldıkça kendilerine 

dayatılan sistemlerle ilgili olarak 

can alıcı sorular sormaya başla-

dılar: “Biz neyiz, kimiz? Bizim 

de kendimize özgü sistemlerimiz 

var mı?” Hele hele iletişim ve 

bilgisayar ortamının geliştiği 21. 

yy. dünyasında baskı ve zulmün 

devam etmesi asla kabul görmü-

yor. Mısır’da, Libya’da, Suriye ve 

diğer Ortadoğu ülkelerinde patlak 

veren olaylar, baskının, zulmün ve 

gizliliğin devam edemeyeceğinin 

işaretleridir.
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Sorular çoğaldıkça soru işa-

retleri de arttı insanların kafasın-

da. Bugün sayısı 55’i bulan İslâm 

ülkesinde (halkı Müslüman olan 

ülke) uygulanan iktisadi sistemle, 

Hıristiyan devletlerde uygulanan 

iktisadi sistemlerin benzediklerini 

fark etti insanlar. Ya kapitalizm, 

ya sosyalizm ya da karma ekono-

mi denilen sistemi uygulayan bu 

ülkelerin insanları “acaba nerede 

hata yapıyoruz?”, demeye başla-

dılar. Batıda başarılı olmuş bir sis-

tem bizde neden başarılı olamıyor-

du? Görüldü ki biz Müslüman’ız.   

Kültürel ve dini farklılıklarımız 

var. İşte bunun üzerine “İslâm 

İktisadı” konusu öne çıkmaya 

başladı. 1945’ten günümüze irili 

ufaklı “İslâm İktisadı” adı altında 

pek çok çalışma yayınlandı. 

İnsanın ömrü sosyal aktivitele-

riyle birlikte iki müessesede veya 

kurumda geçiyor. Biri ev, diğeri 

işletme. Bunlardan biri sosyal bir 

müessese, diğeri iktisadi mües-

sese. Buradaki işletme kavramını 

biraz geniş anlamak gerekir.   Bu 

bir özel işletme de olabilir, devlet 

işletmesi ya da kurumu da olabi-

lir. Aile toplumsal bir müessese, 

işletme de iktisadi bir müessese-

dir. Ailede insan yetiştirilir, mües-

sesede de bu insanların ihtiyaçla-

rına cevap verecek nesneler yahut 

hizmetler üretilir. Eğer ailelerde 

iyi insan yetiştirebilirsek, onlar 

da güzel müesseseler kurup usu-

lünce işletebilirler. Bu oluşumları 

genişletirsek ortaya önce toplum 

sonra da cumhura göre hareket 

eden “devlet” ortaya çıkar. İyi 

insanlardan oluşan ülkenin yöne-

timini de iyi insanlar idare ederse, 

sonuçta tüm ülke insanları mutlu 

yaşamaya başlar.

Öncelikle çok karşılaştığımız 

bir soru vardır: “İslâm’da bir ikti-

sadi ekol var mıdır?”

Öncelikle “iktisadi ekol” baş-

kadır, “iktisat bilimi” başkadır. 

İktisadi ekol, ekonomik hayatı 

düzenleyici bir politika oluştu-

rur. İktisat bilimi ise hiçbir poli-

tika oluşturmaz, sadece toplumda 

uygulanmakta olan politikaların 

etkilerini inceler. Yani İslâm’da bir 

“iktisadi ekol” vardır. Değişik bir 

ifade ile İslâm’ın, toplumsal haya-

tının düzenlenmesi açısından üre-

time, tüketime, gelir dağılımına, 

ticarete yön verecek, toplumun 

maddi ve manevi ihtiyaçlarını 

karşılayacak hem genel prensip-

leri hem de detaylı prensiple-

ri ve kanunları olan bir sistem 

vardır,   uygulamaları mevcuttur.   

Dünyaya 1300 yıl hükmetmiş, 

nizam vermiş bir dinin iktisadi 

sisteminin olmasından daha tabii 

ne olabilir ki?

İktisadi ekol “ekonomik hayat 

nasıl olmalı?” sorusunun cevabı-

nı verirken, önceki tecrübeleri-

ni, uygulamalarını temel alarak, 

ekonomik hayatın yönelimlerini 

açıklar. İktisat bilimi, gerçekle-

şen olayları ve onların nedenlerini 

konuşurken, ne olması veya ne 

olmaması gerektiğini açıklamaz ve 

ilgilenmez de. Örneklendirirsek; 

ekonomi bilimi fiyat ve talep ara-

sındaki ilişkiyi anlayabilmek için 

piyasada fiyatı belirleyen faktörle-

ri inceler ve açıklar. İktisadi ekol 

ise kendi adalet anlayışı içerisin-

deki ekonomik aktiviteleri değer-

lendirir ve şekillendirir. Sonuçta 

bilim meselesi neyin gerçekleşe-

ceği ile ilgilenirken, ekol nasıl ve 

neler yapılmalı sorunu ile ilgilenir. 

“Bilim keşfeder, ekol değer-

lendirir.”

İktisadi ekolün hedefi, ada-

letin gereklerini tesis etmektir. 

İktisadi bilimin fonksiyonu ise, 

gerçekte mevcut olan ekonomik 

olayların iç ilişkilerini ve sebep-

lerini keşfetmektir. Yani bilim ve 

ekol, amaçlarda farklılaşır, temel 

konularda aynılaşırlar. Bilim için 

açıklamak ve sebep sonuç iliş-

kisini ortaya koymak esas iken, 

ekol onun ahlaki yönünü de esas 

alır. Sözgelimi servet dağılımında 

bilim, nasıl olursa olsun gelişmeye 

kendini endekslerken, ekol ihti-

yaçların karşılanmasını ve insan-

ların mutluluğunu esas alır. 

Toplumsal kanunlar, sosyal 

yasalar, suyun kaldırma kuvveti 

gibi değiştirilemez kanunlar değil-

dir.

Düşünceler sadece inançların 

ve üretim araçlarının bir yansıma-

sıdır. Hangi sistemi kullanıyorsa-

nız, hangi ekolü takip ediyorsa-

nız, düşünce yapınız da ona göre 

oluşur.
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10. Yılında AK Parti

Türkiye’nin son on yılının ikti-

dar alanına damgasını vuran 

AK Parti’nin olağan kongresi de 

büyük ilgi ve heyecanla tamam-

landı. Bilindiği üzere bunun bazı 

sebepleri vardı. Bizzat Genel 

Başkan Erdoğan başta olmak 

üzere üç dönem siyaset yapan AK 

Partililerin parti içindeki yerleri-

nin sonlarına yaklaşmış olmaları, 

ülkede %50 civarındaki bir kit-

lenin umutlarını hâlâ bu partiye 

bağlamış olmaları ve dolayısıyla 

bu umuda karşılık verecek biçim-

de partinin yeni isim, grup ve 

kesimlerle takviye edilmesi büyük 

önem taşıyordu. Şüphesiz AK Parti 

on yılda 15 milyon genç yaratma-

dı her yaştan, ülkeyi demir ağlarla 

da örmedi ama hemen her kesi-

me hitabeden hizmetler sunmaya 

çalıştı. Siyasal baskı ile örülmüş 

ülkeyi bu ağlardan çözmek için 

uğraştı. 

Ben bu kısa yazımda genel bir 

değerlendirme yapmak, gerçekten 

‘AK Parti hangi ortamda çıktı, 

neye denk düştü, nasıl bir gelişim 

çizgisi gösterdi, beklentilere ne 

dereceye kadar cevap verebildi, 

geldiği yer için ne denebilir, bun-

dan sonrası için neler öngörülebi-

lir?’ gibi sorulara cevaplar bulmak 

istiyorum. Yine de peşinen belirt-

meliyim ki bu cevaplar benim 

gözlemlerimin bir ürünüdür, bir 

başkası katılabilir veya daha farklı 

ve tabi kendi bağlamında makul 

görüşler ileri sürebilir.

AK Parti’yi Var Kılan Şartlar

Bilindiği üzere AK Parti, 2002 

yılında 28 Şubat adı verilen ve 

ülke insanına yaşatılan bir sos-

yal politik depremin sonun-

da kurulmuştu. Belki biraz da, 

Refah Partisi içindeki gelenekçi 

yaşlı grup ve yenilikçi genç grup 

arasındaki anlaşmazlık üzeri-

ne ayrılan ikinci grup tarafından 

kurulması nedeniyle AK Parti, 

her şeye rağmen İslâmcı siyaset 

geleneğini sürdüren bir parti ola-

rak değerlendirilmek istenmişti. 

Ancak hemen belirtelim ki AK 

Parti’nin asıl çizgisi ve dolayısıyla 

başarıya götüren neden İslâmcılığı 

(veya bir başka deyişle siyasette 

İslâmi bir politika izlemesi) değil-

dir. Şüphesiz ülkenin bir kitle 

partisi olarak mümkün olduğunca 

herkesi temsil etmek ve herkesin 

hemen her türlü sorununa eğil-

mek çerçevesinde Müslümanların 
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bazı sorunlarına duyarlılık gös-

terilmiştir. Ama özel bir İslâmcı 

tavır söz konusu olmamıştır. 

Esasen ilk dönemlerinde bizzat 

Genel Başkan R. Tayyip Erdoğan, 

İslâmcılık kimliğini attıklarını 

(çok tekrarlanmış bir ifadeyle, 

İslâmcılık gömleğini çıkardıkları-

nı), din ile siyasetin birlikte yürü-

tülemeyeceğini defalarca tekrar-

lamıştır. 

Buradan geldiğim nokta şudur: 

AK Parti’yi kuran ve sürekli 

yükselten neden İslâmcı bir 

geleneği temsil etmiş olması 

değil, Türkiye siyasal kon-

jonktüründe ciddi bir yere 

oturmuş olmasıdır. Bu söz 

konusu yer, merkez-çevre 

denkleminde çevreye denk 

düşmektedir. Daha sade bir 

anlatımla, ülke insanının, 

28 Şubat darbelerini yaşa-

tan askeri-sivil militarist ve 

faşist yapılanmanın yeterince 

karşısında olamasa bile böy-

lesi oluşumların içinde yer 

almayacak bir partiye olan 

ihtiyacı ve derin inancıdır. 

Esasen 28 Şubat sürecinde 

bir direnç göstermek yerine 

destek vermiş Mesut Yılmaz 

ANAP’ının ilk seçimde sandı-

ğa gömülmüş olması, söz konusu 

merkeziyetçiliğin nasıl cezalandı-

rıldığını, Saadet Partisi’nin de sırf 

İslâmcı söylemiyle öncelenmedi-

ğini göstermektedir. Sözün kısası 

AK Parti, çok örselenmiş, merke-

ze karşı aciz durumda bırakılmış 

geniş bir kitlenin beklentilerine 

denk düşüyordu. 

Siyasal bir beklenti içinde olan 

bu geniş kitlenin belirgin vasfı ne 

idi? Siyaset sosyolojisinin benim-

sediği bir yargıya göre başarılı 

parti toplumsal beklentilere denk 

düşen, kendisine uygun bulduğu 

bir kimliğe sahip olan partidir. 

Bilindiği üzere AK Parti kendi-

sini muhafazakâr demokrat ola-

rak nitelemiş, kendine böyle bir 

kimlik seçmişti. Burada cevap-

landırılması gerekli soru ‘toplum 

gerçekten muhafazakâr mıydı?’ 

Batıda anlamı ne olursa olsun 

muhafazakârlığın bize özgü bir 

anlamı vardı: O, aşırılıklardan 

uzak, önemli bir kısmı İslâmi olan 

mevcut değerleri koruyan bir eği-

limdi. İçeriği bir noktaya kadar 

İslâm ile de doldurulabilecek veya 

öyle algılanma noktasında belirgin 

sorunu olmayan bir kültür kalı-

bıydı. Aslında aynı noktaya hem 

toplum hem söz konusu parti 

aynı şartları yaşayarak gelmişler-

di. Başlangıçlarda İslâmi bir söy-

lem taşıyan parti çizgisi kapatıla-

açıla artık muhafazakârlığa razı 

edilmişti. Esasen son kapatma 

davasında, partinin ilan ettiği 

muhafazakârlığın içini İslâm ile 

doldurmaya kalkışmaması, izleye-

ceği çizgisinin liberalizm türü bir 

felsefe olması gerektiği hatırlatıl-

dı. Yani fiilen açılıp kapanmadan 

bir değişim gerçekleştirildi, parti 

daha bir liberalleştirildi! 

Tehditlere maruz kalan toplum 

da, belirgin bir duruşu olmayan 

ve dolayısıyla muhafazakârlıkla da 

ifade edilebilecek bir İslam anlayı-

şına ulaşmıştı. Bundan dolayı 

halkın genel olarak herhangi 

bir partiden İslâmcı politika 

talebi yoktu. Onun için de 

mesela Numan Kurtulmuş’un 

HAS Partisi’nden bir şey bek-

lemedi. Siyaset sosyolojisi açı-

sından şüphesiz bir kitlenin, 

bağlandığı parti öncesine ait 

bir eğilimi vardır, ancak par-

tinin işlemesinden önce bu, 

potansiyeldir. Parti onu yeni-

den inşa eder, belirgin hale 

getirir. Yani önceden bu haliy-

le olmasa da şimdi işlenmiş 

belirgin, bir muhafazakâr kitle 

vardır. Sonuç olarak bu kitle, 

toplumun geniş bir kesimini 

içine alan bir orta tabakadır. 

Bu, gelir düzeyi yüksek, evi, 

arabası olan, yaşam standart-

ları itibariyle sürekli yükselen bir 

orta tabakadır. Bu tabakanın en 

belirgin isteği istikrar, bu ortamın 

sürdürülmesi, maddi kazanımla-

rın kaybedilmemesidir. Bunların, 

seçkincilerin, ihtiyaç duydukça 

keyiflerince oluşturdukları, dev-

letin âli menfaatleri uğruna heba 

edilmemesidir. Bu ise, CHP’nin 

değil, AK Parti’nin yapacağı bir 

iştir. Söylenenlerden de anlaşıla-

cağı üzere bu toplumsal kesit en 

katılımlı kesittir. 

Siyasal bir beklenti içinde olan 
bu geniş kitlenin belirgin vasfı 
ne idi? Siyaset sosyolojisinin 
benimsediği bir yargıya göre 
başarılı parti toplumsal bek-
lentilere denk düşen, kendisi-
ne uygun bulduğu bir kimliğe 
sahip olan partidir. Bilindiği 
üzere AK Parti kendisini 
muhafazakâr demokrat olarak 
nitelemiş, kendine böyle bir 
kimlik seçmişti. Burada cevap-
landırılması gerekli soru ‘top-
lum gerçekten muhafazakâr 
mıydı?’ 



16 Umran KASIM 2012

DOSYA

AK Parti’nin Yükselişi ve 
Geleceği

AK Parti bu geniş bir kesi-

mi kapsama politikasını başarıyla 

yürüttü. On yıl boyunca hep yük-

seliş gösterdi. Asker ve üst yargı 

organlarının temsil ettiği merkezi-

yetçi yapının çözülmesine verdiği 

destek, AB vizyonuna sahip çıkma 

gibi politikalar, farklı kesimlerde 

ilgi gördü ve AK Parti’ye yöneliş-

leri/teveccükleri sağladı. Zamanla 

AK Parti’ye uzak Zafer Üskül, 

Ertuğrul Günay gibi bazı kişileri, 

Reha Çamuroğlu gibi grup tem-

silcilerini ve hatta tarihsel totali-

ter yapılanmadan memnun kal-

mayan bazı ılımlı laik kesimleri 

bünyesine aldı ve sürekli gelişti 

ki Anayasa değişikliği sürecinde 

bunun tipik örnekleri yaşandı. 

Sonuç olarak da ülkede hâlâ her 

iki kişiden birisinin oyunu ala-

bilecek bir parti olarak varlığını 

sürdürmektedir. 

Siyasi bilimler literatüründe 

iktidarı sürdürürken üç dönem 

boyunca oy oranını devamlı 

artıran pek az parti örneğinden 

söz edilmektedirler. Meksika ve 

Japonya gibi bir iki örneği dışta 

bırakırsak süreç hep iktidar par-

tilerinin yıpranmasıyla bitmiştir. 

Öyle ki bazılarının üçüncü dönem 

iktidarları yarım kalmıştır. Mesela 

İngiltere’de M. Tacher ve T. Blair 

iktidarları bunun tipik örnekleri-

dir. Türkiye’de AK Parti iktidarı 

bunun tipik bir istisnasıdır. Öyle 

gözüküyor ki kendi koydukları 

bir ilke gereği üçüncü dönemin 

sonunda siyasi hayatları bitenle-

rin yeri doldurulmaya çalışılacak 

ve parti iktidarını sürdürecektir. 

Esasen parti dışında fiilen olma-

sa da potansiyel bir varlık ola-

rak gözüken Numan Kurtulmuş, 

Süleyman Soylu gibi kişiler, parti-

ye dâhil edilmiş, anlaşıldığı kada-

rıyla Saadet Partisi çevresi de işin 

içine katılmaya çalışılmaktadır. 

Böylece parti dışında bulunan 

benzer çizgideki potansiyel olu-

şumlar kendilerine çekilmektedir, 

tabir caizse bertaraf edilmektedir. 

İşi devralma noktasında 

muhalefet partilerin bulunmadığı, 

çevredeki potansiyel imkânların/

alternatiflerin tasfiye edildiği ve 

iktidarın belli bir parti tarafın-

dan sürdürülüp götürüldüğü bir 

ortamda artık şöyle ya da böyle 

bir tek parti dönemi yaşanacak 

demektir. Yani toplumsal yapı 

bakımından önemi ne düzeyde 

olursa olsun ülkede yeni tür-

den bir tek parti dönemi süre-

ci yaşanacakmış gibi görünüyor. 

Dolayısıyla da parti bağlamında 

iktidar/siyaset değişimi tam da 

tek partili sistem sürecine uygun 

olarak, ilginç bir şekilde, seçim 

dönemlerinde değişen parti değil, 

parti içinde kişi ve grupların 

değişimi haline gelecekmiş gibi 

gözükmektedir. Mevcut muhale-

fet partilerinin, siyaset üretemeyi-

şi devam ettiği sürece bu uzak bir 

ihtimal değildir. 

AK Parti’nin Siyasal
Sistem Modeli

AK Parti açısından bu on yıllık 

süreç, tartışmasız bir başarı çizgisi 

olarak değerlendirilmelidir. On yıl 

sonra kamuoyu desteğini artıra-

rak sürdürmesi, genelleştirilmiş 

bir ifadeyle ülkedeki iki kişiden 

birisinin AK Parti seçmeni içinde 

yer almış olması bunun bir deli-

lidir. Ancak değerlendirirken bu 

başarının boyutlarını iyi belirle-

mek gerekir. Günübirlik hükümet 

etmede, ihtiyaçların giderilmesi 

konusunda başarılı olduğunda 

şüphe yoktur. Yani asgari bek-

lentilere denk düştüğü söylene-

bilir. Bazı vatandaşların “ciddi 

şikâyetlerimiz var ama oyumuzu 

bunun dışında verecek bir yer 

yok, AK Parti ye mecburuz” gibi 

ifadeleri de bunu göstermektedir. 

Bu ifadenin açık anlamı, yapılması 

gerekeni bundan daha iyi yapacak 

birisi yok demektir. Yani daha iyi-

sini yapabilecek birilerinin oldu-

ğuna inanılan bir ortam varsa hiç 

kimse bir partiye mecbur olmaz. 

Kaldı ki iç siyaset, yalnız sos-

yal ekonomik sorunların çözü-

münden ibaret değildir. Mesela 

kafamızı ve kalbimizi rahatlatacak 

bir özgürlük ortamının sağlanma-

sı, karnımızı doyuracak ekmekten 

daha az önemli değildir. AK Parti 

Toplumsal yapı bakımından önemi ne düzeyde olur-
sa olsun ülkede yeni türden bir tek parti dönemi 
süreci yaşanacakmış gibi görünüyor. Dolayısıyla da 
parti bağlamında iktidar/siyaset değişimi tam da tek 
partili sistem sürecine uygun olarak, ilginç bir şekil-
de, seçim dönemlerinde değişen parti değil, parti 
içinde kişi ve grupların değişimi haline gelecekmiş 
gibi gözükmektedir. Mevcut muhalefet partilerinin, 
siyaset üretemeyişi devam ettiği sürece bu uzak bir 
ihtimal değildir. 
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bu konuda da ciddi adımlar atmış, 

toplum dışı otoriter yapılanmanın 

çözülmesi sürecine önemli kat-

kılarda bulunmuştur ki bu, AK 

Parti’yi toplum nezdinde güvenilir 

kılan nedenlerin en önemlilerin-

den birisidir. Ancak AK Parti dış 

siyasette bazı sıkıntılar yaşamak-

tadır. Arap Baharı adı verilen süre-

ce ve özellikle de Suriye olaylarına 

kadar, AK Parti’nin dış siyasetiy-

le Cumhuriyet döneminin tabir 

caizse bir altın çağ yaşadığı kabul 

ediliyor, kimse bu politikayı ve 

söz konusu politikayı yürüten 

Dışişleri Bakanı A. Davutoğlu’nu 

eleştirme cesaretini gösteremiyor-

du. Ancak söz konusu olaylar, bu 

başarılı dış politikada şöyle ya da 

böyle bazı kırılmalara sebep oldu. 

Muhalefet partisi CHP, Davutoğlu 

hakkında gensoru önergesi verme 

cesaretini bile buldu. 

Ülkemiz adına geçici olacağı-

nı düşündüğümüz bu kırılmayı 

bir kenara bırakırsak AK Parti 

iktidarı dış dünyada genel olarak 

başarılı bulunmakta, özellikle bir 

geçiş dönemi yaşayan Ortadoğu 

toplumları için bir model sistem 

oluşturduğu söylenmektedir. Bu 

söyleme göre Türkiye’deki AK 

Parti iktidarı yerli Doğu kökenli 

İslâm ile Batılı demokrasi arasında 

bir köprü kurmuş ve hatta daha 

da ötesinde bir demokrasi-İslâm 

sentezini gerçekleştirmiş bulun-

maktadır. Bu model sistem, mev-

cut despotizmlerin yıkıldığı ama 

katı dini grupların kaynaştığı ve 

dolayısıyla da bir sistem arayışı 

içinde bulunan Ortadoğu toplum-

ları için örnek bir siyasal sistem 

olarak önerilmektedir. Başta ABD 

olmak üzere bazı Batılı ülkeler 

ve bu arada Mısır gibi bazı İslâm 

ülkeleri yetkilileri bu tezi açıkça 

dillendirmektedirler. 

Bu tez gerçekten tartışmayı 

gerektirir. Şüphesiz AK Parti’nin 

yönetim biçimi sonuç olarak bir 

modeldir. Çünkü siyaset bilimine 

göre model, siyasal sistemler bağ-

lamında bir uygulama biçimidir. 

Mesela genel liberalizm anlayışları 

içerisinde bir Fransız veya İngiliz 

liberalizm modeli vardır. Buna 

göre de İngilizler kendilerine özgü 

kültürel yapı özelliklerine bağlı 

olarak daha esnek ve yumuşak, 

Fransızlar daha katı (yaygın deyi-

miyle daha Jakoben) bir libera-

lizm modeline sahiptirler. Burada 

model, iki sistemin kesişme nok-

tasında ortaya çıkmaktadır. 

AK Parti Siyaseti Bağlamında 
‹slâm

AK Parti ile ilişkilendiri-

len model de, merkezi sistemin 

buyrukları, halkın beklentileri, 

konjonktürel şartların katılımı 

ile ortaya çıkmıştır. Bunu birileri 

kendine uyarlamaya çalışıp, bura-

dan kendisi için olumlu sonuç-

lar çıkarmaya çalışabilir. Ama bu 

modele somut belirgin bir İslâm-

demokrasi sentezi gözüyle baka-

mayız. Çünkü bu modelin ciddi 

bir liberal yönetim biçimi ola-

rak diğer toplumsal talepler gibi 

dini bazı sorunları göz önünde 

bulundurduğunu düşünebiliriz. 

Söz konusu oluşum, demokrasi 

ve İslâm gibi iki sistemin sentezi 

değildir. Bu bağlamda demokrasi-

den aldıklarını gösterebiliriz, ama 

sistem bağlamında İslâm bir refe-

rans görevi yerine getirmemekte-

dir. İslâm’ın referans olarak alın-

mayacağı da peşinen deklare edil-

miş bulunmaktadır. Esasen mode-

lin kimliğini adlandırmak üzere 

kullanılan niteleme, Demokratik 

İslâm veya İslâmi Demokrasi 

değil, muhafazakâr demokrasidir. 

Yani denklemde İslâm’ın yerinde 

muhafazakârlık yer almaktadır. 

Yanlış anlaşılmaması için belir-

telim ki burada tartıştığımız mese-

le, AK Parti’nin siyaset algısına 

neden “İslâmi demokrasi” değil 

de “Muhafazakâr demokrasi” den-

diğinin sorgulanması değildir. 

Bu nokta siyaseti belirleyenlerin 

kendilerine özgü bir tercih ala-

nıdır. Toplumsal eğilimlerle de 

kesiştirerek muhafazakâr demok-

rasi olarak belirlemişler ve bu 

çizgide de ciddi başarılar gös-

termişlerdir. Benim itiraz ettiğim 

taraf, söz konusu modelin İslâm 

ve demokrasiyi sentezlemiş bir 

model olarak gösterilmesinedir. 

AK Parti’nin Türkiye’de başarılı 

bir biçimde özellikle İslâm top-

lumları için İslâm ile demokrasi-

yi sentezleyen bir modele sahip 

olduğu iddiasıdır. 

AK Parti’nin İslâmi bir duyar-

lılığının bulunduğunda, elinden 

geldiğince bazı dini sorunları da 

iktidarın bir gereği olarak çözmek 

için uğraştığında kesinlikle şüphe 

yok.  Ama bu çözümlerde İslâm, 

gerekçesi ne olursa olsun referans 

olarak yer almamaktadır. Burada 

benim referans olarak adlandır-

dığım husus, her beşeri çözümle-

menin yerini dini değerlerle dol-

durmak değil, sorunu gerektiğin-

de açıkça onun projeksiyonunda 

değerlendirebilmektir. Bu anlam-

da İslâm hiçbir beşeri olgudan 

tecrit edilemeyeceği gibi siyasetle 

de önüne bir mesafe konulamaz. 

Bu noktadaki önemli sorun-

lardan birisi, siyasal hayatta 

İslâmî referansı savunacak bir 

partinin kalmayışı, potansiyel 

imkânlarının da bir hayli kaybol-

muş olmasıdır. Kanaatimce AK 

Parti süreci, böylesi bir sürecin 

başarısızlığının da delilini oluş-
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turmuştur. Bu çizgide olduğu 

düşünülen HAS Parti’nin dönüp 

dolaşıp AK Parti’de yer almasının 

mantığı da bu olsa gerek. Sonuç 

olarak denebilir ülkemizde birey-

sel grupsal bazda yoğunlaşsa da 

sosyal politik bazda bir İslâmcılık 

açığı uzun süre devam edecektir.

AK Parti’nin ‹craatlarına
Genel Bakış

Yukarıda da belirtildiği üzere 

şüphesiz AK Parti bu on yıl içinde 

önemli şeyler yapmıştır. Eğitim 

alanında yapılanlar tartışmaya 

açıksa da sağlık alanında bir hayli 

mesafe alınmış, tabiplerimiz eleş-

tirilecek noktalar üzerinde dur-

salar da vatandaşı rahatlatacak 

önemli atılımlar yapılmıştır. Ama 

bizce daha önemlisi yukarıda da 

belirttiğimiz üzere ülkeyi kuşatan 

demir ağların gevşetilmesi, dar-

becilerin yargı önüne çıkarılabil-

mesi, yargının örgütsel (oligarşik) 

yapısında sağlanabilen değişiklik-

lerdir. Bunun için yapılan Anayasa 

değişikliği AK Parti lehine yazıla-

bilecek önemli bir artı puandır. 

Gerçi tıkanmış olan sistemin bir 

barsak temizliği olarak değer-

lendirebileceğimiz Ergenekon 

davası kanaatimce bütünüyle bir 

AK Parti politikası değildir. Ama 

bu süreçteki etkin (varsayalım 

ki Manascı) irade, miadını dol-

durmuş ve artık çekilmez olmuş 

Ergenekonculuğu tasfiye ederken 

AK Parti’den büyük çapta yarar-

lanmıştır. Tabii ki AK Parti de 

bu ciddi gayretinin meyvelerini 

toplamaktadır. 

Bilindiği üzere AK Parti değişik 

toplum kesimlerinde yaşana gelen 

gerilimleri azaltmayı da düşün-

müş Alevi açılımı, Kürt açılımı, 

Ermeni açılımı gibi bir seri proje 

dillendirmiş, bunlar için bazı ön 

girişimlerde de bulunulmuştur. 

Ne var ki bunlar akamete uğramış 

veya uğratılmıştır. Aslında yalnız-

ca küçük grupların bir açılım ihti-

yacı yok, kendini toplumun en 

yoğun kesimi sayan, sistemi teke-

linde zanneden geniş kesimlerin 

de ciddi sorunları ve dolayısıyla 

açılıma ihtiyaçları vardır. Mesela 

kahir ekseriyeti Müslüman olan 

bir toplumun kadınlarının dev-

let dairelerinde başörtülü olarak 

çalışabilme yasağı halen ortada 

durmaktadır. Projeler süreci, en 

azından şimdilik bu tür sorunla-

ra sıra gelmeden bitmiştir. Ülke 

insanının söz konusu sorunları-

nın çözülmesinden rahatsız olan 

bazı kesimler marjinal grup ve 

şiddet örgütlerini sahaya sürerek 

AK Parti’nin bu projelerden vaz-

geçmesini sağlamışlardır. Terör 

örgütü PKK’ya bu noktada önemli 

bir işlev gördürülmekte, yoğun 

saldırılarda bulunmaktadır.  AK 

Parti hükümeti de ister istemez,  

sertleşmekte, uzlaşma ortamını 

yok edecek bir söylem yolunu 

seçmektedir. 

Denebilir ki AK Parti’nin şim-

diye kadar yaptıkları topumun 

mağduriyetlerini giderme bağla-

mında telafi icraatlarıdır. Asıl icra-

at dönemine yeni girilmiştir. Yine 

de bunlar doğrudan dini hedefler 

değildir. Esasen kendisi İslâmcı 

vaatlerde bulunmadığı gibi top-

lum da geldiği ve getirildiği nok-

tada İslâmcı taleplerde bulunmu-

yor. Şüphesiz din ile ilgili pratik 

sorunlarının çözümünü de her 

türlü sorun gibi iktidarın görevi 

biliyor. Sorunların çözümünün 

de mümkün olduğunca İslâmi 

referans gerektirmeden yapılma-

sı esastır. Sözgelimi devlet daire-

lerinde kadınların başörtüleriyle 

çalışma engelinin kaldırılması bir 

şeriat çözümü değil, bir iktidar 

çözümüdür. Tabir caizse din diye-

ceğini demiş, iktidar bu konuda 

bir şey buyurmayacak, tebaasının 

önündeki bir keyfi engeli kaldıra-

cak ve insanca yaşama imkânlarını 

sağlayacaktır. 

Bu noktada AK Parti’nin önün-

deki önemli sorunlardan birisi, 

şüphesiz ülke insanının ihti-

yaçlarını karşılayacak yeni bir 

Anayasanın yapılmasıdır. Toplum, 

çıkacak bu yeni anayasa ile insa-

nımızı baskı altında tutan yazılı 

ve yazısız anayasaları aşıp yeni 

bir sayfa açacağına, yeni anaya-

sada yazılmasa bile (kaldırılan 

gizil anayasanın gereği olarak) 

bazı tartışma konularını hüküm-

süz kılacağına inanmaktadır. Ama 

maalesef şiddetle ihtiyaç duyulan 

ve arkasında geniş bir kamuo-

yu desteği bulunan yeni Anayasa 

henüz gerçekleştirilememiştir. 

Her ne kadar yetkililer seçimlere 

kadar tamamlanacağını söylüyor-

larsa da partinin dört yıllık ömrü, 

değiştirmeye yetmeyecekmiş gibi 

görünüyor. Burada bazı muvazaa-

ların rol oynadığı, zaman sürecine 

bağlanmış bazı beklentilerin rol 

oynağı ileri sürülebilir. Tabii ki 

bu tür davranışların AK Parti’yi 

yıpratacak etkenler oldukları da 

söylenebilir. 

Sonuç olarak denebilir ki AK 

Parti on yılda bir telafi politikası 

izlemiş ve bunda başarı da gös-

termiştir. Toplum da bunu ödül-

lendirmiştir. Artık asıl icraat aşa-

masına gelinmiştir. Toplum hiçbir 

siyasi oluşuma mecbur değildir, 

ama AK Parti’den umutları devam 

etmektedir. Yeni dönemde teş-

kilat içinde kimler sorumluluk 

üstlenirse üstlensin toplumun AK 

Parti’den çok ciddi beklentileri 

vardır. Bu gerçeklik asla göz ardı 

edilmemelidir!..
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Burhanettin CAN

AK Parti ile On Yıl-1:
AK Parti’yi Doğuran Şartlar

Giriş

Bu yazı serisinde bu gün söy-

lenecek olan birçok şey, çok 

önceden ön görülerek, değişik ve-

silelerle yazıldı ve söylendi. Bu-

nun özellikle bilinmesinde fayda 

vardır. 

Aile içi değerlendirmeler her 

zaman sorunlu olmuştur. Değer-

lendirmelerde kullanılacak dil ne 

kadar önemli ise, muhatapların 

yazılıp söylenenlerle ilgili tutum, 

tavır ve davranışları da o kadar 

önemlidir. Müslüman camianın 

belli bir kesimi, bu noktada farklı 

düşünmekte, yapılan hataları gör-

memeye, söylememeye eğilimli 

olmaktadır. Çifte standart kul-

lanma alışkanlıkları vardır. “Ya 

Ömer seni eğri kılıçlarımızla dü-

zeltiriz.” diyen sahabe neslinin 

bu tavrını ilke edinip propaganda 

yapanlar, iktidar olduklarında, 

düzeltmeyi bir tarafa bırakalım 

yanlışlıkların, kötülüklerin dahi 

söylenmesine tahammül edemez 

olmuşlardır. Bu RP, MHP, AKP 

iktidar dönemlerinde, genellikle, 

hep aynı olmuştur. Hatasızlık, ta-

hammülsüzlük ve kibir sanki ikti-

darda olmanın genel bir davranış 

özelliğidir. 

Refah Partisi’nin yerel yöne-

timleri ezici bir çoğunlukla kazan-

dığı yıllara (1994) geri döndüğü-

müzde, ilk iki yıl, halka hizmetin, 

şeffaflığın, halka saygının ve değer 

vermenin şahikası idi. İkinci yılın 

sonuna doğru işlerde ters giden 

bir şeyler olmaya, acayip kokular 

(makam tutkusu, mal tutkusu, 

rüşvet, yolsuzluk), en alt sevi-

yede bile olsa, gelmeye başlamıştı. 

Güçle yeni tanışan kadrolar, gü-

cün cazibesine kapılıp çok daha 

vahim işler yapabilirler endişesi 

ile1996 yılının sonunda, Umran 

dergisinde, “Refah Partisi’ni Bek-

leyen Tehlikeler” ana başlığı al-

tında, bir yazı serisi kaleme almış-

tık. Yazı serisinin üç ana boyutu 

vard: 1. İlkesizlik, 2. Dünyevi-

leşme, 3. Yolsuzluk. Yazı serisinin 

yanlış anlaşılmalara sebebiyet ver-

memesi için, giriş kısmına, aşağı-

daki paragraf konmuştu:

“Diğer önemli bir nokta ise, 

yazı serisine RP’yi Bekleyen Teh-

likeler başlığını vermemizdir. Baş-

lığı, RP’nin Yaptığı Hatalar değil 

de, RP’yi Bekleyen Tehlikeler” diye 

seçmemizin nedeni, yazı serisinde 

ifade olunan hataların henüz 

vuku bulmamış olmasıdır. Vuku 

bulma ihtimali vardır. Türkiye’nin 

sorunlarıyla karşı karşıya bulunan 

RP yöneticileri bu sorunlar altında 

bunalarak bu konulara yeterince 

dikkat edememiş olabilirler. Bu 

açıdan, bu yazı serisi, bir uyarı 

görevini ifa etmektedir.”

“Bu yazı serisinde olayların 

akışına bakılarak, geleceğe dö-

nük muhtemel vuku bulabilecek 

bazı oluşumlara dikkat çekilmek 

istenmiş, alınabilecek tedbirler or-

taya konulmuştur. Bu yazı serisi, 

RP’nin eleştirisi değildir. RP’nin 

değerlendirilmesi ayrı bir çalışma 

konusudur.” (1-5)

“Refah Partisi’ni Bekleyen Teh-

likeler” yazı serisinde böyle bir 

not yer almış olmasına rağmen, 

yazı serisinin dikkat çekmek is-

tediği noktalara bakmayıp, çok 

ağır ithamların yapıldığını burada 

hatırlatmakta fayda vardır. “AK 

Parti ile On Yıl” yazı serisinde, 

olumluların yanı sıra olumsuzluk-

lardan bahsettiğimizde de, benzer 

bir tehlikenin var olabileceğini 

düşünmekteyiz. Bunu bilerek 

“De ki: bu benim yolumdur.  Bir basiret üzere Allah’a 

davet ederim;  ben ve bana uyanlar da.” 

(12 Yusuf 108)
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bu yazı serisini kaleme almamız, 

İslâm’a, milletimize ve ümmeti-

mize karşı olan sorumluluk duy-

gusunun bir sonucudur. Bugün 

kızanlar ya da küsenler, yarın 

amacımızın ne olduğunu daha iyi 

anlayacaklardır. 

On yıl boyunca Müslüman 

hareketler, ne kazandılar ve ne 

kaybettiler? Buna karşılık Sistem, 

ne kazandı ve ne kaybetti? Bu 

karşılaştırmanın yapılması, tarihi 

bir zorunluluk olup aynı zamanda 

da gelecek nesillere karşı tarihi bir 

görevdir. Bazıları hoşumuza gide-

cek bazıları da hoşumuza gitme-

yecektir. Önemli olan hoşumuza 

gidenlerle kendimizi avutma ye-

rine, hoşumuza gitmeyenlerin 

niçin, neden ve nasıl meydana 

geldiğini sorgulayıp gerekli ders-

leri çıkarabilmek ve oradan doğru 

çözümler üretebilmektir. 

Sonuç itibarıyla AK Parti ile 

on yıl bizim hikâyemizdir. Eğer 

bir yerlerde ters giden bir şey 

varsa, bir şeyler yanlış yapılıyorsa, 

sadece sorumlu ya da suçlu olan 

AK Parti yöneticileri olmayıp 

topyekûn Müslüman bir camiadır. 

Çünkü yapılması gerekeni, ge-

rektiği zamanda, gerektiği şekilde 

ve gerektiği üslupta ve gerektiği 

yerde ortaya koymamış olmala-

rıdır. 

O nedenle meseleyi bir bü-

tün olarak ele almaya çalışacağız. 

Ancak elde olmayan, ulaşılama-

yan bilgilerden dolayı hata yapma 

ihtimali mevcuttur. Yapılabilecek 

hatalardan dolayı şimdiden özür 

dilemeyi, sorumluluk anlayışımı-

zın bir gereği olarak görmekteyiz.

28 Şubat Postmodern Darbe 
Sürecindeki Fay Hatları

AK Parti’yi doğuran şartları 

ortaya koyabilmek için 1979 son-

rası dünyasının genel yapısını göz 

önüne almamız gerekmektedir. 

1979 sonrasında Türkiye yakın 

coğrafyasında altı büyük olay 

meydana gelmişti: 

1- Türkiye’de 1980 askeri darbesi, 

2- İran da İslâm devrimi, 

3- İran, Irak savaşı, 

4- Irak’ın Kuveyt’i İşgali, 

5- Sovyetler Birliği’nin çöküşü, 

6- Birinci Körfez operasyonu. 

Sovyetler Birliği’nin çöküşü 

(1990) ve İran’da İslâm İnkılâbı 

(1979) gerçekleşmesi ile ulusla-

rarası dengeler değişmiştir. Her 

iki olayın sonucunda, 2. Cihan 

savaşı sonrasında Yalta Anlaşması 

ile kurulan Küresel denge, payla-

şım, ciddi bir krizle karşı karşıya 

kalmıştır. Sovyetlerin dağılması, 

NATO ittifakının işine gelirken; 

İran İslâm Devrimi, NATO ittifa-

kının işine gelmemiş, adeta şok 

etmiştir. İslâm adına yapılan bir 

inkılâp, İslâm coğrafyasını derin-

den sarsarak inkılâpçı hareketle-

rin daha da kuvvetlenmesine se-

bebiyet vermiş; NATO’nun doğu 

kanadında ciddi bir zafiyet oluş-

turmuştur. Yeni güç odakları or-

taya çıkarken, bölgesel çatışmalar 

artmıştır. 

Türkiye’de milli görüş hareke-

tinin yükselişe geçtiği bir zaman 

diliminde, İslâm coğrafyasının de-

ğişik bölgelerinde de İslâmi hare-

ketler, yükseliş halindedirler. Ya 

iktidarlar ya da ana muhalefet 

partisidirler. Genel ortak özellik-

leri, anti Amerikancı, anti Siyo-

nist, anti kapitalist ve ülkelerin-

deki cari sistemlere/rejimlere karşı 

olmalarıdır. 

28 Şubatı kapsayan zaman di-

liminde ülkemiz açısından dört 

ana tezadı (Fay Hattını) görmek-

teyiz: 

• Uluslararası Tezatlar (fay hat-

ları), 

• Büyük Ortadoğu Coğrafyasın-

daki Tezatlar, 

• Ulusal Tezatlar (fay hatları), 

• Milli Görüş Hareketinin İç Te-

zatları

28 Şubat Postmodern Darbe 
Sürecinde Uluslararası Tezatlar 

(Fay Hatları)

Sovyetler sonrası dünyasında 

ABD, ‘Tek Süper Devletli Dünya 

Raporu’na göre dünyanın tek ha-

kimi olarak karşısında rakip iste-

memektedir (6). 1990’lı yıllarda 

dünyada farklı kutuplaşmalar ve 

güç odakları meydana gelmeye 

başlamış ve bunun neden olduğu 
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bir fay hattı haritası oluşmuştur. 

Bu fay hatlarını (tezatları) aşağı-

daki gibi gruplandırmak müm-

kündür.

1. Grup: Batının İç tezatları.

2. Grup: Batı ile Rusya/Çin/ 

İran arasındaki tezat.

3. Grup: ABD+İsrail+İngiltere ile 

İran ve diğer İslâm ülkeleri 

arasındaki tezat.

4. Grup: ABD+İsrail+Türkiye 

ile İslâm ülkeleri arasın-

daki tezat.

5. Grup: ABD + İsrail + 

Türkiye+Türkî cumhu-

riyetler ile İran/Avrupa/ 

Rusya arasındaki tezat.

6. Grup: ABD+İsrail ile Tür-

kiye arasındaki tezat.

7. Grup: Zengin ülkelerle 

Fakir Ülkeler arasındaki 

tezat.

8. Grup: Türkiye ile komşu-

ları (Yunanistan, Güney 

Kıbrıs, Suriye, Irak, İran, 

Ermenistan, Rusya) ara-

sındaki tezat.

9. Grup: Laik-Sekülerle Din-

darlar arasındaki tezat.

28 Şubat Postmodern Darbe 
Sürecinde Büyük Ortadoğu 
Coğrafyasındaki Tezatlar

(Fay Hatları)

Büyük Ortadoğu denilen İslâm 

Coğrafyası, dünya hâkimiyet 

mücadelesinde jeostratejik, jeo-

politik, jeoekonomik, jeokültü-

rel olarak son derece önemlidir. 

Büyük Ortadoğu coğrafyasında 

da Türkiye’nin jeostratejik, jeo-

politik, jeoekonomik, jeokültü-

rel önemi eşsizdir. Bu coğrafyada 

ABD, ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ni, 

İsrail ise ‘Büyük İsrail Projesi’ni 

uygulamaya sokmaya çalışmak-

taydı (6).

İsrail, bu coğrafyadaki ilişkiler 

ağında ciddi bir rol almaktaydı ve 

ABD’nin ‘Stratejik Bir Ortağı’ydı. 

Ortadoğu’nun şekillenmesinde 

ABD ve İsrail birlikte hareket 

etmekteydi. İsrail, dini temel-

lere oturtulmuş bir devlet olup 

‘Nil’den Fırat’a Kadar’ olan coğ-

rafyayı kendi mülkü olarak gör-

mektedir (Tevrat, Tekvin,15/18). 

İsrail’in hedefi, bölgeyi dini, mez-

hebi ve etnik küçük parçalara 

bölüp rahatça yutmaktı (6). 

İran İslâm Devrimi’nin NATO 

ittifakını derinden etkileme-

sinin sebeplerinden biri, o yıl-

lar itibarıyla Büyük Ortadoğu 

Coğrafyası’nda yürürlüğe sokul-

maya çalışılan “Yeşil Kuşak Pro-

jesi” ile ilgili olmasından dolayıdır. 

Yeşil Kuşak Projesi, Sovyetlerin 

güneyinde yer alan İslâm ülkele-

rinde, “Ilımlı İslâm Projesi”ne uy-

gun yönetimleri iş başına getirerek 

Sovyetlerin güneye yayılmasını 

engellemekti. İran İslâm İnkılâbı, 

bu projeye öldürücü bir darbe 

indirmiş, geçici de olsa Ilımlı 

İslâm Projesi’nin önünü kesmiştir. 

Bununla birlikte NATO ittifakı, 

Ilımlı İslâm Projesi’ni gündemden 

çıkarmamış, onu zamanla işleye-

rek geliştirmiş ve İran türü yapı-

lanmaların önünü kesmek için 

kullanmaya başlamıştır. 

NATO ittifakının birinci 

önceliği, İran İslâm İnkılâbının 

Büyük Ortadoğu coğrafya-

sında sebebiyet vereceği de-

ğişimi engellemek olmuştur. 

İran’a uygulanan ve halen 

devam eden ambargonun ve 

Saddam’ın İran’a saldırtılması-

nın sebebi budur. 

1980-2000 arasında, Kü-

resel ve Bölgesel güçlere inat, 

Milli Görüş hareketi Türkiye’de 

yükselirken Cezayir’de FIS 

hareketi seçimle iktidara gel-

miştir. Mısır, Suriye, Afganis-

tan, Pakistan, Malezya, Endo-

nezya, Tunus, Sudan, Yemen, 

Lübnan, Filistin ve Somali’de 

İslâmi hareketler yükseliş ha-

lindedir. Tunus’da NAHDA 

hareketi, Cezayir’de FIS ve 

Suriye’de İhvan (Müslüman Kar-

deşler) hareketi, askeri operas-

yonlara muhatap olup on binlerce 

Müslüman şehit edilmiştir. 

Büyük Ortadoğu coğrafya-

sında, o gün için ortaya çıkan fay 

hatlarını (tezatları) şöylece özetle-

yebiliriz: 

1. Grup: Müslüman halkla Batı 

işbirlikçisi zalim yönetimler ara-

sındaki tezat.

2. Grup: İslâmi Hareketler ile Batı 

işbirlikçisi zalim yönetimler ara-

sındaki tezat.

Şer ekseni ve onların yerli 
işbirlikçileri açısından asıl 
sorun, RP’nin iktidara geti-
rilmemesi değildi; asıl sorun, 
Talat Halman’ın üzerinde dur-
duğu halkın İslâmlaşması ve 
bir inkılâba doğru yönelmiş 
olmasıydı. 28 Şubatın nirengi 
noktası, odak noktası bu ana 
olgu olmuştur. Küresel güçler 
açısından bunun kadar önem-
li olan bir nokta da, İslâm 
coğrafyasının her tarafında 
İnkılâpçı Hareketlerin yükseliş 
durumunda olmuş olmasıydı.
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3. Grup: İslâmi Hareketler ile 

NATO ittifakı arasındaki tezat.

4. Grup: İslâmi Hareketler ile İs-

rail arasındaki tezat.

5. Grup: Laik Seküler Hareketlerle 

İslâmi Hareketler arasındaki te-

zat.

6. Grup: Mezhepsel İhtilaflar.

7. Grup: Etnik İhtilaflar.

8. Grup: İran ile Sünni Yönetim-

lerin hakim olduğu Ülkeler ara-

sındaki tezat.

9. Grup: Türkiye ile İslâm ülke-

leri arasındaki tezat.

10. Grup: İran ile İsrail Arasındaki 

tezat.

11. Grup: İsrail ile Filistin Arasın-

daki tezat.

28 Şubat Postmodern Darbe 
Sürecinde Ulusal Tezatlar 

(Fay Hatları)

Türkiye’de 1980 Darbesi, İran 

İslâm İnkılâbının gölgesinde ya-

pılmış ve “Ilımlı İslam Projesi”nin 

başlangıç uygulamasının yapıl-

dığı bir devirdir. “Türk İslâm 

Sentezi”nin savunulduğu ve hatta 

uygulanmaya çalışıldığı bir dö-

nemdir. Zamanında Türkeş için, 

“Fikri iktidarda kendisi hapisha-

nede olan bir lider” tanımlaması 

yapılmasının sebebi budur. Orta 

öğretime “Din Kültürü ve Ah-

lak” dersinin konması 1980 dar-

besinin uygulamasıdır. Bir taraf-

tan bu yapılırken diğer taraftan 

da Türkiye ekonomisini Küresel 

sisteme entegre edecek projeler 

uygulamaya sokulmuştur. 

Tüm eski partilerin kapatıl-

ması ve Parti liderlerinin tutuk-

lanıp siyaset yasağı getirilmesi ve 

2,5 parti fikri, Türkiye’nin yeni-

den yapılandırılması için yapılan 

bir formatlama idi. Turgut Özal’ın 

darbe döneminde bakan yapıl-

ması ve ardından seçimlere geçil-

diği bir dönemde, Kenan Evren’in 

ANAP aleyhine o meşhur konuş-

mayı yaparak ters etki prensibine 

göre önünü açması, belli bir pro-

jenin uygulamaya sokulmasının 

sonuçlarıydı. 

Milli Selamet Partisi’nin Se-

natör adayı Turgut Özal’ın önü-

nün açılması bir tesadüf müydü? 

Yoksa Türkiye’nin Küresel sisteme 

entegre olması için uygulanacak 

yapısal değişime gelebilecek tep-

kilerin yumuşatılabilmesi için 

bir tedbir miydi? Alternatifi CHP 

olan tüm iktidarlara, Müslüman 

halk ve cemaatler destek vermiş 

ve yaptıkları uygulamaların ge-

lecekte neye mal olacağını hiç 

tartışmamışlardır. 

12 Eylül 1980 darbesinin en 

önemli sonuçlarından biri de, 

İran İslâm İnkılâbının Türkiye’de 

oluşturduğu yüksek enerjinin, 

Müslümanların tarihteki ihtilaf-

ları gündeme taşınarak boşaltılmış 

olmasıdır. Tarihte çözülemeyen 

ne kadar problem varsa, bu dö-

nemde tartışmaya açılarak Müs-

lümanların kendi içlerine kapan-

ması sağlanmıştır. Müslümanlar 

bu problemleri niçin tartışmışlar 

ve çözüme kavuşturmadan ni-

çin gündemden kaldırmışlardır 

henüz aydınlığa kavuşmamıştır. 

İslâmi yükselişin ivmesi düşmüş 

olmasına karşılık yükseliş yine de 

devam etmiştir. 

İslâmi mücadele, genç, dina-

mik, yüksek tahsilli ve tecrübe 

kazanmış ekiplerin elinde, farklı 

mekânlarda eş zamanlı olarak 

yürütülmüştür. Milli Selamet 

Partisi zemininde kurulan Refah 

Partisi’ne yapılan saldırılar, RP’ye 

İslâmi mücadelenin çok farklı 

renklerinin desteğini getirmiştir. 

Bu psikoloji altında RP, İslâmi 

mücadelenin Parlamento içi siyasi 

mücadele kanadını temsil eder 

hale gelmiştir. 

ANAP’ın yolsuzluklarla özdeş 

hale gelmesi ve Turgut Özal’ın 

Cumhurbaşkanlığına gitmesi ve 

ardından DYP’nin seçimlerden bi-

rinci parti olarak çıkması ile SHP 

ile kurulan koalisyonun uygula-

maları, bir taraftan Milli Görüş 

Hareketinin, diğer taraftan da Ül-

kücü Hareketin önünü açmıştır. 

Yükselen yeni iki güç bunlardır 

artık. Milli Görüş Hareketi, Ül-

kücü Harekete nazaran daha hızlı 

büyüyerek 1994 yılında yerel se-

çimleri, 1996 yılında da merkezi 

seçimleri kazanmıştır. Merkezi 

seçimlerden birinci parti olarak 

çıkmış, fakat tek başına iktidar 

olamamıştır. 

Bu süreç içerisinde, Türkiye’de 

meydana gelen iç tezatları, şu şe-

kilde sınıflandırmak mümkündür:

A- Sistemin İç Tezatları

1. Grup: Sistem Partileri arasın-

daki tezatlar: ANAP-DYP, DYP-

DTP, DSP-CHP, ANAP-(DSP, 

CHP), DYP-(DSP, CHP), DYP-

DEMİREL, DYP-(Sivil-Asker 

Bürokratlar), DYP-(İş Dünyası, 

Medya) arasındaki tezatlar. Bu-

rada sivil, asker bürokratlar 

bir bütünü temsil olarak değil, 

çoğunluğu temsil anlamında 

kullanılmıştır.

2. Grup: Emniyetle Ordu arasın-

daki tezat, İstihbarat Örgüt-

leri arasındaki tezat, Emniye-

tin, Ordunun, iş dünyasının, 

medya kuruluşlarının iç te-

zatları.
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B- Müslümanlarla Sistem Arasın-

daki Tezatlar

1. Grup: Sistemle tüm Müslü-

manlar arasındaki tezat. 

2. Grup: Kur’ân-ı Kerim’in 230 

ayetinin uygulanmasına karşı 

çıkan ekiple (‘Modernist Müs-

lümanlar’, ‘Ilımlı Müslüman-

lar’), Şuurlu Müslümanlar ara-

sındaki tezat.

3. Grup: Müslüman iş adamları 

ile TÜSİAD arasındaki tezat.

4. Grup: İslâmi hareketlerle Sis-

tem arasındaki tezat.

C- Müstaz’aflarla Müstekbirler 

Arası (Mazlumlar-Zalimler 

Arası) Tezat

D- Müslümanlar Arası Farklılık-

lar

1. Grup: Milli Görüş Hareketi 

ile Gülen hareketi arasındaki 

farklılık.

2. Grup: Tarikatlar arası farklı-

lıklar.

3. Grup: RP ile BBP-MHP arasın-

daki farklılık.

4. Grup: BBP ile MHP arasındaki 

farklılık.

5. Grup: Müslüman cemaatler 

arasındaki farklılık.

Sistemde Bir Trafik Kazası:
Erbakan Başbakan

Sovyetler sonrasında gündeme 

getirilen ‘Yeni Dünya Düzeni’nin 

Türkiye’deki asıl sorunu, halkın 

bilinçli bir şekilde İslâm’ı bir ya-

şam felsefesi/tarzı olarak tercih et-

meye başlamasıydı. Talat Halman, 

15 Haziran 1987’de Milliyet’teki 

bir makalesinde bu gelişmeye, 

hem ulusal hem de uluslararası 

güçlerin dikkatini, 28 Şubat Post-

modern Darbesi’nden on yıl önce 

çekmeye çalışmıştır:

“...Ülkemizde gelişmekte olan, 

ciddi boyutlara ulaşmakta olan 

hareket, ‘irtica’ dediğimiz olay-

ların çok ötesindedir... Asıl so-

run, Türkiye’nin dört bucağında, 

kentlerde, kasabalarda, köylerde, 

muazzam bir nüfus kesimini kap-

sayan bir İslâmiyet hareketinin 

başlamış olmasıdır. İslâmiyet’in 

uzak olmayan bir gelecekte halkı-

mızın ‘tek inancı, tek ülküsü, tek 

ideolojisi’ olması kuvvetle muh-

temeldir. Atatürkçülük, laiklik, 

milliyetçilik, belki de İslâmiyetçi 

eylem karşısında etkisiz kalacak, 

bugünkü partilere egemen olan 

ideolojiler, İslâm ideolojisinin 

baskısı altında eriyecektir. 

Bilinçli ya da bilinçsiz mil-

yonlarca müminden oluşan bir 

kitlenin hareketini durdurmak zor 

olur”.

Halman’a göre Türkiye, bir 

İslâm İnkılâbına gebe idi. O yıl-

lar itibariyle ABD’deki birçok dü-

şünce kuruluşunda yapılan özel 

araştırmalar da bunu teyit etmek-

teydi. 
RP hareketi, İslâmi hareket-

lerin Parlamentoda temsilcisi gi-

biydi. İslâmi hareket, RP’den çok 

daha geniş kapsamlı ve büyüktü. 

O nedenle asıl olan tehlike RP 

değil, ona destek veren Müslüman 

halktı, İslâm İnkılâbı düşünce-

sinde olan İslâmi hareketlerdi. 

ABD, Türkiye’de ne İran dene-

yimini ne de Cezayir’deki FIS de-

neyimini yaşamak istemekteydi. 

Bu düşünce, RP’nin hem iktidara 

gelme biçiminde hem de ikti-

dardan düşürülme biçiminde çok 

etkili olmuş; 28 Şubat Darbesinin 

şeklini ve muhtevasını değiştir-

miştir.

O yıllarda hem ulusal, hem 

de uluslararası güçler, RP’nin 

birinci parti olarak seçimlerden 

çıkacağını öngörmüşlerdi. Parla-

mentoda, RP’nin ortak olmadığı 

bütün alternatif hükümet şekil-

leri denenmiş ve fakat başarılı 

olunamamıştır. Yukarıda ortaya 

konan fay hatlarından dolayı zo-

runlu olarak RP’nin önü açılmış-

tır. Refah-Yol iktidarı kurularak 

Milli Görüş Hareketi lideri rah-

metli Erbakan Başbakan olmuş-

tur. Cindoruk’un bu süreci, ‘İtti-

hat Terakki ilk defa mağlubiyet 

aldı. Bunun için Çiller’i affetme-

miz mümkün değildir’ şeklinde 

bir değerlendirme yapması son 

derece önemliydi. Bu, hem içteki 

hem de dıştaki rahatsızlığın bo-

yutunun bir işaretiydi. O nedenle 

Erbakan Hükümeti, o yıllar itiba-

rıyla hem Küresel sistem hem de 

Türkiye’deki sistem için bir trafik 

kazası idi. Fakat Büyük Ortadoğu 

Coğrafyası’nda mazlum milletler 

için de bir umuttu. 
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Şer ekseni ve onların yerli iş-

birlikçileri açısından asıl sorun, 

RP’nin iktidara getirilmemesi de-

ğildi; asıl sorun, Talat Halman’ın 

üzerinde durduğu halkın 

İslâmlaşması ve bir inkılâba doğru 

yönelmiş olmasıydı. 28 Şubat’ın 

nirengi noktası, odak noktası bu 

ana olgu olmuştur. Küresel güçler 

açısından bunun kadar önemli 

olan bir nokta da, İslâm coğ-

rafyasının her tarafında İnkılâpçı 

Hareketlerin yükseliş durumunda 

olmuş olmasıydı.

‘Başarısızlığın ‹slâmileştirilmesi’ 
Projesi ve Hayal Kırıklığı

Şer ekseninin başlangıçta be-

nimsediği ana strateji, RP’nin 

darbe ile engellenmesi ya da dü-

şürülmesi değil; iktidarda başa-

rısız kılınarak itibarsızlaştırılma-

sıydı. O nedenle Projenin adına 

‘başarısızlığın İslâmileştirilmesi’ 

denmişti. Refah-Yol başarısız kı-

lınacak, bunun sonucu olarak bir 

taşla iki kuş vurulacaktı. RP’yi 

iktidara taşıyan DYP tasfiye edilip 

merkez partisi olarak ANAP kuv-

vetlendirilecekti. ‘Başarısızlığın 

İslâmileştirilmesi’ projesi çerçeve-

sinde, RP iktidarda iken halkın 

gözünden düşürülmüş olacaktı. 

Bu durumda halka, RP yönetici-

lerinin şahsında ‘İslâm’ın çağdışı 

bir düşünce’ olarak sorunlarını, 

çözemeyeceği anlatılacaktı. An-

cak, Refah-Yol şaşırtmıştı. Liberal 

bir sistemi, bir başka düşüncenin 

mensupları, Müslümanlar, libe-

rallerden çok daha iyi, çok daha 

başarılı bir şekilde işletebilmiş-

lerdi(7). 

Refah-Yol Hükümeti, içte ve 

dışta büyük bir muhalefetle kar-

şılaşmış olmasına, medya ve sivil 

görüntülü örgütlerin ve de askeri 

bürokrasinin yoğun bombardıma-

nına uğramış olmasına rağmen, 

ABD politikalarını sarsacak önemli 

atılımlarda bulunmuştur(8):

• Erbakan, AP ve CHP zihniyet-

lerinin oluşturduğu makastan 

Müslümanları kurtarıp onlara 

ayrı bir kimlik vererek onları 

iktidara taşımıştır. Ve Onları 

Türkiye’yi daha iyi yönetebile-

ceklerine inandırmıştır. 

• Batı tarafından ambargo uygu-

lanmış olan İran’la Doğal Gaz 

Anlaşması yapılmıştır.

• Irak’la sınır ticareti başlatılarak 

Irak’a uygulanan ekonomik 

ambargo delinmiştir.

• D-8’ler projesi ile ilk kez Batı 

karşısında ayrı bir yapı oluştu-

rulmuştur.

• ‘İslâm Dinarı’, ‘İslâm NATO’su’, 

‘İslâm Ortak Pazarı’nın oluş-

ması için çalışılmıştır.

• Malezya ile helikopter projesi 

başlatılmıştır.

• D-8’ler ile zirai donatım uçak 

yapım projesi başlatılmıştır.

• Çekiç Güç’e çeki düzen veril-

miştir.

• Havuz sistemiyle, ülkenin so-

yulması engellenmiş ve eko-

nomide başarılar kazanılmıştır.

• Müslüman iş adamlarının önü 

açılmıştır.

• Başlangıçtan beri Kürt hal-

kından yakın ilgi ve destek 

görmüştür. Kürt halkının RP 

hareketine sevgi göstermesi, 

Ortadoğu’da laik bir Kürt dev-

leti kurdurmak isteyen ABD 

ve İsrail ikilisinin işine gelme-

mekteydi. 

• Faiz temelli bir sisteme karşı, 

faizi reddeden ve faizi bir sö-

mürü aracı gören oluşumların 

başarılı olmasını, kapitalist sis-

temin hoş karşılaması müm-

kün değildi. Faiz temeline da-

yanmayan bir sistemin başarılı 

olabileceğinin gösterilmesi, 

mevcut sistemin çökmesi, if-

las etmesi, değişmesi gerektiği 

demekti. 

• BM’nin yapısına, beş ülkenin 

veto hakkına sahip olmasına 

karşı çıkılmış ve BM’nin ye-

niden yapılanması istenmiştir. 

• Hepsinden önemlisi, ezilen, 

sömürülen İslâm coğrafyası 

için alternatif bir model ortaya 

konarak ‘kötü örnek’(!) olun-

muştur.

‹ç ve Dış Güç Odaklarının Mevzi-
lenişi: Sol-Alevi-Sabatayist Cunta

1946’dan itibaren Ordu içe-

risinde değişik renklerde cunta-

lar, ekipler hep var olmuştur. Bu 

cuntalar, dış destek alarak darbe 

ve muhtıralarla seçilmiş iktidar-

ları düşürmüşlerdir. Genel ola-

rak cuntaların tümü, ABD-İsrail-

İngiltere’nin işbirlikçisi olmuştur. 

1987’den itibaren oluşan ‘Üruğ 

ekibi’ olarak isimlendirilen sol 

cuntanın, 28 Şubat sürecine ge-

lindiğinde, ‘Batı Çalışma Grubu’ 

adı altında örgütlendiği ve aleni-

leştiği görülmektedir. Bu cuntanın 

en belirgin özelliği, “Sol-Alevi-

Sabatayist” işbirliğine dayanmış 

olmasıydı. ABD-İsrail-İngiltere 

şer ekseni tarafından, “Sol-Alevi-

Sabatayist” cuntanın önü, gele-

cekte yapılacak operasyonlar için, 

şuurlu bir şekilde açılmıştır(9, 

10). “Sol-Alevi-Sabatayist” cunta, 

İsrail’le olan ilişkilerin başını 

çekmekte ve Erbakan’a rağmen 

İsrail’le askeri anlaşma yapabil-

mekteydi(6). 28 Şubat Darbesi 
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özü itibarıyla sabatayıst bir darbe 

idi(11). 

‹ç ve Dış Güç Odaklarının Ortak 
Paydası: RP’yi ‹ktidardan Düşür-
mek, ‹slâm’ı Alternatif Olmaktan 

Çıkarmak 

ABD-İngiltere-İsrail Şer ittifakı 

ile “Sol-Alevi-Sabatayist” cunta 

ve Tekelci Sermaye arasında, 

Refah-Yol’un iktidardan gitmesi, 

İslâmi yükselişin durdurulması, 

yok edilmesi ya da hedefinden 

saptırılması noktasında bir ortak 

nokta, ortak payda meydana gel-

miştir. Yolları kesişmiş, menfaat 

birliği sağlanmıştır. Sorun, RP 

iktidardan nasıl düşürülecekti? 

Kanlı mı, kansızmı? İşte bu nok-

tada, içtekilerle dıştakiler arasında 

görüş faklılıkları, ihtilaflar vardı.

Erbakan’ın ‹ktidardan Postmo-
dern Darbe ile Düşürülmesi

Amerikan Kongresi’nin, “Or-

tadoğu Masası Şefi” Carol Migda-

lovitz tarafından “Toparlanama-

yan Türkiye’nin Politik Krizi ” adlı 

23 sayfalık raporda, “Ordu’nun 

Rolü”, “Refah’ın Yükselişi”, “Hü-

kümetteki Refah”, “Ordu’nun 

Tepkisi”, “Neler Olabilir?” ve 

“ABD’nin Görüşleri” olmak üzere 

6 ana başlıkta Türkiye, analiz edil-

mekteydi(12). 

Rapora göre ABD, “Refah’ı iste-

miyor”, “Refah’ın uzaklaşmasını” 

istiyor. Zorla uzaklaştırılmasına 

ise, “Refah zorla uzaklaştırılırsa, 

İslâmi siyaset aşırılaşabilir” endi-

şesi ile karşı çıkıyordu. “Mevcut 

seçim sistemi ile Refah ilk seçimde 

%21 ile %30 arasında oy ala-

cak olmasından” rahatsızdı. ABD, 

Türkiye’ye “bu kaostan çıkması 

için ya seçim sistemini değiştir-

meyi ya da başkanlık sistemine 

geçmeyi” teklif etmekteydi(12).

Bu rapor, yalnızca dönemin 

Cumhurbaşkanı ile Genelkurmay 

Başkanı’na verilmişti. O dönemde 

Demirel tarafından gerek seçim 

sisteminin, gerekse başkanlık sis-

teminin hemen tartışmaya açıl-

ması bir rastlantı değildi. Bir ABD 

projesiydi. İnşallah bu gün getiril-

mek istenen Başkanlık sistemi de, 

ABD’nin dayatmasının bir sonucu 

değildir.

Yapılacak ilk seçimde %21 ile 

%30 arasında rey alabilecek bir 

RP’nin önü kesilmeliydi. General 

Özkasnak, 28 Şubat’ın amacının 

bu olduğunu, 18 Nisan 1999 se-

çimlerinden sonra yaptığı açıkla-

malarda belirtmiştir(13). Ancak, 

Yasemin Çongar’ın 7 Temmuz 

1997 tarihli Milliyet’te “ABD, 

Ordu, Orakoğlu” adlı yazısında 

yer verdiği ABD’li bir üst düzey 

yetkilisinin açıklamalarına göre, 

ordu bir bütün olarak hareket et-

memekteydi. Ordunun içerisinde 

Türkiye-İran-Rusya-Çin eksenini 

savunmakta olanlar vardı. Dola-

yısıyla bir darbe hareketinin ne 

getireceği ve nasıl sonlanacağı 

meçhuldü. Ortaya çıkacak kar-

gaşada, Türkiye, ayrı bir eksene 

kayabilirdi. ABD bu riski göze 

alamamaktaydı. 

Diğer taraftan da ABD’ye, 

AB’ye, Siyonizm’e ve Türkiye’deki 

cari sisteme karşı olan ve kurtu-

luşu İslâm’da gören bir halk ha-

reketinin gittikçe güç kazanması 

ile ‘İslâmcı yaşlı lider Erbakan’ın 

Türkiye’yi farklı bir eksene kaydır-

masından korkulmaktaydı’(14):

“Alan Makovsky: Türkiye 

ilk defa, ABD hükümetinde sü-

rekli üst düzey dikkatlerin 

odağı olmuştur, çünkü İslâmcı 

Başbakan’ın Türkiye’yi Batı yö-

rüngesinden çıkarabileceğinden 

korkulmuştur. Hükümetin her 

dalından yüksek düzeyli bürok-

ratlar düzenli toplantılar yapmış, 

Türkiye’nin İslâmcı bir yönetim 

altına girmesi ile ABD çıkarla-

rının ne olacağını değerlendir-

meye çalışmışlardır... Türkiye’ye 

böyle çok daha üst düzeylerde 

odaklanılması, sık rastlanan bir 

şey değildir... Erbakan dönemi 

ve o dönemin Türkiye’nin gele-

ceği konusunda yarattığı kaygılar, 

politika çevrelerinde Türkiye’nin 

imajını yükseltmeye yaramıştır.”

ABD’nin asıl korkusu, ‘İslâmi 

Siyasetin Aşırılaşması’ ile bir halk 

hareketinin başlamasıydı. ABD’ye 

göre Türkiye’deki laik çevreler, 

bunu göremiyor ve yanlış işler 

yapıyorlardı: 

“Gerçekte Türkiye’nin -asker-

lerin ağır baskısı altındaki- laik 

köktencilerinin, RP’nin önünü 

kesmek için başvurdukları bu ma-

nevranın geri tepmesi ve İslâmcı 

akıma desteğin artması olasılığı 

daha da yüksek... Türkiye’nin ge-

leceği ABD’yi ve öteki batılı devlet-

leri yakından ilgilendirmektedir... 

Laik seçkinler, inançlı Müslüman-

ları kendilerine düşman etmekle 

kalmıyor, dar görüşlü politikaları 

ile RP’nin saygınlığını artırıyor-

lar.”(15)

Benzer endişelerle AB’de dar-

beye karşı çıkmaktaydı. Alman 

Dışişleri’nden Herr Lamers; “Sizler 

işleri hep kestirmeden, sertlikle 

çözmek yanlısısınız... Oysa Kürt 

meselesinde de Siyasal İslâm’ın 
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yükselişinde de daha ince, daha 

gelişmiş siyasi yöntemlere ihti-

yaç vardır.” diyerek yeni teknikler 

önermekteydi(16)

Anlaşılan o ki, bu değerlendir-

melerin sonucunda Türkiye’deki 

Sivil-Askeri cunta ikna edilerek 

Erbakan’ın iktidardan kansız bir 

darbe ile uzaklaştırılmasına ka-

rar verilmiştir. Askerlerin önder-

liğinde, yargının desteğinde ve 

Demirel’in koordinatorlüğünde 

postmodern bir darbe yapılmıştır.

Başbakanlık Takip Kurulu’nun 

kurucusu olarak bilinen ve 

15.07.1997-08.01.1999 tarihleri 

arasında Başbakanlık Müsteşar-

lığı yapan Yaşar Yazıcıoğlu’na göre 

28 Şubat süreci, 15 Ekim 1996 

yılında Amerika Dışişleri Bakan-

lığı tarafından ABD’nin Ankara 

Büyükelçiliği’ne gönderilen çok 

gizli bir yazıyla başlatılmıştır(17). 

Tehlikenin Bertaraf Edilmesi: 
Milli Görüş Hareketinin Bölün-

mesi ve/veya Saptırılması

Halkın İslâmlaşmasının önü-

nün kesilmesi, hedefin saptırıl-

ması ve sistemden kopan halkın 

sisteme entegrasyonun yeniden 

sağlanması için halkı sindirecek, 

moralini bozacak operasyonlara 

hız verilmiş; ‘RP’nin bölünmesi ya 

da ‘yeni dini partileri kurulması’ 

sürekli gündemde tutulmuştur. 

Bu nedenle RP’nin kapatılması, 

milletvekili ve tüm yöneticilerine 

yasak getiren siyasal partiler ya-

sasının 95. maddesine göre değil 

de, daha hafif gözüken, 101/b 

maddesine göre gerçekleştirilmiş-

tir. Neden? 

Böyle bir yola gidilmesinin 

iki önemli amacı vardı: Birincisi, 

RP’in halk tabanını mevcut partiler 

arasında paylaştırmak; ikincisi ise, 

RP’yi bölerek yerine birden fazla 

partiyi kurdurmak, böylelikle ta-

banın daha kalıcı bir paylaşımını 

gerçekleştirmek. 

Milli Görüş Hareketinin ‹çinde 
Fay Hattının Oluşması ve Derin-

leşmesi     

Milli Görüş hareketinin kur-

duğu Milli Nizam, Milli Selamet 

ve Refah Partilerinin kapatılması, 

Milli Görüş kadroları içerisinde 

derinden gelen bir ayrışmayı, 

tartışmayı beraberinde getirmiş-

tir. Milli Görüş hareketinin içeri-

sinde ilk kez, ciddi bir Fay hattı 

meydana gelmiştir. RP’nin içine 

dönük olarak medyada yürütü-

len “yaşlı-genç”, “ılımlı-radikal”, 

“dinazor-genç” kampanyası, Milli 

Görüş hareketinin derin katman-

larında meydana gelen ayrışmayı, 

tahrik ederek gün yüzüne çıkarmak 

amaçlıydı. 

RP kapatılmış yerine Fazi-

let Partisi(FP) kurulmuştu. Milli 

Görüş hareketinde FP içerisinde 

Erbakan’a rağmen “Gençler”, “Ye-

nilikçiler”, “Ilımlılar”, “Yeni Olu-

şum” diye adlandırılan bir ekip, 

Abdullah Gül’ü başkan adayı ola-

rak Recai Kutan’ın karşısına çıkar-

mıştır. Her iki kesimin olaylara 

bakışı, olayları yorumlayışı ciddi 

bir şekilde farklılaşmış hatta te-

zada dönüşmüştür.

Genel merkez yanlılarının iç 

bunalıma bakışı; sorun iç dina-

miklerden dolayı değil, dış dina-

miklerden dolayı ortaya çıkmıştır, 

şeklindedir. Kutan’ın yaptığı açık-

lamalar bu istikamettedir(18). Ge-

nel merkez, muhalefet hareketine 

bu temel varsayım çerçevesinde 

bakmış, söylemleri de buna göre 

şekillenmiştir: “Parti bölünmek 

isteniyor’, ‘Partinin kapatılmasını 

istiyorlar’, ‘İhraç edilmek istiyor-

lar’, ‘Disiplini bozuyorlar’, ’Par-

tiyi saptırmak istiyorlar’, ‘Merkez 

sağdaki boşluğu doldurmak isti-

yorlar’, ‘Parti için çalışmıyorlar’, 

‘Partiye zarar veriyorlar’, ‘Sorun-

ları dile getirme zamanları yanlış’, 

‘Onlar da yönetimde idiler, sorum-

lulukları niçin yok’... ‘Erdoğan’ı 

medya allayıp pulluyor’, ‘FP 

merkezli bir çıkış istemiyorlar’, 

‘partiyi bombalıyorlar’, ‘partinin 

kapatılmasını istiyorlar’, ‘maşa 

olarak kullanılıyorlar’, ‘kendile-

rinde üstün meziyet vehm ediyor-

lar’, ‘bunlar çete’, ‘ya istifa edin 

yada susun’, ‘partinin içini boşal-

tarak büyütmek istiyorlar’, ‘reviz-

yonistler’, ‘Özalvari düşünenlerin 

yeri burası değil’, ‘yabancılaşmayı 

temsil ediyorlar’, ‘neyin yenilik-

çisi’, ‘Hocaya vefasızlık ediyorlar’, 

‘yaptıkları ahlaksızlık’, ‘Allah akıl 
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versin’, ‘ilçelere gidip çalışmayan-

lar kendi işlerine baksınlar’, ‘on-

lar arkadan eleştirirler, yüzden 

eleştiremezler’, ‘ABD’nin Gül’ü’, 

‘Demirel’in peşkircisi...’ 

Genel merkezin bu söylem-

lerine karşı, yönetim karşıtları-

nın iddiaları ve de kullandıkları 

dil, genel merkezinkinden pek de 

farklı değildir: ‘Partide lider sul-

tası var’, ‘Parti içi demokrasi yok, 

konuşamıyoruz, tartışamıyoruz’, 

‘Emanetçilik olmamalı’, ‘Hoca mü-

dahale etmemeli’, ‘Parti kötü yöne-

tiliyor’, ‘Politikalarda tutarsızlık 

var, ilkeli davranılmıyor’, ‘Hazine 

yardımı yanlış kullanılıyor’, ‘Parti 

halkın şikâyetleri ile ilgilenmi-

yor, sadece Erbakan’ı düşünüyor’, 

‘Partinin projeleri yok...’, ‘hocanın 

müdahaleleri partiyi bu duruma 

getirdi’, ‘Hoca dinlensin, karışma-

sın’, ‘partiler kara para aklama 

şirketleri oldular’, ‘yüzde on beş 

önemli değildir’, ‘Yaşlılar parti 

yönetiminden çekilmeli, 65 yaş 

üstündekilere siyaset yasağı kon-

malı’, ‘antika saraylarında otur-

sunlar’, ‘kol kırılır yen içinde kal-

maz’, ‘parti kapatılıyorsa iki parti 

çıkar, biz kendi partimizi kurarız’, 

‘Hoca içeri girseydi, katiller dışarı 

çıkmazdı’, ‘Asiltürk entrikacı’.

Tarafların, o gün yüksek sesle 

dile getirdikleri konular, aniden 

ortaya çıkmış değildi. Söylenen-

lerin muhteva ve şiddetinden bir 

şuur altı olayının dışa vurumu 

söz konusu idi. İfadelerden; o gün 

yaşananların geçmişteki birikimin 

bir sonucu olduğu anlaşılmakta-

dır. 

Geçmişe dönülüp bakıldığında 

ise tarafların, partiyi beraber yö-

nettiği görülmektedir. Birileri genel 

başkan idiyse, diğerleri genel baş-

kan yardımcısı, genel idare kurulu 

üyesi, grup başkanı, parti sözcüsü, 

teşkilatlanma başkanı idiler. Geç-

mişte birbirlerinden herhangi bir 

şikâyetleri olmadığına göre, o gün 

birbirlerinden, geçmişten dolayı, 

şikâyet etmede hangi haklılıkları 

olabilir? O günün meyvelerinin 

tohumlarını, dün kendi elleri ile 

birlikte atmışlardı. Niçin birbirle-

rini suçluyorlardı?

Genelde Müslümanlara, 

özelde FP’ye karşı yürütülen mü-

cadele, uluslararası bir projenin 

sonucu ve Yeni Dünya Düzeni’nde 

Müslümanlara ve Türkiye’ye bi-

çilen rolle ilgiliydi. Hegemonya-

sını yıkacak ya da zayıflatacak 

bir halk uyanışına, ne ulusal ne 

de küresel burjuvazi tahammül 

edemezdi. Böyle bir uyanışta rol 

alan tüm yapı ve organizasyonlar, 

ya parçalanarak etkisizleştirilmeli, 

ya da yok edilmelidir. RP/FP’nin 

ve Müslümanların başına gelenler 

bundan dolayı idi. Nevzat Yalçın-

taş, oyunun bu boyutunu görüp 

uyaranlardandı:

“Anayasa Mahkemesi’ndeki 

dava uzuyor. Partide çözülme ema-

releri görüldükçe de daha çok uza-

tılıyor. Maksat bölmek! Fazilet’i, 

Refah’ı, Milli Görüş Hareketi’ni, 

ne derseniz deyin, ufaltıp un yap-

mak! Bütün bunlar Ankara’da 

bazı odaklarda hazırlanıyor.”(19)

Bunun için dönemin Yargıtay 

Başsavcısı Vural Savaş, FP’nin ka-

patılma davasında gereğini yap-

mıştır(20):

“Bu saatten sonra FP kapatılsa 

da kapatılmasa da çok önemli de-

ğil. Çünkü bölük pörçük bir Fa-

zilet var karşımızda. FP’deki bu 

parçalanma, bu partiyi rejim için 

tehlikeli olmaktan çıkardı.”

Anlaşılan o ki, FP üzerine oy-

nanan oyun, sadece FP’lilere bıra-

kılamayacak kadar ciddi bir işti:

“Yargıtay Başsavcısı Vural 

Savaş’ın geçtiğimiz hafta yaptığı 

açıklamaya basının dikkatini çek-

mek için krema niyetine eklen-

miş spekülatif ‘ABD’ye söz verildi’ 

yanını çıkarın, geri kalan, oli-

garşinin bir kanadı, siyasetin bir 

kesimi, FP üzerine oyun sadece 

FP’lilere bırakılacak kadar gayrı 

ciddi bir iş değildir. Çünkü iş 

çevrelerinin kimin önünün kesil-

mesini, kimin önünün açılmasını 

arzuladıklarını gösteriyor zaten.” 
(21).

Milli Görüş Kadrolarında Zihniyet 
Farklılaşması: Milli Görüşten 
Merkez Sağa Yolculuk ya da 
“Muhafazakâr Demokratlık” 

Milli Görüşün yeni 

oluşumcularının(Gençler) önder-

leri, siyasi hayatta hem kendile-

rine yer açabilmek, hem de gel-

dikleri hareketten ayrı olduklarını 

ispatlayabilmek için mazilerini 

inkar etmişlerdir. Mazilerinden 

utanmakta, yaptıkları pek çok işin 

yanlış olduğunu, bu yanlışlardan 

dolayı hareketten ayrıldıklarını ve 

bu yanlışları düzelterek yenilik 

yapmak istediklerini ısrarla söyle-

mekteydiler: 
‘Milli değerler anlamında sol-

cuyuz’, ‘Müslüman sol kimlik’, 

‘İdeolojik ve marjinal olmamak’, 

‘Bizim ana ilkemiz ve FP’den kı-

rılma noktamız gerçekçiliğimiz-

dir’, ‘Bizler birey olarak dindar 

olmanın gayreti içindeyiz. Bunun 

ötesinde din temsilciliği, din par-

tisi gibi şeyler kesinlikle yanlış’, 

‘Dinci parti ve sadece dindarların 

partisi olmamak’, ‘Bizler ancak 

birey olarak dindar olabiliriz, o 
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kadar’, ‘Dine dayalı milliyetçiliği 

bir kenara koymalıyız’, ‘Küresel-

leşmeye direnemezsiniz. Bunun 

karşılığı statükoya teslim olmak-

tır’, ‘Biz liberalizme inanıyoruz’, 

‘Öncelikli hedefimiz ekonomi ola-

cak. Çünkü, ekonomiyi düzeltici 

tedbir almadan vatandaş, insan 

hakları ile ilgili söylemlere pek 

aldırmıyor. Sağlıklı bir büyüme 

trendi yakalamadan, istediğiniz 

kadar demokrasi türküsü söyleyin 

önemli değil’, ‘Parti tezgahında 

büyüyen, parti ve Erbakan’ın söy-

lem ve sloganları ile yetişenler 

orada kaldı. Ama kendini geliş-

tiren, eğitim gören, okuyan ke-

sim bizim yanımıza geldi’, ‘Taban 

tepeden ilerici. FP’de taban ger-

çekçi, tavan tutucu kaldı, onun 

için ayrılık oldu’, ‘Kutsal devlet 

olmaz diyorlar, ama kendilerinde 

kutsal insan var’, ‘Erbakan Nazi li-

deri gibiydi’, “Ben Menderes-Özal 

misyonunu savunuyorum.”, “%15 

radikal oylar önemli değil, % 15’le 

değil %85’le iktidara talibim.”, 

“Varlığımız, askeri rahatlatacak-

tır”, ‘Partiler kapatılmak için ku-

rulmaz’...(22-26).

Yeni oluşumcular diye isimlen-

dirilen kanadın düşüncelerinde 

belli bir felsefi görüşün duruluğu 

yoktu. Kafaları karışıktı. “Müslü-

man solculukla” ne kast ettikleri 

ve bunu İsâm’la nasıl irtibatlan-

dırdıkları belli değildi. Keza “Din 

Milliyetçiliği” de muğlak bir söy-

lem olarak kafaları karıştırmak-

taydı. ‘Varlığımız, askeri rahatla-

tacaktır’ ifadesi ile, hem yerli hem 

de küresel güç odaklarına ‘değiş-

tik’ mesajı verilmek istenmişti. 

‘Milli Görüş gömleğini çıkardık’ 

demiş olmaları bundandı. Daha 

da önemli olan, “Menderes-Özal 

misyonu”nu sahiplenilmiş olma-

sıydı. Bunun manası, kapitalist 

sistemi benimseme ve kapitalist 

sistemi yönetmeye talip olmak de-

mekti. Son AK Parti Kongresi’nde 

bu zincire Mustafa Kemal ile Rah-

metli Erbakan’ı da dahil etmiş-

lerdir. 

Merkez Sağ Denilen
Çıkmaz Sokak

Türkiye’de siyasî yapı; merkez 

sağ, merkez sol ve çevre partiler 

gibi bir dağılım göstermektedir. 

DP, AP, ANAP ve DYP merkez sağ 

partilerdir. AP, ANAP ve DYP dar-

belerden sonra kurulmuştur. Bü-

tün darbeler, merkez sağ partilerin 

lider kadrolarının yenilenmesini 

beraberinde getirmiştir. 1980 son-

rasında meydana gelen yapılanışla 

merkez sağ ve sol parçalanmıştır. 

Bu dağınıklık o günkü ortamda 

devam etmekteydi. 

28 Şubat postmodern darbesi, 

parlamento ve siyaseti kıskaca alıp 

etkisizleştirirken büyük bir siyasi 

kaosu da beraberinde getirmişti. 

Halkın partilerden soğumasını 

sağlamıştı. Anketlerde kararsız 

oyların %40’lara tırmanmış ol-

ması, birçok kesimin iştahını ka-

bartmaktaydı. Kararsızların çoğal-

ması, lider kadroların yıpranması, 

FP’nin kapatılma davası, Ecevit’in 

sağlık sorunları, hem merkez 

sağda hem de merkez solda ye-

niden yapılanmayı gündeme ge-

tirmişti. 

RP’nin kapatılması ile eş zamanlı 

olarak DYP’nin ve BBP’nin kapatıl-

ması da konuşulmaya başlanmıştı. 

Üç parti kapatılarak halka yal-

nızca ANAP işaret edilerek ANAP 

eksenli merkez sağ parti yeniden 

inşa edilmeye çalışılmıştı. Fakat 

bu proje tutmamıştı. 

‘10 yıllığına merkeze’ (“Yeni 

Merkez Sağ Projesi”), kitlele-

rin ilgi ve sempatisini çekecek 

yıpranmamış isim veya isimler 

aranmaktaydı. FP’deki bunalım, 

“Yeni Merkez Sağ Proje” açısından 

önemliydi. ‘Yenilikçi kanat’ deni-

len kesim, gözlerini merkez sağa 

dikmiş ve merkez sağ parti olmak 

için kolları sıvayıp gerekli girişim-

leri başlatmıştı.

Amaç, Türkiye’yi model ülke, model ortak yaparak 
İslam coğrafyasını değiştirmek ve İslam coğrafya-
sında jandarmalık yaptırmaktı. Amaç, Müslümanları 
içerdeki zalimlerin zulmünden dışarıdaki efendileri-
ne sığındırmaktı.
On yıllık dönemde, bunların ne oranda gerçek-
leşip gerçekleşmediğini, bu ülkede yaşayan her 
Müslüman, her hareket, her yapı, her cemaat ve 
her parti değerlendirerek karar vermeli, kendi nefis 
muhasebesini yapmalıdır.
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…“Fazilet kapatılırsa, yeni bir 

parti kesin olarak gündeme gelir. 

Gelenekçi ağabeylerimiz yenilikçi 

arkadaşların partiden gitmelerini 

zaten bir süredir kapalı toplan-

tılarda açıkça istiyorlar. Bu ne-

denle, Anayasa Mahkemesi’nden 

kapatma çıkarsa, ikinci parti de 

kesinleşmiş olur... 

...MHP’de, ANAP’ta, DYP’de 

gayri- memnunlar var. Onların da 

kurulacak yeni partiye dahil edil-

mesinde fayda var.”(27)

Merkez Sağ denilen çıkmaz 

sokak, kapitalist sistemin bir ka-

muflajı olup 1950 yılından beri 

uygulamadaydı. AK Parti’nin be-

nimsemiş olduğu ‘Muhafazakâr 

Demokrat’ kimlik,1950 yılından 

bu yana ‘sağ denen partilerin’ be-

nimsemiş olduğu bir kimlikti. 

Sonuç: AK Parti’yi Doğuran 
Şartlar 

AK Parti bir sürecin sonucu 

olarak doğmuş bir partidir. AK 

Parti, genel hatları itibarıyla, dört 

ana dinamiğin sonucu olarak or-

taya çıkmıştır: 

1- Refah Partisi’nin iç dinamikleri. 

2- Ülkenin iç dinamikleri. 

3- Büyük Ortadoğu Coğrafyası’nın 

iç dinamikleri. 

4- Bölgesel ve küresel güçlerin 

dinamiği.

28 Şubat postmodern darbe-

sinin amacı, sadece RP’nin ik-

tidardan uzaklaştırılması değildi. 

Aynı zamanda yeni bir merkez sağ 

parti inşa etmekti. Bugünkü AK 

Parti, Büyük Satranç oyununun 

doğurduğu bir sistem partisidir. 

DP, AP, ANAP ve DYP gibi merkez 

sağ partidir. 

28 Şubat postmodern darbesi-

nin amacı, İnkılâpçı İslâmi hare-

ketlerin iğdiş edilerek, ‘tehlikenin 

eşik seviyesinin’ altına çekilmesi, 

halkın umudu olmaktan çıkarıl-

ması ve de önceki darbelerde ol-

duğu gibi, halka gerekli gözdağı-

nın verilmesi idi. 

Amaç, ABD’ye, AB’ye, Siyo-

nizme, Batı kültür ve medeniye-

tine, Türkiye’deki cari sisteme, 

faize, sömürüye, tüketime ve 

müstekbirlere karşı olan bu bü-

yük yürüyüşü durdurmak ve geri-

sin geriye çevirmekti. 

Amaç, özelleştirmeler aracılı-

ğıyla Küresel sermayenin bu ülke-

nin ekonomik gücünü ele geçir-

mesini sağlamaktı. 

Amaç, ılımlı İslâm projesi 

çerçevesinde, Müslümanları sis-

temin ağırlık merkezine çekip li-

beralleştirmek, dünyevileştirmek 

ve mevcut sistemi savunmalarını 

sağlamaktı. İslâm’ın hayatı tanzim 

etmesini istemeyen bir insan un-

suru meydana getirmekti. 

Amaç, fakirleri, yoksulları, ye-

timleri ve kimsesizleri unuttura-

rak burjuvazi yanında Müslüman-

lara saf tutturmaktı. 

Amaç, İslâm kültür ve mede-

niyet kavgasından vazgeçirmekti. 

Amaç, liberal, Batı kültür me-

deniyetini referans almış bir sis-

temi, liberalizm adına, liberalizm 

değerlerine ve kurallarına göre 

namazlı, niyazlı insanlara yönet-

tirerek meşruiyet kazandırmaktı. 

Amaç, Türkiye’yi model ülke, 

model ortak yaparak İslâm coğ-

rafyasını değiştirmek ve İslâm 

coğrafyasında jandarmalık yaptır-

maktı. 

Amaç, Müslümanları içerdeki 

zalimlerin zulmünden dışarıdaki 

efendilerine sığındırmaktı.

On yıllık dönemde, bunların 

ne oranda gerçekleşip gerçekleş-

mediğini, bu ülkede yaşayan her 

Müslüman, her hareket, her yapı, 

her cemaat ve her parti değerlen-

direrek karar vermeli, kendi nefis 

muhasebesini yapmalıdır.
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Öner BUÇUKCU

Söylem ve Pratik Arasında
AKP Döneminde

Türk Dış Politikası

3Kasım 2002 seçimleri son-

rasında tek başına iktida-

ra gelen ve iktidara gelmesinin 

ardından girdiği her genel seçim-

den oyunu arttırarak çıkan AKP 

geçtiğimiz günlerde gerçekleş-

tirdiği olağan genel kurulu ile 

10. yılını kutladı. Genellikle bir 

dönemin Sosyalist Blok ülkele-

rinde görmeye alışkın olduğumuz 

iktidar partisinin kongresinin ülke 

gündemini meşgul etmesi ve bu 

kongreden çıkacak her türlü neti-

cenin ülkenin gelecek dönemini 

şekillendireceği algısının son bir-

kaç aydır sadece Türkiye kamu-

oyunda değil uluslararası basında 

da işleniyor olması, bu yönde 

bir düşüncenin oluşmuş olması 

AKP’nin ülke siyasetindeki güçlü 

rolünün önemli bir göstergesi ola-

rak yorumlanabilir. 

2010 yılı sonu 2011 yılı 

başından beri kitlesel mobili-

zasyon süreçlerinin yaşandığı 

Arap coğrafyasına AKP’nin rol 

model gösterildiği bir dönemde 

ve Suriye krizinin gittikçe derin-

leştiği bir esnada gerçekleştirilen 

AKP olağan kongresinde Mısır 

Cumhurbaşkanı Mursi’den Irak’ın 

kuzeyindeki Kürt yapılanması-

nın lideri Mesut Barzani’ye kadar 

çok sayıda yabancı katılımcının 

da hazır bulunması AKP’nin iç 

politik söylemini oluştururken ve 

iç politikada pozisyon alırken dış 

politik söylem ve pratiklerinden 

de yoğun biçimde faydalandığının  

bir göstergesiydi.

Diğer taraftan Rusya’dan 

Suriye’ye giden bir yolcu uçağının 

Esenboğa Havaalanı’na indirilme-

si de son dönemde sıklıkla başa-

rısız olduğu iddia edilen kom-

şularla sıfır sorun politikasının 

iyice tartışılmasına sebep oldu. 

Bir bütün olarak AKP politikası-

nın başarılı ya da başarısız olduğu 

neticesine varmak oldukça zor. 

Ancak bu durum bir bütün olarak 

AKP’nin dış politikasının değer-

lendirilemeyeceği anlamına da 

gelmiyor. Dolayısıyla sağlıklı bir 

değerlendirme imkanı oluştura-

bilmek adına AKP dış politikası 

üç dönem altında incelenecek ve 

her dönemin temel dinamikle-

ri çerçevesinde analiz yapılmaya 

çalışılacaktır.

1. Dönem: Söylemin 
Oluşturulması (2003-2006)

AKP’nin on yıllık iktidar döne-

mi süresince uygulanmaya çalı-

şılan komşularla sıfır sorun poli-

tikasının temelleri ANASOL-M 

hükümeti döneminde Dışişleri 

Bakanlığı yapan İsmail Cem tara-

fından atılmıştı. 1999 Marmara 

Depremi sonrasında Yunanistan’ın 

Türkiye’ye gönderdiği yardımlar 

ardından İsmail Cem ve o dönem 

Yunanistan Dışişleri Bakanı olan 

Yorgos Papandreu’nun karşılık-

lı ziyaretleri Türkiye-Yunanistan 

arasında özellikle Kardak Krizi 

sonrasında kopma noktasına 

gelen ilişkileri bir anda yumuşat-

mıştı. Bu durumun ortaya çık-

masında Yunanistan’ın 1990’lı 

yılların başında yaşadığı büyük 

ekonomik kriz ve bu kriz sonra-

sında iktidara gelen Kostas Simitis 

hükümetinin Yunanistan’ın 

savunmasını AB güvencesine alma 

politikası da oldukça etkili oldu. 

Simitis’in amacı Türkiye’ye karşı 

yapılan askerî harcamaları asgari 

seviyeye çekebilmek ve böylelik-

le bütçede bir rahatlama yarata-

bilmekti. Simitis’in bu politikası 

uzun vadede Türkiye-Yunanistan 
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■ İktidarla Yaşamak

ilişkilerindeki gelişmenin önünü 

açtı. Türkiye-Yunanistan arasında 

gelişen ilişkiler, ki Millî Mücadele 

Yunanistan’a karşı verilmiştir, 

kimlik oluşturma süreçlerinde 

Yunan imgesi öteki olarak kul-

lanılmıştır ve Türk dış politi-

kasının özellikle ABD ve AB ile 

ilişkiler bağlamındaki serüveni-

nin özeti Yunanistan’la rekabettir, 

Türkiye’nin komşularla iyi ilişkiler 

kurması gerektiği ve bunun müm-

kün olduğu gibi bir konseptin 

karar alma mekanizmalarına 

yerleşmesinde etkili olmuş-

tur.

Bununla birlikte AKP bir 

önceki dönemden pratikte 

oldukça sorunlu bir dış poli-

tika devraldı. Yunanistan’la 

ilişkilerde mesafe alınmasına 

rağmen uygulamada ciddi 

sorunlar hâlâ çözülebilmiş 

değildi. Örneğin kıta sahan-

lığı ve karasularına ilişkin 

sorunda hiçbir ilerleme kay-

dedilememişti ve Ege’den 

her gün “it dalaşı” haber-

leri geliyordu. Diğer taraf-

tan Türk dış politikasının 

kronik sorunlarından biri-

si olan Kıbrıs’ta kritik bir 

sürece girilmişti. 1999’da 

Türkiye’yi AB üyeliğine ehil 

gören zirve, 2004’te Güney 

Kıbrıs Rum Kesimi’nin AB’ye 

bütün Kıbrıs’ın temsilcisi 

olarak katılımı için gün vermiş-

ti. Güney Kıbrıs’ın AB üyeliğine 

bütün Kıbrıs’ın temsilcisi olarak 

alınması hem Kuzey’deki Türk 

yönetiminin siyasi manevra kabi-

liyetine çok ağır darbe vuracak 

hem de Türkiye’nin AB ile sür-

dürdüğü ilişkilerde ciddi bir kriz 

alanı olarak belirecekti. Çünkü 

Türkiye AB üyesi olabilmek için 

bütün sınır sorunlarını çözmek 

zorundaydı ve AB üyesi hiçbir 

ülke tarafından hem üyelik müza-

kereleri sürecinin hem de üyeliği-

nin veto edilmemesi gerekiyordu. 

AKP’nin iktidara geldiği gün-

lerde ABD’nin Irak müdahalesi-

nin nasıl ve ne zaman gerçekleş-

tirileceği tartışılıyordu. 2001’de 

ikiz kulelere düzenlenen saldı-

rıdan sonra yeni dönemde teh-

didin nereden, kimden geldiği-

nin kestirilemediği argümanıyla 

“pre-emptive strike” yani “ön-alıcı 

vuruş” stratejisine dönerek terö-

rizmi kendisinin ve küresel siste-

min düşmanı olarak kodlayan ve 

ona savaş açan ABD Afganistan’ı 

işgal etmişti. Irak’ta da Saddam 

rejimini devirip bir işgal rejimi 

kuracağı tartışılıyordu. Ayrıca 

müdahale sürecinin sadece Irak’la 

sınırlı kalmayacağı, Irak’tan sonra 

sırasıyla Suriye ve İran’a gelece-

ği spekülasyonları yapılıyordu. 

Kısacası AKP’nin iktidarı devral-

dığı dönemde Türkiye’nin güney 

sınırı istikrarsızlık vaat ediyordu 

ve bu istikrarsızlığın Türkiye’yi 

nasıl etkileyeceğini tahmin etmek 

çok zordu.

AKP’nin dış politikadaki ilk 

ciddi sınavı ABD’nin Irak’a müda-

halesi oldu. 1 Mart Tezkeresi 

olarak anılan, yabancı askerlerin 

Türkiye topraklarını kullanması-

na izin veren Bakanlar Kurulu 

tezkeresi 1 Mart günü gerçek-

leştirilen Meclis oylamasında 

gereken oy oranına ulaşama-

dığı için Meclis’ten geçemedi. 

Aslında AKP, tezkerenin mec-

listen geçmesini; ABD kuvvet-

lerinin Türk topraklarını ve 

Türk topraklarındaki NATO 

üslerini gerekmesi halinde 

kullanmasını istiyordu. ABD 

askerleriyle birlikte, Kuzey 

Irak’ta oluşacak istikrarsızlık 

dolayısıyla terörist sızmaları 

önlemek ve oluşabilecek ikti-

dar boşluğunu dengeleyebil-

mek amacıyla Türk askeri de 

36. Paralel dolaylarına kadar 

bir güvenlik kuşağı oluştura-

caktı. Fakat henüz hem Parti 

grubuna hem de devlet aygıtı-

na nüfuz edebilecek yetkinlik-

te olmayan AKP süreci yöne-

temedi ve tezkere mecliste 

reddedildi. 

İskenderun Körfezi’nde tez-

kerenin Meclis’ten geçmesini 

bekleyen gemilerdeki Amerikan 

askerleri ve ABD karar vericileri 

için tezkerenin reddi büyük bir 

şok oldu. Türkiye-ABD ilişkileri 

2003-2006 arası dönemde, yani 

AKP’nin dış politika retoriğinin 

oluşturulması sürecinde, sarsıntılı 

bir dönem yaşadı. Bununla bir-

likte tezkerenin reddedilmesinin 

Tek başına iktidara gelen par-
tinin nasıl bir yol izleyeceği 
merak konusu oldu. Bununla 
birlikte AKP kısa sürede, bil-
hassa batı kamuoyunda beli-
ren şüpheleri izale etmeyi 
başardı. AKP’nin batı kamu-
oyunda yarattığı “ılımlı/orta 
yolcu siyasal İslâm” algısı AKP 
örneğinin Ortadoğu’da da 
uygulanabileceğine dair bir-
takım tezlerin ortaya atılması-
na sebep oldu. Diğer taraftan 
AKP, Arap coğrafyasından çok 
daha farklı bir tarihsel arka 
planın ve sosyolojik yapının 
neticesiydi.
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Türk dış politikasındaki yansıma-

ları menfi değil müspet oldu ve 

AKP’nin “Komşularla Sıfır Sorun 

Politikası” ve “hep bir adım önde 

olma stratejisi”ni kodifiye etmesi-

ni ve uygulamasını kolaylaştırdı.

1 Mart tezkeresinin red-

dedilmesi Türkiye’nin Arap 

Ortadoğu’sundaki popülarite-

sinin yükselmesine sebep oldu. 

TBMM’nin hükümet tezkeresini 

reddetmesi “ABD ister ve bölge 

hükümetleri yapar” algısının sar-

sılmasını sağladı. Bu durum Arap 

dünyasına hep ABD ya da AB 

etiketiyle girmiş olan Türkiye’nin 

Arap coğrafyasında profilinin 

yükselmesine sebep oldu. Diğer 

taraftan Arap entelektüelleri de 

Millî Görüş geleneğinden gelen 

bir kadronun iktidardaki pratik-

lerini ilgiyle izlemeye başladı. 1 

Mart Tezkeresi Arap dünyasın-

da Türk demokrasisinin bir zaferi 

olarak yorumlandı.

Diğer taraftan ABD ile ilişki-

lerin bozulması Türkiye’nin AB 

politikalarına daha fazla önem 

vermesiyle neticelendi. Türk dış 

politikasında ABD’den boşa-

lan yeri AKP, AB ile doldurma-

ya başladı. Bir zamanlar AB’yi 

“Hıristiyan kulübü” olarak değer-

lendiren Türkiye’nin AB’ye girme-

sinin tarihsel ve kültürel kökle-

rinden kopması anlamına gelece-

ğini savunan bir gelenekten gelen 

AKP kadroları AB’den tam üyelik 

müzakereleri için gün almak ama-

cıyla AB’ye yönelik aktif bir dış 

politika izlemeye başladı. 

Gelişen AB-Türkiye ilişkile-

rinin bir de AB’ye bakan tarafı 

vardı. Güney Kıbrıs’ı AB’ye bütün 

Kıbrıs’ın temsilcisi olarak alacak 

olan AB, bu haliyle ciddi bir siya-

sal kriz riskini de kendi içine 

almış olacak; AB üyesi olacak 

Kıbrıs Rum Kesimi belki de Kıbrıs 

Sorunu’nun çözümü ihtimalini 

ortadan kaldıracaktı. Dolayısıyla 

Kıbrıs Rum Kesimi’nin Kıbrıs 

Sorunu’nun çözümüne yönelik 

sıkıştırılması ihtiyacı belirmişti. 

Diğer taraftan etnik, dinsel, mez-

hepsel, cinsiyetçi her türlü ayrı-

mın üzerinde evrensel değerlere 

vurgu yapan AB’nin üzerindeki 

“Hıristiyan Kulübü” etiketinin bir 

biçimde işlevsizleştirilmesi gereki-

yordu. Bu haliyle AB’nin etkin bir 

küresel güç olabilmesi, Müslüman 

coğrafyasına etkin bir biçimde açı-

labilmesi daima bir risk taşıyordu. 

Türkiye’nin üyeliği AB’nin vitrini-

ni süsleyecek güzel bir dış politika 

enstrümanı olabilirdi. Bunun için 

öncelikli çözülmesi gereken sorun 

ise Kıbrıs’tı. 

BM Genel Sekreteri Kofi 

Annan Güney Kıbrıs’ın bütün 

Kıbrıs’ın temsilcisi olarak AB’ye 

alınmasına birkaç ay kala kendi 

adıyla anılan bir plan hazırla-

yıp sorunun bütün taraflarına 

sundu. AB, Annan Planı’nın soru-

nun çözümünde işlevsel olabile-

ceğini düşünüyordu dolayısıyla 

Annan Planı’nı destekledi. Kıbrıs 

sorununda tarihsel olarak hep 

çözümün önünde duruyormuş 

gibi gözüken Türkiye imajını 

değiştirmek isteyen AKP hükü-

meti hep bir adım önde olma 

stratejisini ilk defa ve en etkin 

biçimde Annan Planı’nın oylan-

masına giden süreçte uyguladı. 

Türkiye Annan Planı’nın referan-

duma götürülmesi için çalışma-

ya başladı. Yunanistan da AB’den 

gelen baskılar neticesinde Annan 

Planı’nın referanduma götürül-

mesi yönünde irade beyan etti. 

Annan Planı’nın hem oylanmasına 

daha sonra da kabul edilmesine 

karşı çıkanlar ise Kuzey Kıbrıs 

ve Güney Kıbrıs’taki karar veri-

cilerdi. Neticede çok sıkışık bir 

takvimde Annan Planı oylandı ve 

Kuzey’den Annan Planı’na evet 

çıkarken Güney’den hayır geldi. 

Böylelikle Annan Planı uygulana-

madı, Güney Kıbrıs tek başına ve 

bütün Kıbrıs’ın temsilcisi olarak 

AB’ye tam üye oldu. 

Annan Planı’nın reddedilmesi 

ve Güney Kıbrıs’ın AB’ye girmesi 

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde 

ciddi bir krize yol açmadı zira her 

iki ülke de sorunun çözümü adına 

Annan Planı’nın kabul edilme-

si yönünde irade göstermişlerdi. 

Özellikle Yunanistan Başbakanı 

Karamanlis ile Başbakan R. Tayyip 

Erdoğan arasında gelişen dostluk 

ilişkisi Türkiye-Yunanistan ilişki-

lerine de olumlu yansıdı. 

Komşularla sıfır sorun politikası konsept olarak Türk 
dış politikasının geleneksel dinamikleriyle uyumluy-
du ve üç büyük ekonomik krizin ardından hem Türk 
toplumunun psikolojik açıdan tatmin edilmesi ve 
kontrol edilmesi hem de Türkiye’nin AB gibi stratejik 
platformlarda önünü kapayan sorunlarının çözülme-
si açısından gerekliydi. Bununla birlikte komşularla 
sıfır sorun politikasının uygulanması için küresel ve 
bölgesel konjonktür oldukça elverişliydi.
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Annan Planı süreci AKP’ye 

yönelik uluslararası bakışın 

değişmesine de sebep oldu. AKP 

Ortadoğu’nun tamamen silahlar-

dan arındırılması gerektiğini söy-

lüyor, bölgedeki ülkeler arası tica-

ret hacminin genişletilmesi gerek-

tiğine vurgu yapıyor bu durumun 

bölgesel barış ve istikrara da katkı 

sağlayacağının altını çiziyordu. 

Bölge politikasında retoriğe iliş-

kin dönüştürücü bir güç olarak 

beliren Türkiye’nin hem AB nez-

dinde hem de Arap dünyasın-

da profili yükseldi. Bu bağlamda 

AB’nin 17 Aralık 2004 tarihindeki 

zirvesinde 3 Ekim 2005 tarihin-

de Türkiye ile AB arasında tam 

üyelik müzakerelerine başlanma-

sı yönünde karar verildi. AB’yi 

kuran temel antlaşmalardan 1957 

tarihli Roma Antlaşması’nın 1957 

tarihinde imzalanmasından 2 sene 

sonra AB’ye üyelik için müracaat 

eden Türkiye’nin yarım asra yak-

laşan AB hayalinin gerçekleşme 

olasılığının belirmesi Türkiye’de 

büyük etki uyandırdı. Türkiye’nin 

AB’den tam üyelik müzakereleri 

için tarih alması bölgesel pozisyo-

nunu da tahkim edici bir gelişme 

oldu. 

Komşularla sıfır sorun poli-

tikası Ermenistan’la ilişkilerin 

normalleştirilmesi konusunda da 

umutların belirmesine sebep oldu. 

Hep bir adım önde olma politika-

sı izleyen Türkiye, Ermenistan’la 

ilişkilerin normalleştirilmesinde 

de aynı stratejiyi izlemeye baş-

ladı. İlk iş olarak 2005 yılında 

Ermenistan’ın kullanımına kapalı 

olan Türk hava sahası sınırlı da 

olsa Ermenistan uçaklarına açıldı 

ve İstanbul-Erivan arasında doğ-

rudan uçak seferlerinin başlama-

sı sağlandı. Politikanın bir diğer 

önemli ayağı da 1915 olayları-

nın Türkiye-Ermenistan ilişkileri-

nin normalleştirilmesinde bir ön 

koşul olma durumunu ortadan 

kaldırmaktı. Bunun için Türkiye, 

1915 olaylarını araştırmak üzere 

Ermeni ve Türk tarihçilerden olu-

şan bağımsız bir bilim kurulu 

oluşturulmasını, 1915 olayları-

nın iki ülke arasındaki ilişkilerin 

normalleştirilmesi konusundan 

ayrıştırılması gerektiği öneri-

sinde bulundu. Ancak bu teklif 

Ermenistan tarafından kabul gör-

medi. Komşularla sıfır sorun poli-

tikası ve hep bir adım önde olma 

stratejisi Ermenistan’la ilişkilerin 

düzeltilmesi konusunda da işlev-

sel olmuş ve Türkiye’ye yönelik 

sorunun çözümünü engelleyen 

ülke şeklindeki yaygın kanaati 

değiştirmişti.

Bununla birlikte AKP’nin dış 

politikasının sürdürülebilir olup 

olmadığı henüz tam anlamıyla 

netleşmemişti. AKP dış politika-

sının hem en önemli dayanağı 

hem de en yumuşak karnı olan 

Ortadoğu’da derin krizler dönemi 

henüz başlamamıştı.

2. Dönem: Söylemin 
Uygulanması (2006-2011)

AB ile ilişkilerde ilerleme kay-

deden AKP’nin Ortadoğu’da say-

gınlığını arttıran bir diğer geliş-

me hiç kuşkusuz İsrail’le sorunlu 

ilişkilerdi. Her ne kadar bölgesel 

ve küresel sorunlarda, sorunun 

bütün taraflarıyla görüşme ve böl-

gesel aktörlerin tamamıyla iyi iliş-

kiler geliştirme politikası izlenece-

ği ifade edilmiş olursa olsun AKP 

iktidarının ilk dönemde İsrail’e 

karşı mesafeli bir yaklaşım içeri-

sinde olduğu dikkat çekmektedir. 

Diğer taraftan 2006 yılı Türkiye-

AB ilişkilerinin de durgunlaşmaya 

başladığı yıl oldu. Tam üyelik 

müzakerelerinin başlamasının 

ardından 35 ayrı uyum başlığında 

yapılan taramanın ardından 2006 

yılı içerisinde 8 başlık Türkiye’nin 

uyum için hayli çabasının gerekti-

ği ya da iş kurma hakkı ve hizmet 

sunumu serbestisi, tarım ve kır-

sal kalkınma gibi mevcut durum 

itibariyle benimsenmesi çok zor 

konular olması dolayısıyla don-

durulması, Türkiye’nin ABD ile 

ilişkilerini konsolide etmesine ve 

Ortadoğu’ya yönelik ilgisini arttır-

masına sebep oldu.

19 Mayıs 2004’te Başbakan 

Erdoğan’ın HAMAS liderlerinden 

Şeyh Ahmet Yasin ve Abdülaziz 

Rantisi’nin İsrail operasyonu sonu-

cu öldürülmesi üzerine İsrail’in 

bölgede devlet terörü uyguladığı 

şeklindeki beyanatı İsrail tarafın-

da rahatsızlık ve tedirginlik mey-

dana getirmiştir. İsrail Başbakan 

Yardımcısı Ehud Olmert’in ilişki-

leri yeniden düzeltmek amacıyla 

Başbakan Erdoğan’dan randevu 

talebinin gerekçe gösterilmeksizin 

reddedilmesi ve Başbakan Ariel 

Şaron’un randevu talebinin de 

Erdoğan’ın programının yoğun-

luğu gerekçe gösterilerek redde-

dilmesi İsrail tarafındaki tedirgin-

liği daha da arttırmıştır. Ancak 

PKK’nın Kuzey Irak’ta faaliyetle-

rine yeniden başlaması, ABD ile 

1 Mart Tezkeresi’ne bağlı olarak 

bozulan ilişkilerin düzeltilmesi 

ihtiyacı, Ermeni Soykırımı yasa 

tasarıları karşısında uluslararası 

destek ihtiyacı ve Kıbrıs’ta Annan 

Planı ile girilen kritik süreçte 

Türk dış politikasının gerginlik-

ler sebebiyle meydana gelebile-

cek septomları kaldıramayabile-

ceği düşüncesi AKP’nin İsrail’le 

ilişkilerde yumuşamadan yana 

tavır alması ile neticelenmiştir. 
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Önce Dışişleri Bakanı Abdullah 

Gül; Yaser Arafat’ın ölümünden 

sonra da Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan İsrail’i ziyaret etmiştir. 

Erdoğan bu ziyaretinde ikili iliş-

kilerin önemine dikkat çekerek, 

anti-semitizmin bir insanlık suçu 

olduğunu açıklamıştır.

İzlenen çok yönlü ve çok 

boyutlu dış politika, Türkiye’nin 

Ortadoğu Barış Süreci’nde aktif ve 

yapıcı bir rol alabileceğine yöne-

lik beklentileri arttırmıştır. İsrail’le 

ilişkilerini geliştiren ve kriz alan-

larında İsrail’i etkileme potansi-

yeli olan bir Türkiye S. Arabistan, 

Mısır, Ürdün ve Suriye gibi ülke-

lerin karar vericileri tarafından 

daha tercih edilebilir bir durum-

du. Ancak İsrail’in izlediği politi-

kalar Türkiye’nin tarafsız bir şekil-

de politika üretmesini imkânsız 

hale getirecektir. 

Bu anlamda ilk büyük kriz 

2006’da İsrail’in Lübnan’a ger-

çekleştirdiği operasyonla belirdi. 

Hizbullah’ın her geçen gün güç-

lenmesi ve İsrail’e yönelik füze 

saldırılarını arttırması, İsrail’in 

güvenlik kaygılarının artmasına 

sebep oldu. İsrail’in amacı “yıla-

nın başını” büyümeden ezebil-

mekti. Bu çerçevede müthiş 

yoğunlukta ağır silah ve bom-

bardıman uçakları kullanılmasına 

ve Lübnan’ın özellikle Müslüman 

muhitleri neredeyse yerle bir edil-

mesine rağmen istenen sonuç 

elde edilemedi. Hizbullah karşı-

sında düzenli bir ordudan bek-

lenmeyecek kadar kayıp veren ve 

Hizbullah’ın saldırı iradesini kıra-

mayan İsrail büyük bir çelişki içe-

risine düştü. Çünkü aynı süreçte 

Filistin’de gerçekleştirilen seçim-

lerde HAMAS hükümeti kuracak 

çoğunluğa ulaştı. İsrail 2005’te 

Gazze’den tek taraflı çekilme pla-

nını yürürlüğe koymuştu. İsrail 

çekildikten sonra ise Gazze’nin 

kontrolü HAMAS’IN eline geçmiş-

ti. İsrail terör örgütü olarak tanım-

ladığı HAMAS’la masaya oturma-

ya doğru ilerlemeye başlamış; 

bu esnada Lübnan saldırısının 

başarısızlıkla sonuçlanması İsrail 

politikalarını çıkmaza sokmuştu. 

Özellikle dış politikada eli zayıf-

layan Ehud Olmert içine düşülen 

kaos ortamından kurtulabilmek 

için iki ayaklı bir politika izleme-

ye başladı. Öncelikle Filistin soru-

nunun çözümü için Annapolis 

Süreci başlatıldı. Amaç El-Fetih’i 

muhatap alarak HAMAS’ı süre-

cin dışına itebilmek; bu vesileyle 

Ortadoğu’da her geçen gün etki-

sini arttıran İran’ı dengelemek-

ti. İkinci olarak ise Suriye ile 

müzakereler yeniden başlatılarak 

hareket alanı yaratılmaya çalışıldı. 

Bu çerçevede Türkiye’nin İsrail 

ile Suriye arasında sürdürülecek 

müzakerelerde arabulucu ülke 

olması Suriye ve İsrail tarafla-

rınca kabul görmüştür. Bu süre 

içerisinde Türkiye-Suriye ilişkileri 

geliştirilirken Türkiye-İsrail ilişki-

leri sürdürülebilir seviyede devam 

etmiştir. 

Annapolis Süreci’nde ABD 

etkin rol üstlendi, dönemin 

Dışişleri Bakanı C. Rice mekik 

diplomasisi ile sorunun tarafla-

rını masada tutmaya gayret etti. 

Ancak Annapolis Süreci HAMAS’ı 

dışlayarak zaten ölü doğmuştu. 

Uluslararası kamuoyu tarafından 

tanınmayan HAMAS ise iç poli-

tikada El-Fetih’i etkisizleştirici 

adımlar attı ve Haziran 2007’de 

Gazze’nin kontrolünü tamamen 

eline geçirdi.

İsrail 2006 Lübnan Savaşı’ndan 

sonra hem Lübnan hem de Filistin 

üzerinde askeri ve siyasi caydırı-

cılığını kaybetmiş; HAMAS’ın her 

geçen gün güçlenmesi ile müt-

hiş bir açmazın içine düşmüştü. 

Bir de bütün bunlara iktidar par-

tisi Kadima’nın Ariel Şaron’dan 

sonraki lideri ve Başbakan Ehud 

Olmert hakkındaki yolsuzluk 

iddiaları eklenince hükümet sar-

sılmaya başladı. Olmert yeniden 

aday olmayacağını açıklayınca 17 

Eylül 2008’de Kadima liderliği-

ne, Dışişleri Bakanı Tzipi Livni 

getirildi ve İsrail Parlamentosu 

Ekim 2008’de erken seçim kararı 

aldı. Ve İsrail tüm bu kaos orta-

mı içerisinde tam ipleri tamamen 

elinden kaçırmak üzereyken 27 

Aralık 2008’de Gazze’ye “Dökme 

Kurşun” operasyonu başlatıldı.1
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Gazze’de Mısır’ın da dip-

lomatik katkılarıyla sağlanan 6 

aylık ateşkes 19 Aralık 2008’de 

sona ermiş; 24 Aralık 2008’de 

HAMAS İsrail’e roket fırlatmıştı.2 

27 Aralık’ta başlayan ve 25 gün 

süren İsrail saldırısı neticesinde 

1403 Filistinli hayatını kaybetti 

5303 kişi çeşitli şekillerde yara-

landı. Gazze saldırısının en önem-

li amacı HAMAS’ın askeri yetene-

ğini, lojistik kaynaklarını, yer altı 

tünellerini yok edebilmekti. Bu 

sebeple 1.5 milyon kişinin yaşa-

dığı 360 kilometrekarelik Gazze 

Şeridi’ne önce ağır bombardı-

man uçaklarıyla saldırdı ardından 

20000 askerle karadan bölgeye 

girdi. Operasyonda 1500 fabrika 

ya da imalathane, 20 cami, 31 

güvenlik tesisi, BM’ye ait 50 tesis, 

21 sağlık tesisi, 10 kadar su şebe-

kesi ya tahrip oldu ya da tama-

mıyla kullanılamaz hale geldi.

Gazze saldırısı sürecinde 

ABD’de başkanlık seçimleri yeni 

tamamlanmış ve Barack Obama 

büyük değişim vaadiyle iktida-

ra gelmişti. Obama seçim kam-

panyası boyunca iktidara geldiği 

takdirde Irak’tan asker çekeceği, 

Filistin Sorunu’nun çözümü için 

HAMAS’la da masaya oturabilece-

ği, İran’la diplomatik yolların zor-

lanacağı gibi dış politika vaatleriy-

le uluslararası kamuoyunu büyük 

beklentiler içerisine sokuyordu. 

Saldırı başladığında dünyaya 

değişim vaad eden Müslüman bir 

ailenin Hıristiyan evladı, ilk zenci 

ABD Başkanı “barışsever” Obama 

1500’ün üzerinde ölüme sebep 

olan katliam hakkında henüz 

göreve başlamadığı gerekçesi ile 

yorum yapamayacağını söyledi, 

köşesine çekildi.

Saldırı AB’de dönem baş-

kanlığı görev değişimi zamanına 

rastladı/rastlatıldı. Fransa dönem 

başkanlığını Çek Cumhuriyeti’ne 

devrettikten sonra olası barış 

görüşmelerinde masanın dışın-

da kalmamak için İsrail saldırı-

sını kınadığını açıkladı. Sarkozy 

Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü 

Mübarek’le görüşerek taraflara 

ateşkes çağrısı yaptı. Bu durum-

da hiç kuşkusuz bütün bir 

Avrupa’nın yükünü omuzlarından 

atmış olmasının etkisi büyüktü. 

Görev başkanlığını devralan Çek 

Cumhuriyeti ise önce HAMAS’ı 

suçladı, sonra İsrail’in kendini 

savunma hakkını kabul etmekle 

birlikte meşru müdafaa sınırının 

aşıldığını deklare etti.3

Herkes bir şekilde İsrail’in sını-

rı aştığında hemfikirdi. Beklenen 

192 üyesiyle uluslararası sistemin 

en etkin aktörü olması gereken 

BM’nin sürece müdahale etmesiy-

di.4 BM’nin yürütme organı gibi 

çalışan Güvenlik Konseyi ateş-

kes çağrısı yapmak için toplandı 

ancak ateşkes çağrısının yapılma-

sı ABD vetosuna takıldı. ABD, 

Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi 

üyesinden birisi olduğu için lite-

ratürde “çifte veto” olarak isim-

lendirilen yetkiye sahipti dolayı-

sıyla konunun gündeme gelmesi 

dahi engellenmiş oldu. İsrail’in 

Gazze’ye yönelik saldırısında işle-

diği savaş suçlarını ortaya koyan 

Goldstone Raporu’nun BM’ye 

bağlı Uluslararası İnsan Hakları 

Konseyi’nde oylanmasında ise 

6 üye red, 25 ülke olumlu, 13 

ülke çekimser oy verdi. Ret oyu 

veren ülkelerde ABD başı çekti. 

Red oyu kullanan diğer ülkeler 

ise Hollanda, İtalya, Macaristan, 

Ukrayna ve Slovakya oldu.5

İsrail’in Gazze saldırısı baş-

lamadan birkaç gün önce İsrail 

Başbakanı Olmert Türkiye’nin 

Suriye ile İsrail arasındaki 

müzakerelerde kolaylaştırıcılık 

rolü sebebiyle Ankara’yı ziya-

ret etmiş; Başbakan Erdoğan’la 

baş başa görüşme gerçekleştir-

mişti. Ziyaretin hemen ardından 

saldırının başlamasını Başbakan 

Erdoğan ikili ilişkilere ve kolay-

laştırıcılık rolünün gerektirdi-

ği güven ilkesine ihanet olarak 

değerlendirdi. İsrail’in saldırının 

süresini uzatıp şiddet yoğunluğu-

nu arttırması üzerine İsrail’i “dev-

let terörü işlemek”le itham etti. En 

sert çıkışı ise 2009 Davos Dünya 

Ekonomik Forumu’ndaki meşhur 

“one minute” polemiği ile yaptı. 

Türkiye İsrail’in saldırısına en 

sert tepki veren uluslararası aktör 

oldu. Bu durum Arap sokakla-

rında hem Türkiye’nin hem de 

Başbakan Erdoğan’ın müthiş 

prestij sağlamasına sebep oldu. 

Yurdun çeşitli yerlerinde düzen-

lenen Filistin’e destek mitingleri 

Arap coğrafyasında yakından takip 

edildi, özellikle İstanbul Çağlayan 

ve Diyarbakır mitinglerine Arap 

medyası büyük ilgi gösterdi, canlı 

bağlantı gerçekleştirerek geliş-

meleri anında Arap coğrafyasına 

duyurdu. Türk Telekom Basketbol 

Takımı ile İsrailli Bnei Hasheron 

arasında gerçekleştirilecek maça 

da protestolar damgasını vurdu.

Türkiye’nin Filistin mesele-

sine bu derece agresif ve artık 

dışlanamaz şekilde angaje olması 

yalnızca iki ülkeyi rahatsız etti: 

İran ve İsrail. İsrail’de Lübnan 

Savaşı’ndan sonra merkez sağ 

yükselişteydi. Gazze saldırısı bu 

durumun değirmenine su taşı-

yan bir gelişme oldu. Öyle ki 

İsrail siyasetindeki tek gerçek sol 

parti olarak nitelendirebileceğimiz 

Maaretz bile Gazze saldırısına des-

tek vermişti. Türkiye’nin Filistin 
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sorununa bu şekilde dahil olması 

İsrail dış politikasını şekillendiren 

en önemli unsur olan “çevrelen-

mişlik” hissini artırıcı ve İsrail’in 

agresif politikalarını tetikleyici 

tesir yaptı. Bu bağlamda Türkiye-

İsrail ilişkilerini sürdürülebilir 

olmaktan çıkaran bir gelişme 

yaşandı ve İsrail, Gazze ablukasını 

delmek üzere Türkiye’den yola 

çıkan ve insani yardım malzemesi 

taşıyan gemilere ve aktivistlerin 

bulunduğu Mavi Marmara gemi-

sine saldırı düzenledi. Saldırıda 

9 kişi öldü, 50’den fazla akti-

vist yaralandı. Türkiye’nin çağ-

rısı üzerine toplanan Güvenlik 

Konseyi İsrail’i kınayan bir bildiri 

yayınladı. Buna rağmen Türkiye-

İsrail konusunda yapıcı tavrını 

sürdürmeye devam etti. Türkiye 

2010 yılının ilk aylarında İsrail’in 

OECD’ye girişine onay vererek 

ilişkilerde iyi niyetini göstermek 

istemiştir. Mavi Marmara saldı-

rısı sonrası taraflar arasındaki 

ilk temas Brüksel’de gerçekleşti. 

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 

ile İsrail hükümetinin güver-

cin kanadından Sanayi Bakanı 

Eliazer Brüksel’de gizlice görüş-

tüler. Ancak görüşmenin ertesi 

gün İsrail basınına sızdırılması 

görüşmenin sonuçsuz kalmasına 

sebep oldu. Ayrıca İsrail Dışişleri 

Bakanı Lieberman görüşmenin 

kendisinden habersiz yapıldığını 

söyleyerek çok sert tepki gösterdi. 

AKP’nin komşularla sıfır sorun 

politikası İsrail eliyle ilk kez ciddi 

biçimde test ediliyordu.

İran ise Türkiye-İsrail ilişkile-

rinin gerginleşmesi ve Türkiye’nin 

Filistin meselesinde ciddi bir 

aktör olarak belirmesi üzerine 

bölgedeki etkisini yitirme olasılığı 

nedeniyle rahatsız oldu. Aslında 

Türkiye-İran ilişkileri AKP döne-

minde ciddi gelişme göstermiş-

ti. Özellikle Tüürkiye’nin, İran’ın 

nükleer programı sebebiyle uygu-

lanan amborgalara iştirak etmeme-

si; müttefiklik bağlarına rağmen 

İran politikasında ittifak politi-

kalarından bağımsız hareket ede-

bilmesi hem Türkiye ve İran ara-

sında güvene dayalı bir ilişkinin 

gelişmesine katkı sağlamış hem 

de İran’ın uluslararası sistem tara-

fından tamamen dışarı itilmesini 

engellemişti. Nükleer krizin en 

zirve noktaya vardığı bir dönem-

de Türkiye, Brezilya ile birlikte 

inisiyatif alarak Tahran Antlaşması 

imzalamış ve İran yönetiminin 

radikal savrulmalarının önüne 

geçerken uluslararası toplumda 

oluşan “çözüm istemeyen İran” 

profilinin de sorgulanmasına 

sebep olmuştu. Bu durumdan 

ABD ve AB rahatsız olmalarına 

rağmen Türkiye İran politikasında 

değişikliğe gitmedi. Diğer taraf-

tan Türkiye’nin Filistin meselesi-

ne müdahil olması İran aleyhine 

işleyecek bir sürecin başlangıcı 

olması dolayısıyla İran tarafından 

hoş karşılanmadı. Savunma sınır-

larını kendi toprakları dışına taşı-

ma gayretindeki İran’ın HAMAS 

gibi bölgesel politikada etkin 

kurumlar üzerindeki etkisinin el 

değiştirmesi İran’ı bölge politika-

sında zora sokmaya başlayacaktı. 

Zira İran gerektiğinde şiddetin de 

kullanılmasını içeren bir strateji 

izlenmesini önerip bu çerçevede 

İsrail üzerindeki etkinliğini arttır-

mak isterken Türkiye bölgedeki 

bütün siyasal oluşumların legalize 

olmasını ve şiddeti reddeden bir 

politika izlenmesini telkin ediyor-

du. Netice, İran’ın bölge politika-

sı açısından vazgeçilemezliğinin 

değişmesi noktasına doğru evril-

meye başladı. Süreç sonunda, en 

azından, İran’ı savunma sınırlarını 

kendi sınırlarına taşıma riski bulu-

nuyordu. Bu algının oluşmasında 

Türkiye-Suriye ilişkilerinin 2006-

2011 arası dönemde ciddi gelişme 

göstermesinin de payı vardı.

Türkiye-Suriye ilişkileri 

AKP’nin komşularla sıfır sorun 

politikasının sacayaklarından biri-

sini teşkil etti. Bu durumun orta-

ya çıkmasında her iki tarafında 

da ihtiyaçları belirleyici olmuştu. 

2000 yılında babası Hafız Esed’in 

ölümü üzerine kısa bir aranın 

ardından başkanlığa seçilen Beşşar 

Esed uluslararası sistem tarafın-

dan dışlanmış Suriye’nin sisteme 

yeniden angaje olması gerektiği-

ni düşünüyordu. Ancak 2003’te 

ABD’nin Irak işgali Suriye yöne-

timinde de büyük kaygı yarattı. 

Özellikle Refik Hariri suikastının 

ardından 2005’te Lübnan’daki 

askerî varlığını sona erdirmek 

zorunda kalan Suriye daha içe 

kapanan bir ülke haline gelme-

ye başladı. AKP’nin komşularla 

sıfır sorun politikası Suriye için 

içine düştüğü kuyudan çıkabil-

mek adına büyük bir şans olarak 

belirdi. ABD ile ilişkilerini düzelt-

meye başlamış, AB ile tam üyelik 

müzakerelerini sürdüren, İran’la 

ilişkilerinde ikincil faktörlerin 

etkili olmasına izin vermeyen ve 

ilişkilerini geliştiren, Arap dünya-

sında profili yükselen bir Türkiye, 

Suriye açısından uluslararası sis-

teme yeniden girmenin bir yolu 

olabilirdi. Suriye yönetimi de bu 

durumu kolaylaştırmak için içer-

de bir takım reformlara girişti ve 

2005 yılındaki BAAS kongresin-

de, BAAS’ın ülkedeki tek parti 

olması anlayışının değiştirilmesi, 

özgürlüklerin arttırılmasına yöne-

lik birtakım değişikliklerin yapıl-

ması kabul edildi. 
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Türkiye açısından ise Suriye 

ile ilişkiler komşularla sıfır sorun 

politikasının test edildiği ve olum-

lu neticelerinin alındığı bir alan 

olmaya başladı. İsrail’le ilişkileri 

gerginleşen, AB ile ilişkilerinde 

durgunlaşma başlayan Türkiye, 

Suriye ile vize ayrıcalığı antlaş-

ması imzalamış, ticaret hacmini 

önceki dönemlere göre oldukça 

yükseltmişti. Suriye’nin bölgeyle 

ve batıyla ilişkileri Türkiye üze-

rinden yürüyordu. Başbakan R. 

Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet 

Başkanı Beşşar Esed’in ailece tatile 

çıkmaları, ortak Bakanlar Kurulu 

toplantıları gerçekleştirilmesi gibi 

birtakım gelişmeler Türkiye’nin 

“komşularla sıfır sorun politikası-

nın başarısı” ve bölgedeki yumu-

şak gücünün geliştiğinin gösterge-

leri olarak okunuyordu.

 “Ilımlı Arap Ülkeleri”, HAMAS 

ve İran tarafından temsil edilen 

radikal İslam’ın yükselişi tehdidi-

ne karşı seküler Türkiye’nin den-

geleyici rolü sebebiyle durumun 

alternatif maliyeti değerlendirildi-

ğinde memnun gözüktüler.6 

Söylemin uygulanması döne-

minde Ermenistan’la ilişkilerin 

geliştirilmesi anlamında ciddi 

adımlar atıldı. Her ne kadar 17 

Ocak 2007’de Agos Gazetesi Genel 

Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 

bir suikast neticesinde öldürül-

mesi toplumlar arası güven orta-

mının henüz tesis edilemediğini 

gösterse de 2010 Dünya Kupası 

Eleme Gruplarında Türkiye ve 

Ermenistan’ın aynı gruba düşmesi 

bu süreci hızlandırıcı bir etki yarat-

tı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 

Ermenistan’da oynanacak olan ilk 

maça giderek Ermenistan’la iliş-

kilerin düzeltilmesi noktasında 

ilk adımı attı, Türkiye’nin krizin 

çözülmesinde yapıcı bir yaklaşım 

benimsediğinin mesajını vermiş 

oldu. Ermenistan Cumhurbaşkanı 

Sarkisyan da Bursa’da oynanacak 

olan Türkiye-Ermenistan maçı-

na gelerek iyi niyet gösterisinde 

bulundu. Türkiye-Ermenistan iliş-

kilerinin normalleşmesine ilişkin 

süreç ABD’nin sürece müdahil 

olmasıyla daha da hızlandı. 

2009 sonunda ABD Başkanı 

seçilen ve 2010 yılının ilk ayla-

rında görevi devralan Barack 

Obama ilk denizaşırı ikili resmi 

ziyaretini Türkiye’ye gerçek-

leştirdi, Türk karar vericilere 

Ermenistan’la ilişkilerin normal-

leştirilmesi yönünde daha fazla 

inisiyatif alınması konusunda 

telkinlerde bulundu. TBMM’ye 

de hitap eden Obama, ABD’nin 

geçmişinde Kızılderililerle yaşa-

nan talihsiz bir süreç olduğunu 

ve ABD’nin bu süreçle yüzleş-

tiğini söyleyerek 1915 Olayları 

konusunun günümüzdeki etkisi-

nin ne olacağı konusunda mesaj 

vermiş oldu. Neticede 2007 yılın-

da İsviçre’nin arabuluculuğunda 

başlatılan süreç, 10 Ekim 2009 

tarihinde Zurich’te “Diplomatik 

İlişkilerin Tesisi Protokolü” ve 

“İkili İlişkilerin Geliştirilmesi 

Protokolü” ile yeni bir aşama-

ya girdi. Türkiye ve Ermenistan 

Dışişleri bakanları protokolle-

ri imzalarken hemen arkaların-

da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 

Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı 

Hillary R. Clinton, Fransa Dışişleri 

Bakanı Bernard Kouchner, İsviçre 

Dışişleri Bakanı Calmy-Rey, 

Avrupa Konseyi Dönem Başkanı 

Slovenya’nın Dışişleri Bakanı 

Samuel Zgobar ve AB Ortak Ortak 

Dış Politika ve Güvenlik Yüksek 

Temsilcisi Javier Solana’nın bulu-

nuyor olduğu fotoğraf Türkiye-

Ermenistan ilişkilerinin normal-

leştirilmesine yönelik motivasyo-

nun ne olduğunu ele veriyordu. 

Uluslararası camiada Türkiye-

Ermenistan ilişkilerinin normal-

leştirilmesine yönelik bir talep ve 

beklenti var olmasına rağmen her 

iki devlet ve toplum ilişkilerin 

normalleştirilmesini kaldırabile-

cek noktaya henüz gelmemişlerdi.

Ermenistan’la imzalanan pro-

tokoller Türkiye’de belirli kesim-

ler tarafından ve Azerbaycan’da 

Türkiye’nin Suriye krizinin çözülmesi noktasında 
benimsediği strateji Türkiye’nin İran ve Rusya ile çıkar 
çatışması yaşamasına sebep oldu. Rusya, Libya’da 
aldatıldığını düşünmenin ve Suriye’nin en büyük 
silah sağlayıcısı, Tartus limanının kullanıcısı olmanın 
etkisiyle Suriye konusunda tatmin edilememiş olması 
dolayısıyla Suriye rejimi yanlısı bir tavır benimserken 
İran’ın Suriye konusundaki tavrının çok daha kendi 
varlığını doğrudan ilgilendiren öğeler taşıdığı görül-
mektedir. Bir ayağı da Türkiye’ye kurulan ve NATO’da 
çeşitli düzeylerce İran’a karşı kurulduğu ifade edilen 
NATO Füze Savunma Sisteminin faaliyete geçmesi son-
rasında sarsılan Türkiye-İran ilişkileri Suriye krizinin 
derinleşmesiyle güven bunalımı da yaşamaya başladı.
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DOSYA

büyük bir tepkiyle karşılandı. 

Özellikle Azerbaycan’ın tepkisi 

iç politikada savrulmalara sebep 

oldu. Azerbaycan’dan gelen 

resmi ve gayri resmi heyetler 

Azerbaycan’ın yaşanan süreçten 

memnuniyetsizliğini ifade edi-

yorlardı. Neticede Başbakan R. 

Tayyip Erdoğan ülke kamuoyun-

dan gelen tepkileri de karşılayabil-

mek maksadıyla Dağlık Karabağ 

sorunu çözülmeden Ermenistan’la 

sınırın açılmasının söz konusu 

olamayacağını hem TBMM’de 

hem de Azerbaycan’da ifade 

etmek durumunda kaldı. Diğer 

taraftan Ermenistan’daki hükü-

met de protokolleri Meclise geti-

rebilecek olanaklardan yoksun-

du. Protokollerle başlayan süreç 

2010 yılının ilk aylarında dura-

ğanlaşmaya başladı ve Ermenistan 

Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan 

22 Nisan 2010 tarihli televizyon 

konuşmasında protokollerin onay 

sürecinin dondurulduğunu açık-

ladı. Türkiye-Ermenistan ilişkile-

rinin normalleştirilmesine yönelik 

sürecin durağanlaştığı dönem-

de Suriye Devlet Başkanı Beşar 

Esed’in sürecin yeniden canlan-

ması için inisiyatif alabileceklerini 

açıklaması da 2011 sonrasındaki 

süreci de okuyabilmek ve AKP dış 

politikasına bütünlüklü bir değer-

lendirme getirebilmek adına ilginç 

bir anekdot olarak tarihe geçti. 

Komşularla sıfır sorun politikası 

ilk defa başarısız oldu. 

2006-2011 arası dönem 1 

Mart Tezkeresi sonrasında ciddi 

sarsıntı geçiren Türkiye-ABD 

ilişkilerinin normalleştirilmesin-

de önemli bir süreç oldu. Bu 

durumun ortaya çıkmasında her 

iki ülkenin de ihtiyaçları belir-

leyici oldu. Türkiye’nin AB ile 

üyelik müzakereleri sürecinin 

yavaşlaması Türkiye’de yeniden 

ABD ile ilişkilerin geliştirilmesi 

konusunda bir istek uyandırdı. 

Ayrıca Irak’ta yaşanan istikrarsız-

lığın Türkiye’ye yansımalarının en 

aza indirilmesi, İsrail’le yaşanan 

gerilimlerin etkisinin azaltılması 

ihtiyacı, Türkiye’nin ve ABD’nin 

NATO üyeliğinden kaynaklanan 

hassasiyetler de Türkiye-ABD iliş-

kilerinin yeniden düzenlenmesin-

de belirleyici oldu. İlk denizaşırı 

resmi ikili ziyaretini Türkiye’ye 

gerçekleştiren Barack Obama 

Türkiye-ABD ilişkilerini “model 

ortaklık” kavramıyla niteleyerek 

ilişkilere verdiği önemi göstermiş 

oldu. Irak’tan çekilmek isteyen 

ABD’nin bölgede dönüştürücü ve 

güçlü bir müttefike ihtiyacı vardı 

ve Türkiye bu tanıma uyuyordu. 

Karşılıklı olarak ilişkilerin yeni-

den düzeltilmesine olan ihtiyaç 

Türkiye-ABD ilişkilerinin tarihi-

nin en problemli döneminden 

çok kısa sürede çıkmasına sebep 

oldu. İki ülke arasında imzalanan 

ekonomik ve ticari antlaşmaların 

yanı sıra kurulan anlık istihbarat 

paylaşımı ağı ile iki ülke arasın-

daki ilişkilerin boyutu “stratejik 

ortaklığa” taşınmış oldu.

 
3. Dönem: Söylemin Test 

Edilmesi (2011-…)

Komşularla sıfır sorun poli-

tikası yukarda da ifade edildiği 

üzere konsept olarak Türk dış 

politikasının geleneksel dinamik-

leriyle uyumluydu ve üç büyük 

ekonomik krizin ardından hem 

Türk toplumunun psikolojik açı-

dan tatmin edilmesi ve kontrol 

edilmesi hem de Türkiye’nin AB 

gibi stratejik platformlarda önünü 

kapayan sorunlarının çözülmesi 

açısından gerekliydi. Bununla bir-

likte komşularla sıfır sorun politi-

kasının uygulanması için küresel 

ve bölgesel konjonktür oldukça 

elverişliydi. 

Sıfır sorun konsept olarak 

Türkiye’nin ufkunu açmıştı ancak 

pratikte her krize ve her soru-

na uygulanması mümkün değildi 

ve komşularla sıfır sorun poli-

tikasının yürütülebilmesi sadece 

Türkiye’ye bağlı bir durum değil-

di. Örneğin Ermenistan’la imza-

lanan protokollerin uygulanma-

sında yaşanan süreç sıfır sorun 

politikasının bir bakıma pratik-

teki zayıflıklarına işaret ediyor-

du. Öncelikle Ermenistan-Türkiye 

ilişkileri sadece iki ülke arasındaki 

ilişkinin muhtevasını ve biçimini 

değil Türkiye-Azerbaycan ilişkile-

rinin muhtevasını ve biçimini de 

etkiliyordu. Diğer taraftan ülke 

kamuoyu Ermenistan’la ilişkilerin 

normalleştirilmesine henüz hazır-

lanmış değildi. Kısacası komşular-

la sıfır sorun paketi Ermenistan’a 
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uygulanabilecek bir strateji içer-

miyordu sadece bir iyi niyet söy-

lemi olarak değeri vardı. Türk 

dış politikasında AKP söyleminin 

gerçek anlamda test edilmesi ve 

söylemin bir bütün olarak müm-

künlüğünün tespit edilebilmesini 

sağlayan gelişmenin fitili Aralık 

2010’da Tunus’ta ateşlendi.

Arap Baharı diye adlandırılan 

kitlesel mobilizasyon süreci böl-

gedeki derin fay hatlarını tetik-

ledi ve uzunca bir süredir kon-

jonktürel gelişmelerin de tesiriyle 

ötelenen problemlerin ve kaygı-

ların yeniden gün yüzüne çıkma-

sına sebep oldu. Tunus’ta Zeynel 

Abidin bin Ali’nin, Mısır’da Hüsnü 

Mübarek’in devrilmesinin ardın-

dan Libya’da ray değiştiren Arap 

Uyanışı süreci Bahreyn’deki kitle 

gösterilerinin dağıtılması, Ürdün 

ve S. Arabistan’da etkisini yitir-

mesi ve Yemen’de S. Arabistan’ın 

kontrolüne girmesi dolayısıyla 

bölgede İran etkisini aşındırı-

cı bir biçimde işlemeye başladı. 

Çin açık bir biçimde ifade etmese 

de Rusya, Arap Baharı adı veri-

len kitlesel mobilizasyon sürecini 

ABD’nin bölgedeki etki alanının 

genişlemesi yönünde değerlen-

diriyordu. Rus Dışişleri Bakanı 

Sergey Lavrov’un, Putin bir “Haçlı 

Seferi” olarak nitelemiş olmasına 

rağmen, Libya’da kendilerine veri-

len sözlerin tutulmadığını açıkla-

ması bu durumun en net ifadele-

rinden birisiydi. Arap Baharı’nın 

Suriye’de tıkanması ve AKP’nin 

dış politika söyleminin en kritik 

döneminin yaşanması arkasındaki 

nedenin en temel sebeplerinden 

birisi buydu: Arap Baharı denilen 

kitlesel mobilizasyon süreci 2011 

öncesindeki koşulları neredeyse 

tamamen değiştirdi. 

Türkiye’nin Suriye krizinin 

çözülmesi noktasında benimse-

diği strateji Türkiye’nin İran ve 

Rusya ile çıkar çatışması yaşama-

sına sebep oldu. Rusya, Libya’da 

aldatıldığını düşünmenin ve 

Suriye’nin en büyük silah sağla-

yıcısı, Tartus limanının kullanıcısı 

olmanın etkisiyle Suriye konu-

sunda tatmin edilememiş olması 

dolayısıyla Suriye rejimi yanlısı bir 

tavır benimserken İran’ın Suriye 

konusundaki tavrının çok daha 

kendi varlığını doğrudan ilgilen-

diren öğeler taşıdığı görülmekte-

dir. Bir ayağı da Türkiye’ye kuru-

lan ve NATO’da çeşitli düzeylerce 

İran’a karşı kurulduğu ifade edilen 

NATO Füze Savunma Sisteminin 

faaliyete geçmesi sonrasında sar-

sılan Türkiye-İran ilişkileri Suriye 

krizinin derinleşmesiyle güven 

bunalımı da yaşamaya başladı. 

Komşularla sıfır sorun politi-

kası diye adlandırılan ve Türk dış 

politikasının bütün sorun alanla-

rında yapıcı tavır ve hep bir adım 

önde olma stratejisi ile uygulanan 

AKP dönemi Türk dış politika-

sı özellikle son günlerde ciddi 

biçimde eleştirilmektedir. Suriye 

ile savaşın eşiğine gelindiği gibi 

bir izlenim yaratılması, Irak’la iliş-

kilerin gün geçtikçe gerginleşme-

si, İran’la ikili ilişkilerin karşılıklı 

güvensizlik noktasına taşınması 

gibi sorunlar sebebiyle AKP’nin 

komşularla sıfır sorun politika-

sının başarısızlıkla sonuçlandığı 

değerlendirmelerinin yapıldığı, 

iktidarın gittikçe dış politika ala-

nındaki kritiklere tahammülsüz-

leştiği ve Türk dış politikasına 

eleştiri yöneltmenin bazı yazar-

lar ve iktidar partisine mensup 

kimseler tarafından neredeyse 

“vatan hainliği” ile itham edildiği 

bir dönemde AKP dönemi Türk 

dış politikasının dışsal etkilerden 

soyutlanmış bir panoramasını 

ortaya koymak son derece zor 

görünüyor.

Sonuç Yerine: AKP’nin Dış 
Politikası ve Türkiye’nin 
(Herhangi) Bir Güç Olma 

Fetişizmi

3 Kasım 2002’de gerçekleş-

tirilen seçimlerde iktidara gelen 

AKP’nin nasıl bir yol izleyeceği 

merak konusuydu. Çünkü AKP 

kurucu kadroları Millî Görüş 

çizgisi içerisinden geliyorlardı. 

Kurucu Genel Başkan R. Tayyip 

Erdoğan bir miting esnasında Ziya 

Gökalp’in bir şiirinden parçalar 

okuduğu için dokuz ay kadar 

cezaevinde kalmıştı. Partinin 

diğer önemli isimleri Abdullah 

Gül, Bülent Arınç, Abdüllatif 

Şener gibi kimseler ise 2000 yılın-

da gerçekleştirilen Fazilet Partisi 

kongresinde yenilikçi kanat ola-

rak belirmiş, parti içerisinde 

ciddi başarı elde etmelerine rağ-

men gelenekselci refleksin tepki-

sel davranışları neticesinde parti 

yönetimini ele geçirememişlerdi. 

Dolayısıyla tek başına iktidara 

gelen partinin nasıl bir yol izleye-

ceği merak konusu oldu. Bununla 

birlikte AKP kısa sürede, bilhassa 

batı kamuoyunda beliren şüphe-

leri izale etmeyi başardı. AKP’nin 

batı kamuoyunda yarattığı “ılımlı/

orta yolcu siyasal İslâm” algısı 

AKP örneğinin Ortadoğu’da da 

uygulanabileceğine dair bir takım 

tezlerin ortaya atılmasına sebep 

oldu. Diğer taraftan AKP Arap 

coğrafyasından çok daha farklı bir 

tarihsel arka planın ve sosyolojik 

yapının neticesiydi.

Geçtiğimiz on yıl boyunca 

AKP’nin dış politikasının başarılı 

olduğu noktalar da oldu, başarı-

sız olduğu noktalar da... Örneğin 

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşun-

dan itibaren Ortadoğu’ya sırtını 

dönerek bir biçimde Ortadoğu 

siyasetinden uzak durma, Orta 

doğudaki çatışmalarda taraf olma-
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ma stratejisi izlemişti. Bu durum 

Türkiye’de Arap coğrafyasına 

karşı bir yabancılık oluşmasıy-

la neticelendi. AKP döneminde 

izlenen dış politika Türkiye’nin 

Arap coğrafyası ile yeniden ilişki 

kurmasına, her iki toplumda da 

toplumsal hafızanın canlanmasına 

sebep oldu. Diğer taraftan AKP, 

dış politikadaki çipalarından AB 

ile ilişkilerde sınıfta kaldı. 

Bu süreçte Türk dış politika-

sının temel probleminin söylem 

ve pratik arasında denge kurula-

maması olduğu görüldü. Türkiye, 

özellikle Arap coğrafyasında yük-

selen profilinin de etkisiyle söy-

lem olarak iddialı bir dış politika 

benimsedi ancak bu dış politika 

anlayışını pratize edebilmek için 

gereken dış politik enstrümanlar 

henüz tam anlamıyla oluşmamış-

tı ya da yoktu. Diğer taraftan 

Türkiye’nin Arap coğrafyasına 

yönelişinin arkasında Osmanlı’dan 

arta kalan yerlere geri dönme 

düşüncesi de hem karar verme 

mekanizmasında hem de toplum-

da, değişik oranlarda da olsa etkili 

oldu. Dış politikada yaşanan bazı 

başarısızlıkların en önemli sebebi 

ise dış politikanın tarihsel olarak 

iç politikanın da dizayn edilme-

sinde kullanılması geleneği oldu. 

Çok değil, 1-2 yıl öncesine kadar 

bütün komşu ülkelerle sorunlarını 

çözmüş ya da çözmek üzere olan 

bir Türkiye profilinden neredeyse 

bütün komşularıyla sorunlu bir 

Türkiye noktasına gelinmiş olması 

AKP dış politikasının başarısız-

lığının mı yoksa konjonktürün 

değişmesinin mi bir neticesiydi? 

Belki de temel mesele AKP dış 

politika anlayışının konjonktürün 

değişebileceğini ön görememesi 

ya da konjonktür değişikliğine 

verdiği reflekslerin yetersizliğiydi.

Eğri cetvelden çıkacak çizgi: 
Emperyalist devletlerin kendi iç 

hesaplaşmaları neticesinde parça-

lanmış, buna rağmen 19. yy’da ve 

artık parçalandığı 20. yy’da bile 

Avrupa güç dengesinin en önemli 

aktörlerinden birisi olmuş olan 

Osmanlı Devleti’nin bakiyesini 

devralmış olan Türkiye, çok geniş 

bir coğrafyaya hakim olmuş güçlü 

bir devleti kaybeden bir toplumun 

yorgunluğunu, kırılan onurunu 

ve bununla birlikte bilinç kırıl-

masını da temellük etti. Kurucu 

ideoloji toplumdaki bu özgü-

ven yitimini ve bilinç kırılmasını 

tedavi edebilmek için Osmanlı 

öncesi Türk tarihine ve gerile-

me dönemine kadarki Osmanlı 

tarihinin yüceltilmesine sığındı. 

Bir biçimde toplumsal hafızada 

bir emperyal geçmiş kimliği inşa 

edilmeye çalışılıyordu ve güç 

kavramı bu toplumsal hafızanın 

temel dinamiğini oluşturuyordu. 

Bu algı, siyasal yelpazenin nere-

deyse bütün kıvrımlarını etkile-

di. Özellikle İslâmcılar, kurucu 

ideolojiyi ötelerken kendilerini 

görkemli ve güçlü, üç kıtaya hük-

meden emperyal bir devlette kur-

mayı yeğlediler. Türk dış politika-

sının temel motivasyonu da “güç” 

olarak belirdi.7

AKP döneminde de Türk dış 

politikasının amacı önce “bölgesel 

güç” olmak ardından da “küresel 

güç” olmak olarak belirlendi. Sıfır 

sorun ve hep bir adım önde olma 

stratejisi Türkiye’nin gücünün 

maksimizasyonu, etki alanının 

ve dolayısıyla yumuşak gücünün 

genişletilmesi ve yeniden şekil-

lendirilmesi amaçlarının pratize 

edilmesiydi. Ancak izlenen dış 

politika sadece Türkiye’nin çaba-

ları ya da eylemleri ile yürütüle-

bilecek bir süreç değildi. Bölgesel 

konjonktürde yaşanan gelişmeler 

Türk dış politikasında komşularla 

sıfır sorun politikasının son bir-

kaç yıl içerisinde zarar görmesiyle 

neticelendi. Ancak yaşananlardan 

sonra komşularla sıfır sorun poli-

tikasının çöktüğü sonucu da çıka-

rılamaz. Zira Türkiye, geleneksel 

bir dış politika ilkesi olarak en 

azından söylem düzeyinde daima 

böyle bir amaca dönük politikalar 

geliştirmiştir. Diğer bir ifadeyle 

komşularla sıfır sorun Türkiye’nin 

bu geleneksel dış politika kavrayı-

şının ve uygulamalarının daha faal 

bir biçiminin kavramsallaştırılma-

sından başka bir şey değildir.

Dipnotlar
1  Operasyonun İsrail seçmeninin artan 

güvenlik kaygılarından nemalanma 
amacıyla başlatıldığı yönünde görüşler 
bulunmaktadır.

2   HAMAS’ın İsrail’e fırlattığı roketler dire-
nişin sona ermediği yönünde algılanma-
lıdır.

3   Çek Cumhuriyeti tam bu dönemde ABD 
güdümünde sürdürülen Avrupa için 
Füze Savunma Kalkanı projesi ile gün-
demi işgal ediyordu. 

4   BM Şartı 2/4 kuvvet kullanma yasağı-
nı içermektedir. Meşru müdafa halini 
düzenleyen 51. Maddenin ise meşru 
müdafada ölçülülüğü içerdiği genel 
kabul durumundadır.

5   Çekimser oy kullanan ülkeler ise 
İngiltere, Belçika, Norveç, Slovenya, 
Kamerun, Gabon, Burkina Faso, 
Japonya, G. Kore, Meksika ve Uruguay 
oldu.

6  Nitekim özellikle Başbakan’ın bölge 
ülkelerinin kamuoylarında ciddi des-
tek bulan Davos çıkışının ardından S. 
Arabistan’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül beklenmedik şekilde iyi 
ağırlanmış; S. Arabistan parlamentosu-
na seslenen ilk Türk Cumhurbaşkanı 
olmuştur.

7  Güç kavramı uluslararası politika ve 
uluslararası ilişkilerde realist kuramcılar 
tarafından dış politikanın nihai hedefi 
olarak kodlanmaktadır. Realist yazarlara 
göre güç kantitatifleştirilebilir, dolayı-
sıyla bir devletin güçlenmesi bir diğer 
devletin güç yitirmesi olarak değerlen-
dirilmelidir. Dolayısıyla güçlenmeyi 
ve güç yitirmemeyi temel motivasyon 
olarak benimsemiş devletlerin olduğu 
bir düzen anarşik bir düzendir. Gücün 
ölçülmesi etki alanının belirlenmesi ile 
olur. Burada Joseph Nye’ın gücü aşka 
benzetmesi anlamlı olmaktadır: “Gücün 
denenmesi, tanımlanması ya da ölçül-
mesinden daha kolaydır.”
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Türkiye, siyasi hayatında AK 

Parti ile onuncu yılını doldur-

du. “AK Parti ile on yıl” deyince, 

karmaşık ve çok boyutlu tartışma 

alanlarının önümüze açıldığını 

söyleyebiliriz. Hiç şüphesiz böyle 

bir yazıda bu boyutların hepsini 

tartışmamız imkansızdır. Ancak 

özü itibarıyla bir değerlendir-

me yazısı olduğundan, AK Parti 

üzerinde konuşabileceğimiz ana 

izlek noktalarını tespit edebiliriz. 

Bundan dolayı öncelikle AK Parti 

denilince akla gelebilecek anahtar 

kelimeleri ortaya koymakta fayda 

vardır. Bunları şu şekilde sırala-

yabiliriz: 28 Şubat süreci, dar-

beler, dindarlık, muhafazakârlık, 

Avrupa Birliği, İslâm ve İslâmcılık, 

reformlar, Anayasa değişikliği, 

PKK sorunu, Etnik Problemler ve 

özelde kürt kimliği, komşular ile 

ilişkiler, değişim, bunların için-

de sadece birkaç madde olarak 

sayılabilir. Biz şimdi bunları, AK 

Parti’nin on yılını değerlendirme 

konsepti içerisinde birkaç ara baş-

lık altında tartışmaya çalışacağız.

Türkiye’nin siyasi hayatına 

bakıldığı zaman, -tek parti döne-

mi dışarıda tutulduğunda- yüksek 

oy oranlarıyla iktidara gelip diğer 

dönemlere nazaran iktidarda uzun 

süre kalmış üç partiyle karşıla-

şılır. Bunlar Adnan Menderes’in 

Demokrat Partisi, Turgut Özal’ın 

Anavatan Partisi ve nihayet Tayyip 

Erdoğan’ın AK Partisi. Her üç 

iktidarın bir diğer ortak özelliği, 

kendi iktidarlarından önce yaşa-

nan darbe ve sosyal dokudaki 

yaraların derinliğidir. Demokrat 

Parti öncesinde, ülkenin gündelik 

hayatı içerisinde yaşanan dönü-

şüm ve kırılmalar, ideolojik yöne-

limlerin henüz kristalize olmadığı 

bir zaman diliminde toplumun 

Demokrat Parti’ye doğru yöne-

limini sonuçlamıştır. Nitekim 

İnönü döneminde varlık vergi-

si, ekmeğin karneyle dağıtılması 

vb. ekonomik zorlukların yanı 

sıra, ezanın Türkçe okunması, 

yukarıdan aşağıya gündelik haya-

tın dönüştürülmesi, Demokrat 

Parti’ye yönelimin derinlerde 

yatan aksidir.1

Türkiye’nin 1970’li yıllar 

boyunca, yaşadığı terör ve kar-

maşıklık ile ardından gelen 1980 

darbesi yine sosyal dokuda derin 

yaralar oluşturmuştur. Darbe, 

aynı zamanda gündelik yaşam 

zihniyetini dönüştürme açısından 

izlerini (meselâ, Anayasa, darbe-

ler, siyasi enstrümanların kendi 

doğal hiyerarşik yapısının bozul-

ması, fikir ve inanç özgürlüğü 

vb.) hâlâ devam ettirmektedir.2  

Türkiye insanı 1983 yılında döne-

min asker Cumhurbaşkanı Kenan 

Evren’in kendi güdümünde bir 

partiye (Turgut Sunalp’in MDP’si) 

oy verilmesi için işareti yeterli 

olmamış; Turgut Özal’ın partisi 

% 43 civarlarında oy alarak birin-

ci olmuştur. AK Parti öncesin-

de Türkiye yine bir travmayla; 

28 Şubat süreci ile karşılaşmış-

tır. AK Parti üç seçim üst üste 

seçimi kazanmakla yetinmemiş, 

her seçimde oyunu arttırmıştır. 

Doğrusu bunun önemli sebeple-

rinden biri, sosyal dokuya daha 

önce verilen zararların derinliği 

ise, bir diğeri de belki buna bağlı 

olarak Tayyip Erdoğan merkezli 

AK Parti’nin halkla arasında olu-

şan “kuvve”dir.

Tam da bu noktada şu soru-

yu sormalıyız: Acaba bu üç parti 

neden bu kadar uzun süre iktidar-

da kaldı? Kesintiye uğramasaydı 

yani demokrasi dışı enstrüman-

lar devreye girmeseydi, muhte-

melen Demokrat Parti iktidarını 

devam ettirecekti. Şu anda AK 

Parti’nin bir sonraki seçimde 

önünde iktidar olmak için bir 

engel görünmüyor. Sorumuzun 

cevabına dair bir nokta Anavatan 

Partisi’nin serencamıyla ilinti-

AK Parti ile On Yıl
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li. 1983’de Anavatan’ın halkla 

arasında kurduğu kuvve, Özal 

sonrası ANAP’ında reddi mira-

sa dönüştü. Toplumsal bellek-

te Mesut Yılmaz’ın İmam Hatip 

Liselerine yönelik bir karşı hare-

ket olarak imajlaşan “siyasi haya-

tıma mal olsa da kesintisiz eğitimi 

hayata geçireceğim” sözü belki 

bu reddi mirasın  sadece küçük 

bir yansımasıdır. Burada günde-

lik yaşamını rahat sürdürmek, 

geleneklerine ve yaşam tarzlarına 

müdahale edilmemesi gibi halkın 

birkaç talebinin önemli oranda 

belirleyici olduğunu; o iktidarı 

kendisinden olarak hissettiğini 

görmekteyiz.

İşte AK Parti’nin uzun süre-

li iktidarının anahtar kavramı 

“gündelik yaşam” ya da hayatın 

teferruatına dair “küçük şeyler”dir. 

Bu gündelik yaşam; küçük ihti-

yaçların karşılanmasında, huzur, 

güvenlik, psikolojik rahatlık 

gibi ögeleri içinde barındırıyor. 

İnsanlar işlerine rahat gidip gel-

mek, iyi kötü geçinmek, istedikle-

rini bulabilmek, dünyada varolan 

bazı teknoloji ve emtiaya sahip 

olabilmek, aşağılanmamak, huzur 

ve güven içinde yaşamak istiyorlar. 

Belki Alpay’ın söylediği bir şarkıda 

kadının taleplerine benzer:

“Bir evi  olsun ister

Bir de içmeyen kocası

Tanrı ne verirse geçinir gider

Yeter ki mutlu olsun yuvası.”

Bu bağlamda meselâ, günde-

lik hayatlarında terörün olma-

ması, iktidarın öğrencilere ücret-

siz kitap dağıtımı, vergi barışı 

vb. gibi unsurlar tamda halkın 

muhafazakâr talepleriyle örtüş-

mektedir. Öte yandan Tayyip 

Erdoğan, tam da bu mahallenin 

çocuğudur. Kasımpaşalı ola-

rak gerektiğinde posta koyması-

nı bilir. Nitekim Davos’ta bozuk 

aksanı ile “One minute” dediği 

zaman, sadece Türkiye değil, Arap 

halkları da, kendilerinin yıllarca 

batılılar ve İsrail tarafından kırılan 

onurlarını bir telafi olarak algıla-

dılar ve rahatladılar. Zaten onlar 

İngilizce bilmeyen alt ve orta 

sınıflar olarak, bu aksanla coşabi-

lirlerdi. Çünkü İngilizce bilenler 

onlara yabancılaşmışlardı yıllar-

ca. Zamanında koltuğunda otur-

muş Clinton’ın karşısında Bülent 

Ecevit’in ayakta ve el pençe divan 

duran fotoğrafların ardından, 

Amerikan başkanının karşısında 

uzun boyu ile bacak bacak üzeri-

ne atmış Tayyip Erdoğan resmiy-

le, halk açısından milletin onuru 

kurtarılmış oluyordu.

AK Parti ve özelde Tayyip 

Erdoğan, bizim mahallenin (alt ve 

orta sınıfların mahallesi) çocuğu 

olarak berber Hüseyin’e traş oldu; 

Kasımpaşa’nın simgeleyebileceği 

toplumun ikincilleri, ötelenmiş-

leriyle birlikte fotoğraf  karele-

rinde bulunup onlarla görüştü. 

Romenler, taksiciler, kenar mahal-

le insanları ile yani. Zaten onla-

rın yanına başbakanın gelmesi ve 

“nasılsınız?” demesi bile, Türkiye 

siyasi hayatında adam yerine kon-

mamışlığın telafisi olarak yetiyor-

du ve siyaset adamının algılanı-

şına dair kodlar yenileniyordu. 

Belediye başkanlığından bu yana 

sürekli kenar mahalle insanlarını 

ziyaret ve onlara yardım ile, akşam-

leyin fakirlerin mütevazi sofrala-

rındaki çorbaya kaşık sallamak o 

insanlara yetip artıyordu bile. Bu 

örnekleri çoğaltmak mümkündür 

ama Tayyip Erdoğan’ın “halk”la 

arasında oluşan “kuvve”nin sebep 

ve etkilerini işte buralarda aramak 

gerekmektedir.

AK Parti’nin iktidara gel-

mesinin üzerinden geçen on 

yılda, Tayyip Erdoğan’ın kariz-

masına bağlı olarak oluşan bu 

“kuvve”nin karşısında, onun ikti-

darına çok eleştiriler geldi. Ama 

bu “kuvve”nin hâlâ devam ettiği 

görülüyor. Bu kuvve AK Parti’den 

ziyade Tayyip Erdoğan’ın şah-

sında somutlaşmış olduğundan, 

Erdoğan sonrası süreçte bunun 

böyle devam etmesi zor görün-

mektedir. Şu anda AK Parti 

demek, Tayyip Erdoğan demektir.

AK Parti iktidarının ömrü-

nü uzatan bu faktörlere dikkat 

çektikten sonra, tabii ki sorun-

lu alanlara da değineceğiz. Bu 

sorunlu alanların başında gelir 

dağılımında adaletsizlik geliyor. 

Hâlâ tipik bir kapitalist ülkede 

olduğu biçimiyle ülkedeki küçük 

bir azınlık, kendi payına düşen-

den daha fazlasını kontrol etmek-

tedir. Son on senedir, sürekli borç 

gerekçesiyle uygulanan sıkı para 

politikası, dar gelirli insanların 

bütçelerinde gerçekleştirilmesi 

gereken bir iyileştirmeyi sağlaya-

mamıştır. Öte yandan özellikle alt 

ve orta gelir grubunun hem gayr-ı 

safi milli hasıladan alması gereken 

pay anlamında, hem de kendi 

içindeki gelir dağılımındaki ada-

let anlamında ciddi sorunlar hala 

devam etmektedir. Bu noktanın 

solcuların cılız sesleri dışında çok 

sorgulanmadığı ortadadır. Yetkiyi 

elde etmiş sendikalar da, birer 

hükümet kuruluşu gibi çalış-

makta; çalışan insanların hakları-

nı savunma konusunda oldukça 

yetersiz kalmaktadırlar.
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İnsanların çoğunun buna 

yönelik sorgulamalarının eksikliği 

ehem-mühim meselesiyle alakalı 

görünmektedir. 28 Şubat süreci-

nin ardından, gündelik yaşamda 

gerilimin düşmesi, baskıların sona 

ermesi, siyasi, hukuksal, eğitsel 

vb. birçok açılardan hüküme-

tin geçmiş dönemdeki baskı-

ların izlerini silmeye yönelik 

attığı adımlar, halk tarafından 

“yarıda kalmamalı” düşün-

cesiyle şimdilik sorunların 

gündeme getirilmesini erteli-

yor da görünmektedir. Diğer 

yandan sendika, sivil toplum 

kuruluşlarının da “hükümet 

bizden” düşüncesiyle bu tür 

sorgulamalara pek sıcak yak-

laşmadığını/ertelediğini söy-

lemeliyiz.

Ekonomik gelir-gider 

dengeleri, refahtan pay 

almada adaletin temini açı-

sından AK Parti’nin ciddi 

anlamda zaafiyetleri bulun-

maktadır. Türkiye’de her 

iktidar, geçmişten bu yana 

kendi zenginlerini yarat-

mıştır. Maalesef AK Parti de 

bunun bir istisnası değildir. 

“Devlet Burjuvazi”sinin son-

landırılması için adım atmak 

bir yana tam tersine devam 

etmesi, bu bağlamda önem-

li bir handikap olarak dur-

maktadır. Bu sebeple devle-

tin önemli ölçüde müdahil 

olduğu; aldığı, paylaştırdığı 

ve tüm bu mekanizmalara karar 

verdiği; devletin beslediği  bir 

ekonomik işleyiş, hem bürokrasi 

hem de iş dünyasında sivilleşme-

nin önünü açamaz ve en önemlisi 

de devleti bir rant kapısı olmaktan 

çıkaramaz. Tabii ki bunun doğal 

sonuçları olarak devletin merkez-

de olduğu bir yapıda birinci, ikin-

ci, üçüncü halkalar, yakınlıklarına 

göre rant ekonomisinden pay ala-

caklardır.

AK Parti, 28 Şubat sürecinin 

hemen ardından ve önemli ölçüde 

ona bir reaksiyon olarak iktidara 

geldi. 28 Şubat sürecinde devlet, 

önemli ölçüde zarara uğratılmış; 

demokratik işleyiş mekanizmaları 

kapatılmış, siyasete siyaset dışı 

enstrümanların müdahalesi ola-

ğan hale getirilmiş, gelir dağılımı 

gittikçe adaletsiz hale gelmiş, 

insanların gündelik hayatı 

cebri olarak dönüştürülmeye 

çalışılmıştır. Üniversitede ikna 

odaları, kesintisiz eğitim ile 

eğitimde özgürlüklerin önüne 

geçilmesi, dini değerlere karşı 

negatif yaklaşım, tutum ve 

uygulamalar bunlardan bazıla-

rıdır. Tayyip Erdoğan’lı bir AK 

Parti ve Parti’nin içindeki bazı 

isimler aynı zamanda 28 Şubat 

sürecinin mağdurları arasın-

daydı. Bunun da oluşturduğu 

“kuvve” ile AK Parti güçlü bir 

şekilde iktidara geldi. İktidara 

gelişinden itibaren 2007 yılın-

da Cumhurbaşkanlığı seçi-

mi oluncaya kadar AK Parti 

ile siyaset dışı enstrümanlar 

arasında gerilim siyaseti ve 

mücadele konsepti devam 

etti. Bugünden bakılınca 

anlaşılmaktadır ki, Ayışığı, 

Sarıkız vb. isimlendirmeler-

le hükümete karşı geliştiri-

len darbe teşebbüsleri var-

mış. Mahkeme, Balyoz davası 

üzerinden buna “eksik darbe 

teşebbüsü” suçlamasıyla ceza 

verdi. Ayrıca Ergenekon ve 

birkaç dava daha devam edi-

yor. AK Parti iktidarı, siyaset dışı 

enstrümanların müdahalesi kar-

şısında önemli bir mücadele sür-

dürdü. Benzer bir reformu yargı 

alanında da gerçekleştirmeye 

çalıştı. Çünkü yargı da 28 Şubat 

sürecinde siyasallaşmış; kuvvetler 

Öte yandan Tayyip Erdoğan, 
tam da bu mahallenin çocuğu-
dur. Kasımpaşalı olarak gerek-
tiğinde posta koymasını bilir. 
Nitekim Davos’ta bozuk aksa-
nı ile “One minute” dediği 
zaman, sadece Türkiye değil, 
Arap halkları da, kendileri-
nin yıllarca batılılar ve İsrail 
tarafından kırılan onurlarını 
bir telafi olarak algıladılar 
ve rahatladılar. Zaten onlar 
İngilizce bilmeyen alt ve orta 
sınıflar olarak, bu aksanla 
coşabilirlerdi. Çünkü İngilizce 
bilenler onlara yabancılaşmış-
lardı yıllarca. Zamanında kol-
tuğunda oturmuş Clinton’ın 
karşısında Bülent Ecevit’in 
ayakta ve el pençe divan 
duran fotoğrafların ardından, 
Amerikan başkanının karşısın-
da uzun boyu ile bacak bacak 
üzerine atmış Tayyip Erdoğan 
resmiyle, halk açısından mil-
letin onuru kurtarılmış olu-
yordu.
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ayrılığı ilkesinin bir gereği olarak 

yargı alanında kalması gerekir-

ken yönetim alanına da müdahale 

etmiştir. AK Parti iktidarının genel 

olarak darbe teşebbüslerine karşı 

duruşu ve etkinliği, halk tarafın-

dan olumlu bulunmakla birlikte; 

bazı davaların hâlâ bir netice-

ye ulaştırılamaması, tam da bu 

sebeple içeride sürekli yatan sanık 

sıfatlı insanlar için karara varıla-

maması, eleştiri konusu  olmaya 

devam etmektedir.

AK Parti henüz anayasa deği-

şikliğini gerçekleştirememiştir. 

Bunun anlamı; gerçekleştirilmeye 

çalışılan kimi referansların henüz 

prosedürel özellikler kazanamamış 

olmalarıdır. Bu bağlamda özgür-

lük, şeffaflık, katılım gibi birçok 

konularda sadece teâmül ve yeni 

durumun etkileri ile uygulamalar 

oluşmuş; dediğimiz gibi bunlar 

prosedürel nitelikler kazanama-

mışlardır. Meselâ; inanç özgür-

lüğü böyledir. Şu anda kadın-

lar için ciddi anlamda başörtüsü 

sorunu söz konusudur. Liselerde 

öğrenciler, öğretmenler, öğretim 

üyeleri, bazı üniversite öğrenci-

leri bu sorunun mağduru duru-

mundadırlar. Eğer üniversitelerde 

şu an itibariyle bu sorun üze-

rinde durulmuyorsa/müdahalede 

bulunulmuyorsa, bu, rektörün, 

konjonktürün etkisi ve iktidarın 

AK Partili olması dolayımıyladır. 

İktidar değiştiğinde özgürlüklerin 

bu şekilde/rahatlıkta devam ede-

ceğini kimse garanti edemez. Bu 

nedenle mutlaka, insanları inanç 

ve hayat tarzlarına dair özgürlük-

lerin prosedürel nitelik kazanması 

gerekmektedir.

Bu da göstermektedir ki, AK 

parti henüz Türkiye’de yaşayan 

insanların, inanç ve hayat tarzları-

nı yaşamalarının önündeki engel-

leri kaldıracak olan “normatif” bir 

ilişki düzeneğini henüz somutlaş-

tıramamış ve iktidarlardan bağım-

sız bir şekilde kurumsallaştırama-

mıştır. Bu durum, aynı zamanda 

maalesef iktidarın da kişi bağımlı 

olarak çalıştığını doğrulamaktadır. 

Bugün AK Parti’ye bağımlı, AK 

Parti de Tayyip Erdoğan’la bağımlı 

ve sınırlı.

Bu bağlamda ortaya çıkan bir 

sorun da, Tayyip Erdoğan’dan 

başlayarak AK Parti’nin ve siya-

sanın monopolleşmesidir. Böylece 

devlet aklı ya da bürokratik akıl, 

siyasanın çeşitliliğini kendi inhi-

sarı altına almakta ve giderek hem 

siyasal körlük üretecek bir zemin 

oluşmakta, hem de bir totolojiyi 

sonuçlamaktadır. Bunu pekiştiren 

en önemli öge ise, iktidarın aynı 

zamanda rant dağıtan bir meka-

nizma olarak işlemesidir. Böylece 

basından partilere kadar çeşitlilik 

ve eleştiri, ya yok olmakta ya 

da kendini ertelemektedir. Yani 

devr-i iktidarın değişmesini bekle-

mektedir. Nitekim zaman zaman, 

gazete patronlarına bazı yazarları 

şikayet etme tavrı, buna iyi bir 

örnektir. Öte yandan AK Parti’nin 

karşısında ciddi bir muhalefe-

tin kalmayışı da, Türkiye siya-

seti ve büyük resim açısından 

olumsuz bir durumdur. Gerçi bu 

AK Parti’yi bir eleştiri konusu 

olur mu bilmiyorum; daha çok 

muhalefetin söyleyecek bir sözü 

olmamasından kaynaklanmakta-

dır.  Ama belirtilmelidir ki, belden 

aşağı vurmayacak, donanımlı, ne 

söylediğini bilen, muhalefet olsun 

diye muhalefet etmeyen, bu top-

raklara değen, kritiğe önem veren 

ve temelde büyük Türkiye resmini 

hedeflemiş bir muhalefete olan 

ihtiyaç büyüktür. Bugün SP, CHP, 

MHP ve BDP’nin siyasi arenedaki 

muhalefet söylemlerinin maalesef 

çapı düşüktür. Kimileri belden 

aşağı vururken, kimisi salt muha-

lefet etmekte ve bu topraklara 

değmemektedir.

AK Parti ile ilgili değerlen-

dirmelerimizde belki en önemli 

noktayı sona bıraktık; toplumda 

meydana gelen değer erimeleri-

nin AK Parti döneminde giderek 

hızlanması. Öncelikle buna dair 

iki önemli unsurun burada altını 

çizmekte fayda vardır. Birincisi, 

son otuz yılda Türkiye’de gide-

rek “muhafazakâr” olarak tanım-

layabileceğimiz alt ve orta sınıf-

larda meydana gelen refah artı-

şı ve yeni sınıf atlamaları. Bu, 

bir yandan bürokratik anlamda 

“muhafazakâr” denilen kesimlerin 
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çevreden merkeze doğru mobilize 

olmaları; diğer yandan alt ve orta 

sınıfta olan bu kesimlerin orta, 

üst orta ve üst refah düzeyleri-

ne doğru sıçrayışları ile müm-

kün olmuştur. Hiç şüphesiz bu 

durum, AK Parti’den önceki bir 

sürecin sosyolojik sonucu; ama 

aynı zamanda AK Parti iktidarı 

döneminde yeni zenginleşen sınıf-

larla bağlantılıdır.

Peki bunun konumuzla ilintisi 

nedir? AK Parti bu yükselen sınıfla-

rın hem taleplerinin önünü açmış; 

hem de bu taleplerin yönelimini 

belirlemede etkili olmuştur. Bu 

bağlamda “muhafazakâr” şeklinde 

belirtilen kitleler ile AK Parti’nin 

yeni siyasi yönelimleri arasında 

önemli bir çakışma söz konusu-

dur. Bu çakışma ve konsensus, 

toplumun post/modernleş(tiril)

mesi bağlamında işlemiştir. Daha 

önce yukarıdan aşağı bir dikte-

yi de içeren modernleştirici bazı 

ögeler, AK Parti’nin önderliğinde 

içselleştirilen gönüllü bir dönü-

şüm haline gelmiştir. Bu açıdan 

AK Parti ve ona yardımcı olan tüm 

enstrümanlar, meydana gelen bu 

değişimin önemli aktörleri olarak 

ortaya çıkarlar. Yardımcı aktörler 

derken, yazılı ve görsel medya ve 

sivil toplum kuruluşları vb. kas-

tetmekteyiz.  Eskiden beri iktidar 

merkezli hareket eden basın ve 

STK’ların yeni durumda da pozis-

yon alış biçimleri pek değişme-

miştir denilebilir. Hatta tüm bun-

lar AK Parti döneminde “güvenli 

modernleşme”nin dolayısıyla 

dönüşümün enstrümanı haline 

gelebilmişlerdir. Meselâ, “İslâmi 

kanallar ve televizyonlar” olarak 

etiketlenen medya, AK Parti ile 

birlikte değersel dönüşümlerde 

önemli oranda etkili olabilmek-

tedir. Bu bağlamda AK Parti’nin 

post/modern değerleri içselleştir-

mesi ve etkinliği konusunda bir 

yandan talepler yarattığı, diğer 

yandan bu taleplerin önünü 

açtığını söyleyebiliriz. Fakat bu 

durum şimdilerde aile, akrabalık, 

komşuluk, insan vb. birçok kav-

ram etrafında ve değer merkezli 

sorunlar olarak ciddi tartışmaların 

konusu olmaktadır. Aile parçalan-

makta, madde bağımlılığı artmak-

ta, bireyselleşme giderek hızlan-

maktadır ki, bunların işaretlediği 

tek sorun değerlerin erimesidir.

AK Parti iktidara ilk geldi-

ği andan itibaren Avrupa Birliği 

kriterlerini bütün politikaların 

merkezine oturtacağı taahhüdün-

de bulunmuştur. “Avrupa Birliği” 

söylemini tercih etmesi ya da altı-

nı çizmesinin birinci nedeni; AK 

Parti karşıtı aktörlerin tepkisini 

çekmeyecek bir çizgi belirleme 

isteğidir. AK Parti kendinden önce 

varolan özgürlük, demokrasi, şef-

faflık, ekonomik gelişme ile ilgi-

li sorunlara dair yapmak istediği 

dönüşümlere bilhassa 28 Şubat 

sürecinin ardından itiraz edile-

meyecek bir söylemle ortaya çık-

mıştır. Yıllarca Avrupa Birliği’ne 

karşı çıkmış çevrelerin de AK Parti 

üzerinden Avrupa Birliği söylemi-

ne itirazları, ülke içi siyasi ve top-

lumsal faktörler sebebiyle karşı 

duruşu ya dondurmuş ya da sone 

erdirmişti. Bazıları da bunu AK 

Parti’nin takiyyesi olarak algıla-

dılar.

Bu çerçevede Avrupa Birliği’ne 

uyum için hukuksal, toplumsal, 

eğitsel vb. değişim süreci başla-

mıştır. Adına ne derse densin, 

bu, Türkiye toplumunun değersel 

dönüşümü açısından önemli bir 

yön değiştirmedir. Nitekim zina 

serbest bırakılmıştır. Zinanın ser-

best bırakılması ile ilgili değişimin 

olacağı zaman, buna karşı çıkan-

lar da vardı. Tam da bu noktada, 

zinaya ceza verilmesini eleştiren 

Verheguen “Zina AB’nin öz değe-

ridir; AB bu konuda pazarlık yap-

maz” mealinde sözler söylemişti. 

Kanaatimce bu cümle, başlı başı-

na paradigma farklılığını anlatma-

ya yetmektedir.

Aslında AK Parti’nin on yılı-

nı çok daha farklı boyutlarıyla 

ve geniş analizlerle tartışmak 

mümkündür. Fakat biz bu kadar-

la iktifa edelim. Bir toplumun 

hayatiyetini devam ettirmesi şüp-

hesiz maddi koşullarla ilgilidir. 

Fakat bu ne yeter şarttır ne de 

birinci derecede önemlidir. Bir 

toplumda sürekliliği sağlayan 

unsur; normatif ve değersel bir 

zeminde ahlakiliği temin etmek-

tir. Bu toplumun hem teorik arka 

planı, hem de tarihsel tecrübesin-

de normatiflik, değersel zemin ile 

örnekliği yeniden üretecek meb-

zul miktarda bir bagaja sahiptir.   

Dipnotlar
1  Demokrat Parti’ye insanlar, akın akın 

yönelmekteydiler. Bu konuda daha 
geniş bilgi için bkz. Mustafa Tekin, 
“Adnan Menderes’in Halkla Bağının 
Metafiziği”, Türk Tarihinde Adnan 
Menderes Sempozyumu, C. 2, Aydın, 
2012, ss. 613-634

2  Daha önce çekilen “Babam ve Oğlum” 
filmi, darbenin sosyal dokuda açtığı 
yaraya küçük bir göndermedir. Yine 
şu günlerde her hafta yayımlanan 
“Seksenler” dizisi, mahallenin gündelik 
yaşamında, darbenin travmatik yansı-
malarını işlemektedir.  



46 Umran KASIM 2012

DOSYA

Giriş 

Dünya tarihine baktığımız 
zaman 18. ve 19. yy’lardan 

sonra kurulmaya başlayan ve 20. 
yy’da son halini alan ulus-devletler 
artık kendi kuruluş efsaneleri-
ni dayandıracak yeni kararlara 
ihtiyaç duymaktaydılar. Modern 
devletin kararlarını dayandırabi-
leceği daha kesin bilgiye duyduğu 
gereksinim daha 18. yy’da yeni 
bazı bilgi kategorilerinin  ortaya 
çıkmasına yol açmıştı. Bu bilgi 
kategorileri devletlerin hükümle-
rini sürdürebileceği bir meşruiyet 
alanı sağlamaya yönelik olmalıydı 
ve bunu da başardı. Keşfedilen 
bu bu muzaffer bilimin adı ‘sos-
yal bilimler’di. Sosyal bilimlerin 
modern devletlere kazandırdığı 
meşruiyet söylemi gücünü hiç 
kaybetmedi, sadece üslup değiş-
tirdi. Bu üslup bazen siyasi bir 
söylem bazen felsefi bir söylem 
bazen de sosyolojik bir söyleme 
büründü ama varlığını her zaman 
devam ettirdi, hatta en radikal 
düşünürler ya da en ateşli tartış-
malar hep bu üslup çerçevesinde 
devam ede geldi. Böylece sosyal 
bilimlerin dünyadaki gücü fark 
edilir bir hal alınca, her siyasi 

eylem ya da durum, önce ken-
disini sosyal bilimler zaviyesin-
den izah etme çabasına girişti. 
Parçalanma süreci yaşamış dev-
letler ise sosyal birliği yeniden 
sağlama adına ulusal tarihlerinin 
nasıl geliştiğini bakmaya yöneldi-
ler. Böylece karşımıza diyalektik 
açıdan işleyen çift sistemli bir 
bakış kazandırıldı, bunlardan biri 
sosyoloji, diğeri ise tarih oldu. 

Tarih ile sosyoloji arasındaki 
ilişki hakkında çağdaş sosyolog-
lardan Mills, şöyle demiştir: Her 
sosyal bilimin ya da daha iyisi, 
ciddî denilebilecek her toplumsal 
çalışma dalının düşüncelerinde 
tarihsel bir bakışa dayanması ve 
tarihsel materyallerden tüm olarak 
yararlanması gerektiğidir. Tarihin 
doğasına ilişkin olarak tarihi aşan 
bir teoriyi benimsemiş olmadık-
ça ya da toplum içindeki insanı 
tarihsel olmayan bir varlık ola-
rak tasarlamadıkça, hiçbir sosyal 
ilim tarih bilimini görmezlikten 
gelip onu aşamaz. Toplumbilim 
adım taşıyabilecek değerde olan 
bir toplum bilim ‘tarihsel top-
lumbilim’ niteliğini de taşımak 
durumundadır. Sosyoloji olayla-
rın, daha doğrusu tarihi olayların 
toplumsal boyutunu açıklarken 

bunu tarihten aldığı bilginin bera-
berinde yapabilir ancak. Böyle 
bir toplumbilim, Paul Sweezy’nin 
nefis deyişi ile yaşanan günü tarih 
olarak yazmak. Ayrıca Mills, tarih-
sel olmayan çalışmaların sınırlı 
ve kısa dönemli olduklarını 
belirterek onları tenkit eder. Bu 
nedenle diğer toplumlar üzerin-
de çalışanlar gibi, Türk toplum 
yapısını inceleyen bir araştırmacı 
da, her şeyden önce toplumumu-
zun tarihî gelişimini göz önüne 
almak zorundadır. Hiçbir toplum-
sal olgu, kendisini meydana geti-
ren sosyal içeriğinden (muhteva) 
sıyrılarak soyut (mücerret) bir 
biçimde incelenemez. Bu sebeple 
tarihî olguları daha çok sosyolo-
jik malzemelerle değerlendirmek 
mecburiyeti vardır.

Türk Sosyolojisi Bağlamında
Kürt Sosyolojisi

Türk sosyolojisinin yaşadığı bu 
tarihsel değişim ve gelişim süreci-
nin, yeni oluşmaya başlayan Kürt 
sosyolojisi için de geçerli olacağı 
söylenebilir, çünkü Kürt sosyo-
lojisi de günümüz itibariyle aynı 
paralellikte ilerlemektedir. Türk 
sosyolojisinin kontrolü altında 
ilerlemesine izin veren o dönem 

Adem PALABIYIK
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CHP zihniyeti, şu an itibari ile 

BDP tarafından taklit edilmekte-

dir. Kürtler adına söz söyleyen her 

düşünürün, BDP’ye selam vermesi 

gerekmektedir. Kendisini bütün 

Kürtlerin temsilcisi olarak ifade 

eden ama bunun hiçbir zaman bir 

meşruiyetinin olmadığını bile bile 

BDP’nin Kürt ulusu adına talep 

ettikleri, o dönem devletin Türk 

ulusu adına talep ettikleriyle tıpa 

tıp aynıdır. Kürt halkının sorunu-

nu kendi sorunu olarak kabul 

eden ama kabul ettiği sorunla-

rın, Kürt halkının talepleriyle 

taban tabana zıt olması, oto-

riter devlet geleneğinin Kürt 

versiyonundan başka bir şey 

değildir. 

Nasıl ki Türk sosyologları 

Cumhuriyet’in ideologlarına 

dönüştüyse, BDP yüzünden de 

Kürt düşünürler Kürt ideolog-

larına dönüşebilme riski taşı-

maktadırlar. Soruna milliyetçi 

eksende bakan ve ilk dönem 

Türk sosyologları gibi milliyet-

çi Kürt düşünürü yetiştirme 

derdinde olan BDP sayesinde, 

adımları yeni atılabilecek Kürt 

sosyolojisi, aynı Türk sosyolo-

jisi gibi ilk zamanlar yaşadığı 

ithal sosyoloji etkisini epey 

bir süre üzerinden atamayacaktır. 

Özellikle dindar sosyologların işe 

dahil olmasıyla yeni bir boyut 

kazanan Kürt sorunu, BDP’nin 

tekelinden çıktıkça BDP’nin artan 

seküler söylemleri de dikkat çek-

mektedir, bunun en basit göster-

gesi ise sivil Cumalardır. Türk sos-

yolojisi gibi pozitivist bir kuruluş 

aşamasına yaklaşan Kürt sosyo-

lojisi, BDP’nin bu seküler eylem-

leri neticesinde din ile arasına 

mesafe koyma yoluna gitmektedir. 

Dindar düşünürlerin Kürt soru-

nu hakkında her konuşmasının 

ardından, BDP’nin milliyetçilik 

kozunu oynaması oldukça ilginç-

tir. 

Cumhuriyet döneminde etkin 

olan Kemalist paradigmalar sosyo-

lojinin şekillenmesinde etkinken, 

BDP’de aynı etkiyi Öcalanist para-

digmalarla yapmaya çalışmakta-

dır. Öcalan’ın siyaset okullarında 

okutulan kitapları, ideolojik saf-

hanın tamamlanmasına etkiliy-

ken, oluşacak Kürt toplumunun 

söylem üslubuna uygunluk gös-

termesi en mühim sonuç olacaktır. 

Bu sonuç içerisinde ise öne çıkan 

başlık, Kürt halkının sorunları ile 

PKK’nın istençlerinin aynı sınır-

lar içerisinde muhafaza edilme 

çabasıdır. İşte bu çaba aydınlan-

ma yaşayabilecek Kürt sosyolojisi-

nin hem tek tipleşmesine hem de 

BDP’nin tekelinde olmayan Kürt 

entelektüellerinin söylem gücü-

nün azaltılmasına vesile olacaktır. 

Dindar Kürt düşünürlerin de Kürt 

davasından uzak tutulmasının 

esprisinin altında işte bu gerçek 

yatmaktadır. Çünkü BDP, İslami 

düşünüşe sahip olan Kürt sosyo-

logların bu kumpası bozabilecek 

tek güç olduklarının farkındadır. 

BDP’nin bunun karşısında yaptığı, 

o dönem ki zihniyetin yaptığı gibi 

kendisini merkeze koyup, merkez 

dışında kalanları ötekileştirmesi 

metodudur. Bu ötekileştirme ya 

kendisinden farklı düşünen ente-

lektüellerin kendi rızasıyla ya da 

BDP’nin kendine özgü yön-

temleri ile gerçekleşmektedir. 

O dönem Türk sosyoloji-

sin esas görevi olan Türklüğü 

ve Türkçülüğü sevdirme çaba-

sı, bugün Kürtçülük adına 

aynı biçimde BDP’nin faali-

yetlerinde görülmektedir; ırkı 

üstünleştirme çabası, her ne 

kadar “kardeşlik” dili kulla-

nılsa da BDP tarafından yöne-

tilmek istenen Kürt sosyolo-

jisinin çabası gibi görülebilir. 

Merkezin (BDP’nin) entelek-

tüelleri, çevrenin (BDP’den 

olamayanların) entelektüelleri 

ile bir mücadele içindedir ve 

bu mücadele yine Kürt aydın-

lar tarafından çözülmelidir. 

Çözümün yolu ise eylemsel 

değil ancak ve ancak düşü-

nümsel olmalıdır. Bugün eğer 

bir Kürt sosyolojisi oluşacaksa, 

bu sosyoloji Türk sosyolojisinin 

yaşadığı sancılı dönemi yaşama-

malıdır, çünkü yerel sosyolojisin 

kendisine gelmesi Türk sosyolojisi 

örneğinde görüldüğü gibi olduk-

ça zaman almaktadır. Kürtlerin 

bu zaman kaybını önlemesi için 

yapabilecekleri ise, entelektüel 

düşünüşü ve yaklaşımları BDP’nin 

de dahil olduğu ama BDP’nin 

tekelinde olmayan bir teori biçi-

mini oluşturmak olacaktır.

Nasıl ki Türk sosyologları 
Cumhuriyet’in ideologlarına 
dönüştüyse, BDP yüzünden de 
Kürt düşünürler Kürt ideolog-
larına dönüşebilme riski taşı-
maktadırlar. Soruna milliyetçi 
eksende bakan ve ilk dönem 
Türk sosyologları gibi milliyet-
çi Kürt düşünürü yetiştirme 
derdinde olan BDP sayesinde, 
adımları yeni atılabilecek Kürt 
sosyolojisi, aynı Türk sosyolo-
jisi gibi ilk zamanlar yaşadığı 
ithal sosyoloji etkisini epey bir 
süre üzerinden atamayacaktır.
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Dile getirdiğimiz bu bağlam-

lar, aslında konunun özünü itiraf 

etmek için yeterli olmasa da, bir 

başlangıç okuması açısından fay-

dalı olacaktır. Çünkü daha üzerine 

bir şey söylenmeyen konuda bazı 

kelimelere yer aramak oldukça 

güç bir iş ve biz bu güç işi yapar-

ken bazı paralellikleri kullanma 

yoluna gideceğiz. Kürt sosyolo-

jisin tahayyülü de böyle bir yak-

laşımla ele alınabilir, çünkü Kürt 

sosyolojisi, tarihsel anlamda ileri-

ki yıllara taşma şansı Türk sosyo-

lojisin geçirdiği bunalımlı evreleri 

yaşamaya muktedir görünmek-

tedir. Türk sosyolojisiyle alakalı 

olarak kısa bir bahis açacak olur-

sak, Türk sosyolojisinin kuruluş 

aşamasında bir devlet projesi ola-

rak ele alındığını ifade edebiliriz. 

Sosyologların devlet ideologlarına 

dönüştüğü bu düşünce biçimi, 

sosyoloji olmaktan çok, modern 

devletlerin kuruluş aşamasında 

devlet felsefelerini oluşturmak için 

kullanılan bir ideolojik aygıttan 

farklı bir rol üstlenmedi. Devletin 

sorununun halkın sorununun 

önünde tutulduğu, çünkü halkın 

tanınmadığı bir kuruluş aşaması 

yaşayan Türk sosyolojisi, devletin 

sorunlarının çözülmesini halkın 

sorunlarının çözülmesine eş değer 

ve önce tutmuştur. Bu sosyoloji-

nin temel amacı, tümevarımcı bir 

yaklaşım değil tam tersi tümden 

gelimci bir yaklaşım ile nesnel 

(devlet) gerçekliğin keşfini sağla-

maya yönelikti ve tartışılan kültür 

devlet kültürüydü, daha bir halk 

kültürüne ayıracak zaman mev-

cut değildi, ayrıca o dönem sos-

yologlarının tanımladığı bir halk 

sorunu da ortada yoktu. Olmayan 

bir sorun üzerine konuşmak pek 

rasyonel olamayacağı için de Türk 

sosyolojisin ilk yılları devlet adına 

kuruluş ve kurumsallaşan bir ide-

oloji sistemi olmaktan öteye gide-

medi. Çok partili dönemle bir-

likte nefes almaya başlayan Türk 

sosyolojisi ustalarını oluşturmaya 

başlarken, darbeler gibi klasik yol 

kesme araçlarıyla yeniden sekteye 

uğratıldı. Özellikle son yirmi yılda 

yeni adımlar atmaya başlayan Türk 

sosyolojisi, öteki olarak nitelen-

dirdiği dindar sosyologların da işe 

müdahil olmasıyla farklı bir ivme 

kazandı, çünkü bu zamana kadar 

sosyolojinin tükenmeye başladığı 

ve rasyonel ve de pozitivist man-

tıkla konulara yaklaşılmaktaydı, 

buna karşın dindar sosyologların 

sunduğu çerçeve yeni ufukların 

açılmasına neden oldu. 

Aydınlanma ve Kürtler

Kant, Aydınlanma için, “Benim 

yerime düşünen bir kitabım, 

vicdanımın yerini tutan bir din 

adamım, perhizim ile ilgilenerek 

sağlığım için karar veren bir dok-

torum oldu mu, zahmete kat-

lanmama hiç gerek kalmaz artık. 

Başkalarının denetim ve yönetim 

işlerini lütfen üzerlerine almış 

bulunan gözeticiler, insanların 

çoğunun, bu arada bütün latif cin-

sin ergin olmaya doğru bir adım 

atmayı sıkıntılı ve hatta tehlikeli 

bulmaları için, gerekeni yapmak-

tan geri kalmazlar. Önlerine kat-

tıkları hayvanlarını önce sersem-

leştirip aptallaştırdıktan sonra, bu 

sessiz yaratıkların kapatıldıkları 

yerden dışarıya çıkmalarını kesin-

likle yasaklarlar; sonra da onlara, 

kendi kendilerine yürümeye kal-

kışırlarsa başlarına ne gibi tehli-

kelerin geleceğini bir bir göste-

rirler. Ne var ki her bir yandan 

‘Düşünmeyin! Aklınızı kullanma-

yın!’ diye bağırıldığını işitiyorum” 

diyor.

Aslında aydınlanma denen 

realite, aklın, dini vecibelerin 

yerine konması değil; kullanılma-

yan aklın kullanılması demekti. O 

dönem din, kilisenin elinde zaten 

seküler bir hal içerisindeydi, kili-

se bunun adına, cennetten top-

rak bile satın almaktaydı. Bundan 

daha seküler bir anlayış nasıl 

mevcut olabilir ki? Bu durumun, 

bizim bildiğimiz modern anlam-

daki sekülerlikten tek farkı, bize, 

sekülerleşmenin, dinin dünyevi-

leşmesi olarak yutturulmuş olma-

sıydı ki bu aslında doğru değildi. 

Eğer başkaldırı dine olsaydı, daha 

doğrusu Hıristiyanlığa karşı olsay-

dı, bugün Avrupa devletlerinde 

Hıristiyanlık diye bir dinden söz 

edilebilir miydi? Daha doğrusu, 

Hıristiyanlık, bu kadar yaygın 

olabilir miydi? O halde başkal-

dırı dine değil, kiliseye karşıydı 

ve sonuçta sadece kilise, Tanrı 

ile birey arasından kaldırıldı, din 

olduğu yerde durmaktaydı, çünkü 

din zaten sekülerdi. 

Peki bu Aydınlanma denen 

olgu, Türkiye’ye nasıl yansıdı? 

Türkiye’de, dinin yerini ne aldı? 

Akıl, gelenek, modernizm, laik-

lik... Bunun cevabı oldukça mual-

lak. Çünkü Osmanlı’nın yaşadığı 

aydınlanma bunalımı daha farklı 

bir gelişim izlemiştir, hatta bu 

gelişimin etkisi günümüze kadar 

devam etmiş görünmektedir. 

Hüsamettin Arslan’ın, “Epistemik 

Cemaat” adlı çalışması bu buna-

lımı şöyle vurgulamaktadır: 

“Türkiye’de on dokuzuncu yüz-

yılın başından günümüze episte-

mik bunalım yaşanmaktadır. Bu 

bunalımın kaynağında, bütünüy-

le toplum değil, on dokuzun-
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cu yüzyılın başlarında Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Batı ülkelerin-

de, Batılı Devletler’in de Osmanlı 

İmparatorluğu’nda tesis ettiği elçi-

likler ve yine Batılı Devletler’in 

Osmanlı toprakları üzerinde tesis 

ettiği “yabancı okullar” ekseni 

etrafında doğarak büyümüş ente-

lektüel bir zümrenin, bir epis-

temik azınlığın, bir epistemik 

(doğru bilginin kaynağı) cemaatin 

bunalımıdır”.

Şu an Türkiye içerisinde yaşa-

nan Postmodernizm olgusu da 

böyle bir süreç aslında, ne yazık ki 

modernizmi tam anlamıyla yaşa-

madan postmodern denen evreyle 

haşır neşir olmuş bulunmakta-

yız, bunun çok önemli belirtileri 

artık mevcut. Birkaç örnek ver-

mek gerekirse; Sınırların Aşılması, 

Entelektüel Söylemde Farklılaşma, 

Sorgulanan Kavramlar, Ordu’nun 

İzahat İhtiyacı, Faal İç ve Dış 

Politika, Yargı Organlarındaki 

İzahatlar, Belirsizlik ve 

Spekülasyon, Sivil Toplum 

Kuruluşları, Merkez-Çevre’nin 

Siyasi Gerginliği, Merkez-

Çevre’nin Ekonomik Gerginliği, 

Siyasette Yerelleşme, Vatandaşlık 

Bilincindeki Kırılma, Farklı 

Kimliklerin Siyaset Üretebilme 

İmkânı Bulması, Anayasa 

Değişikliği Çalışmaları, Popüler 

Kültür Söylemlerinin Artması ve 

yaşanan Kavram Muğlaklığı, bun-

lardan birkaçı sayılabilir. Türkiye, 

şu an için böylesine bir süreçten 

geçmekte ve bu süreç ile bir-

likte yeni fırsatların yaratılma-

sı vesile olmaktadır. Bugün en 

popüler olan vesilelerden biri ise 

Kürt Aydınlanmasının yakalana-

bilme aşamasında olmasıdır. Belki 

de tarihlerinde ilk defa Kürtler, 

kendilerini bu kadar iyi ve açık 

bir biçimde anlatabilme imkânı 

bulabilmişlerdir, fakat bunda BDP 

yahut PKK’nın faaliyetleri göz ardı 

edilemeyeceği de bir realitedir. 

Kürt aydınlanmasının hangi tarih-

te başladığı gibi bir tartışma içine 

girmenin hiçbir gereği yok gibidir, 

o halde bu aydınlanmanın nasıl 

başlayabileceğine bakmak daha 

elzem görünmektedir.

Kürt aydınlanması için esas 

başlangıç, Türk aydınlanmasının 

yaşadığı sorunları yaşamadan ata-

bileceği tüm adımları atabilmesi-

dir. Türk aydınlanmasının yaşa-

madığı metafizik dönemi, Kürt 

aydınlanması yaşamak zorunda-

dır, sonradan dikta ettirilecek bir 

modernleşme havası, bu aydın-

lanma diyalektiğini yok edebilir. 

Öncelikli olarak, bu aydınlanma-

yı başlatabilecek bir entelektü-

el ortam sağlanmalıdır. Yalnız bu 

entelektüel yaklaşım, bir örgüt 

şemsiyesi altında gerçekleşme-

melidir. Bölgenin şartları dikkate 

alındığında, doğrusunu söylemek 

gerekirse PKK’dan bağımsız adım-

lar atmak çok sancılı görünmek-

tedir ama Kürtler, önlerine gelen 

bu fırsatı tepmek istemiyorlarsa 

kendi aydınlanmalarını PKK ya 

da BDP gibi ideolojik dönemlerin 

aşamalarına kadar götürmemeli-

dir. Bu tür işlevsel yaklaşımların, 

Kürt aydınlanması adına istedi-

ği şeyler, aslında oluşabilecek bir 

Kürt aydınlanması sürecinin sek-

teye uğratılmasına sebep olabi-

lir ama adımlar dikkatli atılırsa, 

netice herkesi de mutlu edebilir, 

çünkü 30 yıllık bir mazi de kolay 

kolay unutturulmaz. 

Nasıl ki, Türk aydınlanma-

sında yaşanan bunalımın sebebi 

içimizden çıkmayan bir aydınlan-

ma dalgası ise, Kürtlerin içinden 

çıkamayan bir aydınlanma da, 

Kürt aydınlanmasına yaşatacağı 

bunalım aşılamaz olacaktır. Eğer 

Kürtler, talep ettikleri ile yaptık-

ları arasında bir çelişki oluşturur-

larsa, bu kendilerinin yaşayacağı 

diyalektiğin de sonunu getirebilir. 

Diyalektikte esas olan iki zıt kut-

bun ve bir sentezin olmasıdır. Şu 

an, Kürt aydınlanması için ikisi de 

mevcut görünmektedir. Kendileri 

bir kutup, yani tez; karşıtları diğer 

kutup, yani antitez ve ortaya çıka-

cak Kürt aydınlanması ise bir sen-

tez niteliğinde olabilir. Kürtlerin 

bir hak olarak talepleri tabi sen-

tezin kendisini oluşturmaktadır 

ama Kürtler adına konuşanların 

yaptığı antitezler, esas Kürt mese-

lesinde yaşanabilecek aydınlan-

manın oluşmasında, senteze gide-

cek bir adımın önünü kesmekte-

dir. Kürt aydınlanması, kendi öz 

doğasından bağımsız olmamalıdır, 

mesela gelenekten kopma onla-

rın yaşacağı en büyük tökezleme 

olacaktır. Türk aydınlanmasındaki 

gibi modern diktaların kabulü ya 

da buna benzer birtakım yabancı-

laştırılmış olgular, eğer Kürt tari-

hine bakılmadan kabul edilirse, 

bu aydınlanma eksik başlayacak-

tır. Kürt entelektüeller kendile-

rini geliştirecek realitelerin Batı 

kaynaklı ve siyasi olmasına kar-

şın temkinli olmak zorundalar. 

Böylesine bir yaklaşım, Kürtlere, 

Türk aydınlanmasındaki gibi bir 

akıl tutulması yaşatabilir. Bunun 

bir yanı da tabi ki Kürtçülük 

ideolojisinin oluşturduğu yanlış 

aktarımlardır. Bu ideolojik aygıt-

tan medet uman belki de binlerce 

sivri uç mevcuttur ve Kürt aydın-

lanmasını yaşatacak entelektüel-

ler, ne yazık ki, tüm bunlara dik-

kat etmek zorundadırlar. Yoksa 

istemeden de olsa, kendileri de bu 

tuzağa düşebilirler.
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‹ç Dinamikler ve Aydınlanma

O halde yapılması gereken 

şey belli. Bir Kürt aydınlanması 

yaşanacaksa, Kürt entelektüellerin 

farklı ideolojilerden ya da düşün-

ce tarzlarından değil, içinden 

geldikleri toplumun duygularını 

yansıtmaları gerekecektir. Türk 

aydınlanmasındaki gibi metafizik 

dönemin atlanması ve moder-

nizm icatlarının örnek alınması, 

Kürt aydınlaması adına yapıla-

bilecek en büyük hata olabilir. 

Kürt aydınlanması kendi iç dina-

miklerini hayata geçirmek zorun-

dadır. Bu ne Batıcı, ne örgütçü 

ne de siyasi partilerin egemenli-

ği altında olmalıdır, yoksa Kürt 

aydınlanması, karanlığa gitmek-

ten başka bir yol seçemeyecektir. 

Aydınlanmanın özünde nasıl ki, 

kilise, birey ile Tanrı arasından 

çıkarıldıysa, Kürt aydınlanmasın-

da da halk ile devlet ya da halkın 

mesafeli durduğu diğer kesimler 

arasındaki sahte objelerin aradan 

çıkarılması gerekmektedir. Kürt 

aydınlanması özgür düşünebildiği 

zaman ancak bu tür adımlar atabi-

lir. Ortaçağ’ın karanlığının birden-

bire yok olmadığını herkes bilir, 

Kürt aydınlanmasının da hemen-

cecik başlayacağı tabii ki kolay-

lıkla söylenemez. Feyerabend’in 

belirttiği gibi, ideolojik düşünme, 

bilim kilisesinin en önemli baskı 

aygıtıdır. Kürt aydınlanmasının 

bilim kilisesi de işte bu ideolojik-

leşmiş ve kelimenin sonuna “cü, 

ci, vb.” gibi ekler getirilerek oluş-

turulan ifadelerdir. Aydınlanma 

ancak özgür bir toplumda olur. 

Yıllardır, Kürt aydınlanması adına 

birilerinin attığı adımlar, esas 

taleplerin ya da aydınlanmanın 

önündeki en büyük engeller ola-

rak kalmıştır. İlginç olan bunların 

farkına çok geç varılabilmiş olma-

sıdır. İşte şu anki zaman dilimi, 

Kürt aydınlanması adına böyle-

sine bir fırsatı gün yüzüne çıkar-

mıştır.

Kürt Sosyolojisi ve Kürt meselesi 

Tüm söylenenlerden sonra 

yeniden Türk sosyolojisine döne-

cek olursak, bu sosyolojinin böl-

gede pek de çözümleyici olmadığı 

görülebilir. Sürekli olarak dışarı-

dan yapılan analizler ve sorunun 

kaynağına inilmeden oluşturulan 

klasik sosyolojik yaklaşımlar, Kürt 

meselesi ile uzaktan yakından ala-

kalı görünmemektedir. O halde 

bir Kürt sosyolojisinin oluşturul-

ması ve meselenin bu tür bir pers-

pektiften ele alınması daha rasyo-

nel bir yaklaşım olmayacak mıdır? 

Peki, oluşturulacak bu Kürt sos-

yolojisi, Türk sosyolojisinden 

farklı olarak hangi çözümlemeleri 

ileri sürebilir? Öncelikle oluşabile-

cek bir “Kürt sosyolojisi”nin isim 

bazında bir çekiciliğinin olabi-

leceğinden bahsedilebilir. Bizden 

olmayan ile bizden olan ya da öte-

kilik anlayışı göz önüne alındığın-

da, “Kürt” ismi ile başlatılabilecek 

bir sosyolojinin imkânlılığından 

söz edilebilir. Bu şekilde başlayan 

bir sosyolojinin, özellikle entelek-

tüel bir yanı da olmak zorundadır. 

Entelektüel söylem aynı zamanda 

akademik bir camia ile sürekli 

olarak paralellik arz ettiği için, bu 

söylem, ne örgütün dillendirdikle-

riyle ne de BDP’nin söylemleriyle 

benzerlik gösterecektir, lakin bu 

gerçekliklerden de bîhaber olma-

yacaktır. Bu kavramsal çerçevede 

Kürtler ile alakalı olan meseleler 

hem öncesi ile ele alınabilir hem 

de sonrası için nasıl bir yakla-

şım sergilenebileceği belirlenme 

imkânı bulabilir, yani sorunun 

tarihsel sosyolojisi de analiz edil-

miş olur. Tabii bu entelektüel 

söylemde sadece akademi değil 

aynı zamanda halkın içerisinden 

de okumuş insanlar bulunmak 

zorundadır, yoksa halktan kopuk 

bir çözümlemenin yapılaca-

ğı endişesi ortaya çıkabilir. Aynı 

zamanda bu söylemin özellikle 

bölge adına iki önemli ayağı söz 

konusu olduğu ileri sürülebilir; 

bunların birincisi din, ikincisi ise 

milliyetçiliktir. Kürt halkı içeri-

sinde oldukça önemli işlevsel bir 

yapıya sahip olan din olgusu, olu-

şabilecek bir Kürt sosyolojisinin 

temel ayaklarından ilkidir. Dinin 

birleştiriciliği, pasif direnişçiliği 

ve şiddeti önlemeye meyilli olan 

yapısı Kürt sosyolojisinin önce-

likli eylem aygıtıdır. Her ne kadar 

bir bilim olarak sosyoloji ile din 

arasında mesafeler olsa bile, din 

kadar eski olamayan bilimin (sos-

yolojinin), dini, ispatları konu-

sunda referans alması kaçınılmaz 

olacaktır. Entelektüel açısından 

oluşabilecek Kürt sosyolojisinin 

diğer bir ayağı ise milliyetçiliktir. 

Kürt milliyetçi söylemi ve ‘söy-

leyicileri’ aslında, her milliyetçi 

ideolojinin gerektirdiği bir göre-

vi yerine getirmekte, masal ve 

efsaneler kurmakta, gerçeği evir-

mekte, dönüştürmekte ve yeniden 

imal etmektedir. Bunu da ırkçılı-

ğa ve ayrımcılığa atfederek Türk 

modernleşmesi üzerinden yap-

makta ve aslında “yol işaretlerini” 

farklı bir dil ile tekrar etmektedir. 

Şu an Kürtler arasında fiili 

milliyetçilik hususu yerini nis-

peten düşünümsel ideolojiye 

bırakmıştır. İdeolojikleşmiş bir 

milliyetçilik, diktatörlüğe giden 
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bir milliyetçilikten daha makul 

görülebilir. Milliyetçiliğin aslında 

hiçbir türü mazur görülemez ama 

düşünümsel bir milliyetçilik, fiili 

bir milliyetçiliğe yer ve zama-

na göre tercih edilebilir olma-

lıdır. Entelektüel bir sosyoloji 

imkânlılığına sahip olan bir “Kürt 

sosyolojisinin” örgüt ve BDP’den 

bağımsız bir yapı arz etmesi de 

beklenmeyebilir fakat bir ayağı 

din diğer ayağı ise düşünümsel 

milliyetçilik olan bir sosyoloji-

nin, tam anlamıyla örgütün etki-

si altında olabilirliğinden de söz 

edilemez. PKK, halk ile devlet 

arasındaki ilişkilerin, gerginlikle-

rin ya da çelişkilerin sonucun-

da oluşan, 1960’larda Türk radi-

kal solunun ‘ulusal demokratik 

devrim’ tezinden esinlenen Kürt 

ulusal demokratik devrimi teziy-

le gerilla mücadelesine başlamış 

bir şiddet örgütüdür. Bu şidde-

ti, devletin otoritesine karşı önce 

kendini ‘savunma’, sonra ‘denge 

kurma’ ve ‘saldırı’ olarak üç aşa-

malı biçimde tanımlayan, daha 

sonra temsil ettiğini savunduğu 

‘Kürt halkı’ ile rakip Türk ve Kürt 

örgütlere, sonra da devlete yönelt-

miş, şiddet yöntemiyle sağladığı 

‘meşruiyeti’ uluslararası alanda 

tanınmak için kullanmış bir yapı 

olarak ele alındığı için, oluşabile-

cek bir Kürt sosyolojisi tarafından 

dışlanabilecek bir ihtimal olarak 

görülmeyebilir. 

Kürt sosyolojisinin, bu iki 

yapıdan (PKK ve BDP) ayrıldığı 

temel nokta, bu yapılardan uzak 

duran Kürtleri de içine alabilecek 

bir sosyal yapı geliştirebilmesidir. 

Türkiye’de önemli bir oranda Kürt 

nüfusu olduğu iddia ediliyorsa 

ve BDP bu sayının çok azından 

oy alabiliyorsa, Kürt meselesin-

de eksik kalan ve kalmaya da 

devam edecek gibi görünen bu 

sorun ancak bir Kürt sosyolojisiy-

le analiz edilebileceği söylenebilir.  

Kürt toplumu, sosyolojik anlamda 

sınıfsal, dinsel, siyasal ve kültürel 

bir analize Türk sosyolojisi ile 

her zaman tabi tutulabilir. Ama 

esas olan bu analizlerin yapılma-

sı değil, yapıldıktan sonra fayda-

lı ve işlevsel hale gelebilmesidir. 

Kürt sosyolojisi, Kürt meselesi 

ile çok da alakalı olmayan ancak 

öyle gösterilen farklı uğraşlardan 

ziyade, temel sorunları anlaşıla-

bilir, sunulabilir ve çözülebilir bir 

yaklaşım ile analiz edebilirse, bu 

çözümlemenin de Kürt halkı açı-

sından öneminin büyük olacağı 

iddia edilebilir. Kürt halkının esas 

sorunlarının Türk sosyolojisi yeri-

ne Kürt sosyolojisi ile yeniden 

tanımlanması sağlanabilir. Böyle-

likle Kürt halkı ile alakalı olarak 

dile getirilen kuramlarla oluştu-

rulan tuhaf ve ilginç yaklaşımlar 

daha iyi kavranılıp anlaşılabilir.

Sonuç

Şurası açık ki AK Parti döne-

minde, Barış ve Demokrasi Partisi 

üç açıdan Kürt sosyolojisini geliş-

tirmeye çalıştı fakat başarılı ola-

madı, çünkü BDP bir sosyoloji 

üretmek yerine onu egemenliği 

altına almak istedi. Bu üç yön, dil, 

din ve kimlik bilinciydi. BDP her 

üç yönde de uluslaşma aşamasını 

ön plana çıkardı ki bu, Kürtler ile 

alakalı alınan kararın “devletsiz 

uluslaşma sürecine doğru gittiğini 

göstermektedir. Lakin Kürt sosyo-

lojisi, kendi sosyolojisinin temel 

karakterini oluşturmayı es geçti. 

Batı sosyolojisinin temel niteli-

ği pozitivist ve rasyonel olma-

sıyken, Türk sosyolojisinin temel 

karakteristiği -devletçi bir gele-

neğin takipçisi olmasından ziya-

de- pek tanımlanamamıştır, daha 

yeni yeni kendi söylem biçimini 

belirlemektedir. Kürt sosyoloji-

si ise bu aşamada milliyetçi bir 

paradigmanın kurbanı olacak gibi 

görünmektedir. Bir Kürt sosyo-

lojisi düşünülecekse, tabii ki bu 

ne BDP’den ne PKK’dan ne de 

asıl özü teşkil eden Kürtlerden 

bağımsız bir metod izlemeye-

cektir. Lakin BDP’nin kullandı-

ğı politik dil, Kürt sosyolojisinin 

tanımlanmasında büyük bir sorun 

teşkil etmektedir. Şurası açık ki 

Kürt sosyolojisiinn milliyetçi nite-

liğini BDP temsil ederken, din-

dar niteliğini de AK Parti temsil 

ediyor görünmektedir. BDP’nin 

sürekli bir biçimde kendi söy-

lemleri dışında kullanılan üslu-

bu ötekileştirme yoluna giderek, 

kendisini (Foucault’cu anlamda) 

tek söylem sahibi olarak görmesi, 

Türk sosyolojisinin kuruluş aşa-

masında yaşadığı sıkıntıların, Kürt 

sosyolojisin de kuruluş aşama-

sında yaşamasına sebep olacaktır. 

Daha doğrusu milliyetçi, kurucu 

ve iktidarcı bir sosyoloji olmak-

tan öteye gidemeyecektir. Hobbes 

egemeni,  “topluluğun huzurunu 

ve bireysel güvenliğini savunabil-

me ve zor durumlara ilişkin karar-

ları alabilme kudretine sahip olan 

bir kişilik taşıyan” olarak tanım-

lar ve “onun dışındaki herkes, 

onun uyruğudur ve egemene tabi 

olmakla yükümlüdür” der. Bunu 

da Leviathan kavramıyla açıklar, 

işte bugün BDP’yi “devlet” kavra-

mında muzdarip bir biçimde en 

iyi tanımlayan kavram da ne yazık 

ki budur.
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Giriş

D oç. Dr. Mehmet Azimli’nin, Siyeri Farklı 

Okumak  adlı eserinin “Giriş” bölümünü1 oku-

yunca, 26 yıl önce Kelime Dergisi okuyucularıyla 

paylaştığımız “Sîret Malzemesindeki Bazı Zaaflar” 

başlıklı yazımızla2 örtüştüğünü görmüş ve kita-

ba ilgimiz artmıştı. Azimli de, “örnek-alınabilir 

bir Peygamber” portresinin elde edilmesi için sîret 

malzemesinin en önemli zaaflarından arındırılması 

gereğinden bahsediyordu: Mitolojik ve hurafî unsur-

lardan, her çeşit tarafgirliklerden. 

Bu da bizi mutlu etmişti. Alıcı bir gözle incele-

meye fırsat bulamamamıza rağmen ‘Siyeri Farklı 

Okumak’ kitabını tavsiyeye şayan bulduk: Çokça 

tavsiye ettik ve çok da okundu. 

Ancak aynı yazarın Dört Halifeyi Farklı 

Okumak-1: Hz. Ebu Bekir3 kitabı bizi hayal kırıklı-

ğına uğrattı: Gerçi bu kitapta da, önceki kitabı yazar-

ken gözetilen ilke ve metotlara riayet edildiği iddia 

ediliyordu. Fakat heyhat! Bu kitap sanki Hz. Ebû 

Bekir’i ve dönemini “itibarsızlaştırmak” için yazıl-

mıştı. Hata dolu alıntılar ve önyargılarla bezenmiş 

gibiydi. Bir münasebetle “özet” mahiyetteki bir ten-

kidimizi ve bazı önerilerimizi yazılı olarak Azimli’ye 

iletmiş idik. Ancak kendisinden umduğumuz hassa-

siyeti göremeyince bu defa tespitlerimizi yazılı olarak 

bir okuyucu kitlesiyle paylaşmayı uygun ve gerekli 

gördük. 

Bu makalemizde, Dört Halifeyi Farklı Okumak-1: 

Hz. Ebu Bekir kitabının Şubat 2011 baskısını esas 

alarak -ve gene özet mahiyette- tenkitlerimizi suna-

cağız. Tespitlerimiz buraya aktardıklarımızdan ibaret 

değildir; ancak hepsini bir “makale” hacmine sığdır-

mayı uygun bulmadık. 

‹nceleme

Azimli’nin eserindeki zaaflarını birkaç başlık 

altında kategorize edebiliriz:

Doğru İlkeler - İlkesiz Tercihler

Azimli, her iki kitabının önsözlerinde, olayları 

“akıl-mantık süzgeci”nden geçiren nötr bir tarihçi4 

hüviyetiyle ele almak gereğinden vurguyla bahset-

mektedir. Fakat bu son kitabında takındığı tavır 

hiç de öyle “nötr bir tarihçi” tavrı değildir. Her olay 

sonunda devreye giren, şahsî görüş beyan eden, 

yargılayan, hatta itham eden “polemikçi bir taraftar” 

rolünü benimsemiş görünmektedir. Yazar, bu kita-

bında, sanki bağnaz bir kesimin “Sahabe” ünvanıyla 

tebcil ettikleri birtakım insanların aslında ne kadar 

günahkâr olduklarını, ne kadar İslâma aykırı işler 

yaptıklarını ispata çalışmaktadır. Hedef aldığı bu 

“sahabeler”in başında da Hz. Ebû Bekir’le Ridde 

olaylarının kahraman komutanı Halid b. Velid gel-

mektedir. Yazar, bu tutumu için bir de motto geliş-

tirmiştir: “Sahabe toplumu örnek alınacak model bir 

toplum değil, ibret alınacak bir toplumdur” (s. 55, 

98, 109 vd). Ve bu slogan, sanki, sahabe denilen o 

“sınıfa” her çeşit günâhı izafe etmeye peşin bir meş-

ruiyet kazandırmaktadır. 

Önyargılı Davranma

Azimli, bu kitabında, Hz. Ebû Bekir’in menâkıbını 

(erdemlerini) değil, mesâlibini (kusur ve günah-

larını) öne çıkarmaya azmetmiş görünmektedir. 

Hz.  Ebû Bekir aleyhinde muhaliflerce (başta Şiî’ler 

ve bazı oryantalistler olmak üzere) geliştirilen itham 

ve rivayetleri aynen -vurgulayarak ve sahip çıkarak- 

aktarmış; bu ithamları çürüten alternatif rivayetleri 

ise, ya “meskûtun anh” geçmiş veya “muhtemelen 

Hikmet ZEYVEL‹

Dört Halifeyi Farklı Okumak mı, 
İtibarsızlaştırmak mı?
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savunma amaçlı olarak üretilmiş olmalıdır” peşin ve 

kesin yargısıyla kestirmeden diskalifiye etmiştir. 

Meselâ Hz. Ebû Bekir’in halife seçilmesi olayı 

Üçlü Komplo başlığıyla -hem de tırnak içerisine alın-

madan- verilmiştir (s.  62): Şiîlere ve bazı yabancı/

yerli oryantalistlere göre Ebû Bekir, Ömer ve Ebû 

Ubeyde üçlüsü (triumvira=saç-ayağı), hilafeti sırayla 

aralarında paylaşmak üzere komplo kurmuşlardır 

(s.  62) Her ne kadar Azimli tarafından bu ithama 

cılız bir cevap serdedilmiş ise de, bu cevap hiçbir 

zaman iddia kadar vurgulu ve güçlü değildir. 

“…toplumda en az destek bulabilecek Hz. Ebû 

Bekir, politik bir manevra ile halifeliğe gelmiş-

tir” (s.  53); “Hz. Ebû Bekir ile birlikte hilafet 

Kureyşîleşmiştir” (s. 60) kabilinden yargılar ise tama-

men Azimli’ye aittir. 

Metni Doğru Anlama(ma) 

Problemi Tercüme Hataları

Azimli, referanslarından 

tercümeler yaparken hiçbir 

yerde orijinal metni verme-

miştir. Tercümelerin doğru 

ve dürüstçe yapılması halin-

de bunda yadırganacak bir 

durum da yoktur. Ancak 

tercümedeki rekâketi (aykı-

rılığı) hissedip orijinal metne 

bakma ihtiyacını hissettiğimiz her durumda bu 

tercümelerin problemli olduğunu tespit etmiş bulu-

nuyoruz: Bu tahkiklerimizde Azimli’nin bazan metni 

yanlış anlamış olduğunu, bazan da resmen tahrifler 

yapmış olduğunu gördük. 

Sadece birkaç örnekle yetineceğiz:

1. Örnek (s. 41):

Bedir’de Hz. Ali’nin kahramanlığını dengele-

mek için, herkes kaçarken Hz. Ebu Bekir’in Hz. 

Peygamber’i yalın kılıç koruduğu gibi uydurma anla-

tımlar mevcuttur.87

87 Suyuti, 37.

Verilen kaynakta (aynı baskı ve sayfada) Azimli’nin 

verdiği anlama en yakın iki rivayet şöyledir:

إنه ملا كان يوم بدر، فجعلنا لرسول الله (ص) عريًشا، فقلنا: من 
يكون مع رسول الله (ص) لئال يهوى إليه أحد من املشركني؟ 

فوالله ما دنا منا أحد إال أبو بكر شاهًرا بالسيف على رأس رسول 
الله (ص) ال يهوى إليه أحد إال هوى إليه؛  فهو أشجع الناس.

(Hz. Ali’den:) Bedir Savaşı günü, Resûlullâh 

(s.) için bir gölgelik yaptık. “Müşriklerden kimseyi 

yaklaştırmamak için Resûlullâh’la (s.) beraber kim 

kalır?” dedik. Vallâhi, bizden Ebû Bekir’den başkası 

bu göreve yanaşmadı. Elinde yalın kılıç Resûlullâh’ın 

(s.) yanıbaşında O’na her yaklaşanı uzaklaştırıyordu. 

O insanların en cesurudur. 

ملا كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن رسول الله (ص) فكنت 
أول من فاء.

(Hz. Ebû Bekir’den:) Uhud günü, insanların 

hepsi Resûlullâh’dan (s.) uzaklaşmıştı; O’nun yanına 

ilk dönen ben oldum.

Birincisi rivayette, Bedir savaşında Hz. Ebû 

Bekir’in -cephe gerisinde- Resûlullâh’ı yalın-kılıç 

koruduğu ve yanına hiç kimseyi yaklaştırmadı-

ğı ifade ediliyor. Hz. Ebû 

Bekir’in Resûlullâh (s.) uğruna 

bu kadar fedakâlığını abartı-

lı bulmak mümkün müdür? 

(Hicret gecesi, kellesini koltu-

ğuna alarak Resûlullâh’a (s.) 

eşlik eden de o değil miydi?) 

Bu olayı Hz. Ali anlatıyor ve 

Ebû Bekir’in bu cesaretini tak-

dir ediyor. Bunun “Hz. Ali’nin 

kahramanlığını dengelemek-

le” ne ilgisi olabilir? Herkes 

biliyor ki, Bedir’de Hz. Ali 

-Hz. Ebû Bekir gibi cephe gerisinde değil- cephenin 

en önünde kahramanca savaşmıştır. 

İkinci rivayete gelince, Uhud Savaşında, bir panik 

anında herkes sağa sola kaçışmış ve Resûlullâh’ı yal-

nız bırakmışken, Hz. Ebû Bekir’in Resûlullâh’ın (s)  

yanına dönen ilk kişi olmasının akla aykırı gelen bir 

yanı var mıdır? 

Görüldüğü gibi, Hz. Ebû Bekir’in menâkıbı ola-

bilecek her rivayete karşı hassasiyeti olan Azimli, bu 

iki rivayetten, yukarıda verdiği şekliyle tahrifen bir 

özet çıkarmış ve kestirmeden reddetmiştir. 

2. Örnek (s. 69):

Sa’d, Muhalefetini, beş vakit ve Cuma namazları-

na katılmayarak, hacca gitmeyerek ve oruç tutmaya-

rak gösterdi.102 (s. 69).
102 İbnu’l-Cevzî, Muntazam, Beyrut, trz. IV, 68.

Bu ifadelere göre Sa’d b. ‘Ubâde, İslâm’ın iki 
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önemli rüknünü -haccı ve orucu- terk etmiş görü-

nüyor.

Oysa ki -kaynak olarak verilen- İbnu’l-Cevzî’nin 

El-Muntazam’ında5 metin şu şekildedir:

سعد ال يصلي بصالتهم، وال يصوم بصيامهم، وإذَا َحجَّ لم  فكان 
ُيفِْض بإفاَضِتهم.

Ayrıca, Taberî, II, 244’de ise metin şöyledir:

فكان سعد ال يصلي بصالتهم وال يجمع معهم وَيُحجُّ وال ُيِفيُض 
معهم بإفاَضِتهم.

Bunların doğru tercümesi ise şöyle olmalıydı:

Sa’d; onlarla beraber namaz kılmıyordu 

[Cumalarına katılmıyordu]; onlarla beraber oruç 

tutmuyordu; haccettiğinde onların ifâzesine katıl-

mıyordu. (Onlarla beraber Arafat’tan Müzdelife’ye 

yürümüyordu).

Tercümedeki tahrifat açıkça görünmektedir.

3. Örnek (s. 107):

Ayrıca Hz. Ebu Bekir’in gönderdiği bir görevlisi-

ne, “Yakaladığınızda öldürün, sonra yakın” dediği; 

onların yakalayacakları şahsı ölmüş bulmaları üze-

rine kabirden çıkarıp ölüsünü yaktıkları belirtilir.146

146 İbn Kesir, V, 21; Taberî’den naklen Aliyyü’l-

Kari, Esraru’l-Merfua, Beyrut 1981, 14-16. 

Azimli’nin 146 no’lu dipnotla atıfta bulun-

duğu ikinci kaynak Aliyyü’l-Kari’nin el-Esrâru’l-

Merfûa’sıdır. Bu kaynakta atıfta bulunulan metinler 

şöyledir (Aynı baskıdan):

26 - وللطبراني ِفي اْألَوَْسط َعن عبد الله بن َعْمرو َأن رجال 
َم ثمَّ َأَتى أهل بَيت  ُه َعَلْيِه وََسلَّ ِبيُّ َصلَّى اللَّ لبس حلَّة مثل حلَّة النَّ
َالم َأمرِني َأي أهل بَيت من  َالة َوالسَّ من اْملَِديَنة َفَقاَل ِإنَّه َعَلْيِه الصَّ
اْملَِديَنة ِشئُْت استطلعت فأعدوا لَُه بَْيتا َوأَْرسلُوا رَُسوال ِإلَى رَُسول 

ُه َعْنُهَما اْنَطلَقا ِإلَْيِه َفِإن  الله، فأخبروه َقاَل ألبي بَْكٍر َوُعَمَر رَِضَي اللَّ
قاه بالنَّار َوِإن وجدمتاه قد كفيتماه َوَال  وجدمتاه َحيا فاقتاله ثمَّ حرِّ
أراكما ِإالَّ َوقد كفيتماه َفَحرَقاُه. َفأتَياُه فوجداه قد خرج من اللَّْيل 
َقاُه بالنَّار ثمَّ رجعا ِإلَْيِه صلى  ة َأْفَعى َفَماَت َفَحرَّ َيُبول فلدغته َحيَّ

َالم: من كذب  َالة َوالسَّ الله َعَلْيِه َوسلم َفَأْخبََراُه اْخلََبر َفَقاَل َعَلْيِه الصَّ
أ َمْقَعده من النَّار. َعلّي ُمَتَعمدا َفلَيَتبَوَّ

ة َقاَل اْنَطَلقت  َنِفيَّ د بن اْحلَ 28 - وللطبراني َعن عبد الله بن ُمَحمَّ
َمَع أبي ِإلَى صهر لنا من أسلم من أَْصَحاب النَِّبي ص فََسمعته َيُقول 

ُه َعَلْيِه َوسلم َيُقول: أَرْحَنا بَها َيا ِبَالل  ِه َصلَّى اللَّ َسِمعت رَُسوِل اللَّ
ثُهْم: َالة قلت أسمعت َذا من رَُسول الله َفَغضب َوَأْقبل ُيَحدِّ َيْعِني الصَّ
ا  َالم بعث رجال ِإلَى َحّي من َأحَياء اْلَعَرب َفَلمَّ َالة َوالسَّ َأنه َعَلْيِه الصَّ
َالم َأن أحكم ِفي نَِساِئُكم ِمبَا ِشئُْت  َالة َوالسَّ َأَتاُهم َقاَل َأمرِني َعَلْيِه الصَّ

ِه ص. وبعثوا رجال ِإلَْيِه َعَلْيِه  َفَقالُوا سمًعا َوَطاَعًة ألمر رَُسوِل اللَّ
َالم َفَقاَل ِإن فَالنا َجاَءَنا َفَقاَل ِإن رَُسول الله َأمرِني َأن  َالة َوالسَّ الصَّ

أحكَم ِفي نَِساِئُكم ِمبَا ِشئُْت َفِإن َكاَن َعن َأمرك فسمًعا َوَطاَعًة َوِإن 
َالم  َالة َوالسَّ َكاَن َعن غير َذِلك فأحببنا َأن نعلمك. َفغَِضب َعَلْيِه الصَّ
َوبعث رجال من اْألَنَْصار َوَقاَل اْذَهْب فاْقُتله ثمَّ َاْحِرْقه بالنَّار. َفاْنتهى 

ِإلَْيِه َوقد َماَت وقبر َفأمر ِبِه فنبش ثمَّ أحرقه بالنَّار ثمَّ َقاَل: َقاَل 
أ  ِه َصلَّى الله َعَلْيِه َوسلم: من كذب َعلّي ُمَتَعمدا َفلَيَتبَوَّ رَُسوُل اللَّ

َمْقَعده من النَّار. َفَقاَل َأتَراِني كَذبُْت على رَُسول الله بعد َهَذا.
Aliyyü’l-Kari, “Kim benim adıma taammüden 

yalan uydurursa cehennemdeki yerini hazırlasın” 

meâlindeki hadisin mütevâtir olduğunu ispatlamak 

sadedinde sıraladığı ve aynı olayın anlatımı oldukları 

anlaşılan, Azimli’nin atıfta bulunduğu 26, 28 sıra 

numaralı iki rivayetin özeti şöyledir:

Sahtekârın biri, sırtına Hz. Peygamber’in hulle-

sine (hırkasına) benzer bir hulle giyerek Medine’ye 

yakın bir bölgede yaşayan bir kabileye gider ve sır-

tındaki ‘hulle’yi göstererek “Bunu bana Allah Resûlü 

giydirip size gönderdi ki mallarınızda-kanlarınızda/

kadınlarınızda dilediğim gibi tasarruf edeyim”. 

Kabile mensupları “Allah Resûlü öyle buyurduysa 

başımız gözümüz üzerine! Hele sen şöyle istirahat 

buyur!” diyerek adamı oyalarken Hz. Peygamber’e 

bir adam göndererek durumu tahkik ederler. Allah 

Resûlü, kendi otoritesini böylesine bir cür’etle istis-

mar etmeye çalışan bu sahtekâra çok öfkelenir ve 

Ensar’dan bir adamı (diğer rivayette “Ebû Bekir’le 

Ömer’i”) gönderir: “Diri yakalarsanız öldürün, ölü 

bulursanız cesedini yakın” (ya da: “önce öldürün, 

sonra yakın!”) emrini verir. Gidenler adamı [bir 

şekilde] ölmüş bulurlar, cesedini yakarlar.

Hatalar veya çarpıtmalar:

Azimli “Hz. Ebu Bekir’in gönderdiği bir görevli-

sine ‘Yakaladığınızda öldürün, sonra yakın’ dediği” 

ifadesiyle olayı Hz. Peygamber’in vefatından sonra 

vuku bulmuş gibi göstermektedir. Oysa verdiği kay-

nakta olay, Hz. Peygamber’in sağlığında vuku bul-

muştur. Sahtekârı cezalandırmak için görevli gönde-

ren Hz. Ebû Bekir değil, Hz. Peygamber’dir. Birinci 

rivayette sahtekârı te’dib için gönderilen iki kişiden 

biri de bizzat Hz. Ebû Bekir’dir. Görüldüğü üzere, 

Azimli, bizzat kendi referansının Hz. Peygamber (s.) 

zamanında vuku bulduğunu açıkça yazdığı bir olayı 

Hz. Ebû Bekir dönemine taşımakta ve O’nun aleyhi-

ne delil olarak kullanmaktadır. 

Şimdi biz de Azimli’nin üslûbu ile yargılayalım 

mı? Bu tahrif kasıtlı yapıldıysa hem İslâm’a, hem 

ilme, hem ahlâka aykırıdır; yok eğer kasıt yoksa, o 
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zaman da tam bir yetersizlik ve cehalet belgesidir. Bu 

ahlâkta veya bu yetersizlikte olan bir kişinin de Hz. 

Ebû Bekir gibi şahsiyetleri tanımaya ve tanıtmaya 

ehliyeti yok demektir.

 ‘Aliyyü’l-Kari el-Esrâru’l-Merfu’a’sında, 

Azimli’nin iddia ettiği gibi  Taberî’den değil, 

Taberânî’den rivayet etmektedir. Tâberânî ise tarih-

çi değil, üç “Mu’cem”iyle meşhur bir hadisçidir. 

Anlaşılan, yazarımız henüz kaynaklar konusun-

da bir mümarese kesbetmemiş olmalı ki Taberî 

ile Tâberânî’yi birbirinden ayırd edememektedir. 

Anılan iki rivayet, Tâberânî’nin el-Mu’cemu’l-Kebîr 

ve el-Mu’cemu’l-Evsat’ında yer almaktadır.

Ayrıca Tâberânî’nin eserleri; baba-oğul 

Dihlevî’lerin tasniflerine göre6 sahih, hasen, zayıf, 

ma’rûf, garîb, şâzz, münker, hata, sevab, sabit, 

maklûb... her çeşit rivayeti ihtiva eden hadis kitap-

ları kategorisine girmektedirler; dolayısıyla bu eser-

lerle gelen rivâyetler -tahkiksiz ve şahidsiz- delil 

olarak alınamazlar. Nitekim Tâberânî’nin anılan iki 

‘Mu’cem’inde yeralan her iki rivayet de el-Heysemî 

tarafından Mecma’u’z-Zevâid adlı eserine alınırken 

rivayet zincirlerindeki ravilerden dolayı tenkid edil-

miştir.7

4. Örnek (s. 96-97):

Ridde harplerinin yapıldığı sırada daha önce 

Müslüman olsun olmasın bazı kabilelerin Hz. Ebu 

Bekir’in ısrarıyla zorla İslâmlaştırılmaları görülmek-

tedir.78  Taberî’de geçen ve Hz. Ebu Bekir’in irtidat 

edenlere hitaben gönderdiği mektupta komutanlara 

verdiği direktifler şu şekildedir:

Mürtedlerden Müslüman olmalarından başka 

hiçbir şeyi kabul etmeyin. İslâm’a davet etme-

den kimseyi öldürmeyin. İslâm’a karşı gelenlere 

ise Allah’ın emrine dönünceye kadar savaşın, ele 

geçirdiğiniz herkesi şiddetle öldürün, zafer kazan-

dığınızda onları her çeşit usulle silahla ve ateşle 

yakmak suretiyle öldürün, ayrıca mallarını, kadın ve 

çocuklarını ganimet olarak alın.
78 Taberî, II. 259.

78 numaralı dipnotla atıfta bulunulan Taberî’nin 

metni şöyledir8: 

... ال يقبل من أحد شيئا أعطاه إال اإلسالم، فمن أجابه وأقر قبل 
منه وعلمه، ومن أبى قاتله، فإن أظهره الله عليه قتل منهم كل 
قتلة بالسالح والنيران. ثم قسم ما أفاء الله عليه، إال اخلمس...

Bu metnin doğru tercümesi şu meâlde olmalıydı:

[Halife], (irtidad eden) hiç kimseden teslim 

olmaktan başka (şart) kabul etmez; kim bunu kabul 

eder (teslim olur) ve ikrar ederse (İslâm toplumuna) 

kabul eder ve ona (statüsünü) bildirir; kim de karşı 

çıkarsa onunla savaşır: Allah onu muvaffak kıldığın-

da silahla ve ateşle öldürür. Sonra Allah’ın ganimet 

olarak bahşettiklerini de (beytulmâle ait) beşte-biri 

hariç paylaştırır…

Bu talimattan/fermandan “bazı kabilelerin Hz. 

Ebu Bekir’in ısrarıyla zorla İslâmlaştırıldıkları” 

sonucu çıkarılamaz. Doğru anlam verdiğimiz gibi-

dir: “(asilerden) teslim olmakdan başka bir karşılık 

kabul etmemektedir!” (Yani asilerin teslim olmaktan 

başka seçenekleri yoktur). Azimli, metindeki “islâm” 

kelimesinin “teslim olmak” anlamında9 da kullanıl-

dığının ya farkında değil ya da öyle anlamak işine 

gelmemektedir.

Ayrıca, tarihî kaynakları taradığımızda, metinde 

geçen 

الح والنِّيران“ ” بِالسِّ
“bi’s-silâhi ve’n-nîrân” ibarelerinin Azimli’nin anladı-

ğı gibi “(diri ele geçirdiğiniz herkesi) her çeşit usulle 

silahla ve ateşle yakmak suretiyle öldürün” anlamına 

gelmediği açıklık kazanacaktır. Şu örnek kullanım-

lara bakalım:

ورمى الكعبة باحلجارة والنيران
(Haccâc) Kâbeyi (mancınıkla) taş ve ateşe tuttu. 

(Târîhu’l-Khamîs, II/305).

وأمر حينئذ برمي احلربية بالنفط والنيران
O zaman neftli ve ateşli harbelerin atılmasını 

emretti. (Taberî, V/74)

يحاربون مبزاريق النفط والنيران
Neftli ve ateşli mızraklarla savaşıyorlardı. 

(Tecâribu’l-Umem, İbn Miskeveyh, V/372)

فَُرِميَْت ِبالنِّْفِط َوالنِّيَراِن َوُقِتَل ِبَها َخْلٌق َكِثيٌر
Neft ve ateşler atıldı; bu yolla birçok insan öldü-

rüldü. (El-Kâmil, İbnu’l-Esir, V/437)

Sayılarını istediğimiz kadar çoğaltabileceğimiz bu 

örneklerden, nîrân’ın silah olarak kullanılan bir savaş 

gereci olduğu anlaşılmaktadır. “Rum ateşi”, “Yunan 

ateşi” ve “grejuva” diye de bilinen ve Bizanslılar ve 

Yunanlılar tarafından kullanılan bu savaş silahını 

Müslümanların da bu dönemde kullandıkları anla-

şılmaktadır.
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Ayrıca gerçek ateşle yakmak, hep َأْحَرَق  veya 
َق َحرَّ [yakmak] fiilleriyle ve بِالنَّار [ateşle] şeklinde 

(tekil kullanımla) verilirken, talimatta َقَتَل [öldür-

mek] fiiliyle ve ِبالنِّيَران [ateşlerle] şeklinde (çoğul 

kullanımla) veriliyor olması ve ِنيَران  kelimesinin 

ِسَالح  kelimesi üzerine atfedilmesi bunun doğrudan 

“ateşe atıp yakmak” anlamında olmadığının açık 

karinesidir.

Bu itibarla, yukarıda doğru çevirisini verdiğimiz 

Hz. Ebû Bekir’in talimatından “teslim aldığınız savaş 

esirlerini ateşte yakmak suretiyle öldürün!” anlamı 

çıkarılamaz. Doğru anlam “normal silahlarla ve ateşli 

silahlarla (onları öldürür)” şeklinde olmalıdır. Bu da 

cephedeki bir savaşın tasviri olur; esir alınan insan-

ların ateşe atılarak yakılmalarının değil. (O dönemin 

savaşlarında kullanılan silahlar üzerinde yapılacak 

bir araştırmanın bu konuda aydınlatıcı olacağını 

düşünüyoruz).

Azimli, tahrifen yaptığı bu ferman çevirisiyle, Hz. 

Ebû Bekir’in irtidad edenlere karşı ne kadar gaddâr 

ve acımasız davrandığını ve dolayısıyla “İslâmî açı-

dan kabul edilmesi mümkün olmayan” bir irade kul-

landığını ispatlamış(!) olmaktadır.

5. Örnek (s. 97):

Yine Muaviye’nin valisi, Hz. Ebu Bekir’in oğlu 

Muhammed’i Mısır’da eşek derisi içinde yaktırmış-

tı.150

150 Belâzurî, Fütûh, 229.

Oysa ki, 150 numaralı dipnotta atıfta bulunulan 

Belâzurî metni şöyledir:10 

... فقتله معاوية ْبن حديج وأحرقه في جوف حمار ...
Metnin doğru tercümesi: 

Muaviye b. Hadîc, onu (Muhammed’i) öldürdü 

ve bir eşek (leşi) karnında yaktı.

İki tercüme arasındaki fark açıkça görülmekte-

dir: Azimli’nin tercümesi, Muhammed’in diri-diri 

yakıldığını îham ettirmektedir. Çünkü, o bize -kana-

atince- cahiliyye savaş örfü”nü ihya eden, insanları 

diri-diri yakmaya teşne ve birçok İslâmî/insanî kuralı 

hiçe sayan bir dönemi sunmaktadır.

Görüldüğü üzere Azimli burada da dürüstlüğü-

nü bozmuş, metinde varolan “öldürdü” kelimesini 

atlayarak metni tahrifen tercüme etmiştir. Oysa 

“İnsanları diri-diri yakmak”la “ölüsünü yakmak” 

arasında büyük bir fark olmalıdır!

“Muaviye döneminin bir olayı niçin Hz. Ebu 

Bekir dönemi olaylarıyla birleştirilir?” sorusunun 

cevabı da, herhalde “Hz. Ebu Bekir dönemindeki 

‘insanları diri-diri yakma’ iddialarını daha da pekiş-

tirmek için” şeklinde olmalıdır.

Yanlış Râvî ve Zayıf Kaynaklar Tercihi

İlk dönem İslâm Tarihi rivayetlerinde, özellikle 

Taberî’nin sıkça nakillerde bulunduğu bir râvî; hem 

mudakkik Sünnî ve Şiî İslâm Tarihçilerince, hem 

bu konuda uzmanlaşmış oryantalistlerce problemli 

görülmüştür: Seyf b. Ömer (?200/815).

Seyf b. Ömer, Hz. Ebû Bekir yönetimine isyan 

eden Temîm kabilesinin soyundandır. Bu râvî, Ridde 

olaylarını; irtidad eden kendi kabilesi lehine, Hz. Ebû 

Bekir ve Halid b. Velid aleyhine çarpıtarak senaryo-

laştırmış bir sahtekâr görünümü vermektedir.

Seyf, özellikle irtidad olayları ve îslâmî futûhatla 

ilgili haberlerde Taberî’nin başlıca kaynaklarından 

birisidir. Değerli üç çalışması Türkçemize kazandırıl-

mış bulunan İslâm Tarihi uzmanı Alman oryantalist 

Julius Wellhausen  (1844–1918), İslâmın En Eski 

Tarihine Giriş adlı eserinin hemen girişinde (s. 3-4) 

Seyf’i tartışmış; onun güvene layık olmayan bir kişi-

lik olduğunu örneklerle ortaya koymuş ve Taberî’yi 

de, İbn İshâk ve Ebû Ma’şer gibi Seyf’den daha eski 

kaynaklar dururken, onlardan daha farklı rivayetler 

aktaran Seyf’in haberlerine özel ihtimam gösterdiği 

için tenkit etmiştir. Wellhausen şöyle demektedir: 

“...Bu suretle Seyf aleyhinde haklı olarak kuv-

vetli bir peşin kanaat hasıl oluyor. (dn: Tercihan 

Seyf rivayetlerini kaydettiği ahvalde tabiatıyla Taberi 

aleyhinde de). Ona daha baştan itimad etmeyerek 

Hicaz rivayetine üstünlük tanımak hakkımız ve 

vazifemizdir”.11 

Seyf’in, muhayyilesi geniş bir senarist olduğu, 

Hz. Ebû Bekir yönetimine karşı irtidad eden kendi 

kabilesi Temîm ve onun lideri Malik b. Nuveyre’yi 

mazur ve mazlum gösteren rivayetler ürettiği sünnî 

birçok otoritelerince ortaya konmuş bulunmaktadır. 

Şiî âlim Seyyid Murtazâ el-Askerî ise, oldukça 

hacimli iki eseriyle Seyf b. Ömer’in, nasıl Abdullah 

b. Sebe ve benzeri efsaneleri kurguladığını12 ve nasıl 

“Yüz-elli Sahte Sahabe” icad ettiğini13 belgelemek-

tedir.” 

İki akademisyen tarafından kaleme alınan ve 

Azimli’nin referansları arasında bulunan üç maka-
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le14 de “Seyf b. Ömer”, “Mürtedlerin Yakılarak 

Öldürülmesi” ve “Şiddet İçerikli Rivayetler” konu-

larında gerekli hassasiyetin gösterilmesi ihtiyacını 

vurgulamaktadırlar.  

Azimli, Hz. Ebû Bekir ve Halid b. Velid’le ilgili 

çirkin tasvirleri çoğunlukla işbu Seyf b. Ömer’in 

rivayetlerinden devşirmektedir. O, Seyf’in rivayetleri 

konusundaki eleştirilerden de haberdardır; fakat bu 

konuda hassas davranma ihtiyacı duymamakta ve 

şöyle bir bozuk ifadeyle savunmasını yapmaktadır: 

Sahabilerin yaptığı her uygulamayı ‘dine uymu-

yor’ diye şüphelenirsek, bu durum usül açısından 

doğru olmamakle birlikte, bu uygulama diğer malze-

meye uygulanırsa elimizde İslâm Tarihi adına birçok 

verinin kalmayacağı gerçeğini de not etmek istiyoruz 

(s. 96, dn: 79). 

Bu nasıl bir savunmadır! Demek ki, sahabe aley-

hine o kadar çok malzeme var ki, “sahabeyi savunma 

adına” bunları reddedersek elimizde tarih yazacak 

veri kalmayacak!

Başka bir yerde Azimli şöyle demektedir:

Bazı araştırmacılar ise -muhtemelen sahabe-

yi savunma adına- bu nakillerdeki uygulamaların 

olmadığını, rivayetlerin ve ravilerin zayıflığı tezinden 

hareket ederek ispatlamaya çalışmaktadır. Halbuki 

eğer istenirse her rivayetin zayıflığını veya sahihliği-

ni bir şekilde ortaya koymak mümkündür. Her ravi 

hakkında istenirse her türlü olumlu olumsuz bilgi 

bulunabilir. Bu sebeple önyargılarımıza uygun riva-

yetleri seçerek zayıf, diğerlerini ise sahih addetmek 

ne kadar doğrudur? (s. 105)

Azimli bu ifadeleriyle, bir rivayetin sahih veya 

zayıf olduğuna hükmetmenin tamamen keyfî bir 

durum olduğunu ve “sahabeyi savunanların” veya 

“râvîlerin ve rivayetlerin kritiği ile yola çıkanların” 

önyargılarıyla hareket etmiş olacaklarını iddia etmi-

yor mu? Bu demektir ki, önyargısız olmanın şartı 

-kendisinin yaptığı gibi- sahabe aleyhindeki her 

rivayeti tahkiksiz kabul etmektir.

İşte bu ilmî(!) muhakemeler iledir ki, Azimli:

 Bazı kabilelerin Hz. Ebu Bekir’in ısrarıyla 

zorla İslâmlaştırıldıklarına (s. 96);

 Hz. Ebû Bekir’in, komutanlarına “ele geçir-

diğiniz herkesi şiddetle öldürün, zafer kazandığınız-

da onları her çeşit usulle silahla ve ateşle yakmak 

suretiyle öldürün” diye talimat verdiğine (s. 97)15;

 Hz. Ebû Bekir’in komutanı Halid b. Velid’in 

de kendi komutanlarına “Ezan sesi duymazsanız 

yürüyün, her türlü işkence ile öldürün ve yakaladı-

ğınızı yakın.” diye talimat verdiğine ve zaten kendi-

sinin de her yakaladığını diri-diri yaktığına, işkence 

ederek öldürdüğüne, organlarını kestiğine, taşlaya-

rak öldürdüğüne, yüksek tepelerden uçurumlara ve 

kuyulara attığına -hasılı, onun, savaşlarda ve sonra-

sında düşmanı öldürmeye çok düşkün biri olduğu-

na, bu konuda onu ne Hz. Peygamber’in ve ne de 

Hz. Ebû Bekir’in durdurabildiğine (s. 97, 107, 116);

 “En-Nüceyr kalesindeki bazı kadınların Hz. 

Peygamber’in vefatına sevinip onun aleyhinde şiirler 

söylemesi sebebiyle Hz. Ebu Bekir’in emriyle elleri-

nin ve ayaklarının kesildiği”ne (s. 97) …

…can u gönülden inanmakta ve okuyucusunu da 

inandırmak için çırpınmaktadır. Ayrıca bu cürüm-

ler listesinin ucunu da açık bırakmaktadır:  “İslâmi 

kurallarla uyuşmayan birçok örnek bulmak müm-

kündür” (s. 97) diye not düşerek.

Azimli, bu ve benzeri “insanlık-dışı” olayları, 

yukarıda ahvalini sergilediğimiz belgelerle(!) bizlere 

sunduktan sonra, Müslüman bir tarihçi sorumluluğu 

ve duyarlılığı ile, bu cürümlerin İslâm’a tamamen 

aykırı olduğunu ve bu cezaların cahiliye gelene-

ğinden alındığını sık-sık hatırlatmaktadır (97, 108, 

109). 

Bu tespitlerine aykırı olan rivayetleri de hep “Ebû 

Bekir’i/sahabeyi savunma adına uydurulmuş rivayet-

ler” kategorisine sokarak peşinen diskalifiye etmekte 

ve incelemeye değer bulmamaktadır (77, 97 dn: 85, 

105, 113). 

Bir örnek verelim: Yukarıdaki son maddede veri-

len “Hz. Peygamber’in vefatına sevinip onun aley-

hinde şiirler söylemeleri sebebiyle Hz. Ebu Bekir’in 

emriyle elleri ve ayakları kesilen kadınlar”16 olayıyla 

ilgili Taberî’de alternatif iki rivayet yer almaktadır: 

Bu rivayetlerin her ikisinde de, bu cezalar Hz. Ebû 

Bekir’in bilgisi dışında komutanı tarafından takdir/

infaz edilmiş ve sadece bir kadının tek eli kesilmiş, 

ön iki dişi sökülmüştür; haberi alan Hz. Ebû Bekir, 
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komutanına bu icraatını kınayan ve tekrarlanmaması 

için uyaran bir mektup göndermiştir. 

Bu rivayetlerden de haberdar olan Azimli, bakınız 

tercihini nasıl savunuyor:

Taberî’de ilk rivayette Hz. Ebu Bekir’in bu suçtan 

dolayı öldürülmesini emrederken, yine Taberî’de 

geçen bir rivayette -muhtemelen savunma amaçlı 

olarak üretilmiş olmalı- bu cezayı Hz. Ebu Bekir’in 

komutanı Muhacir b. Ebî Umeyye’nin yaptığı, Hz. 

Ebu Bekir’in ise bundan sonra yapmamalarını söyle-

diği aktarılır. Taberî, II, 305 (s. 97, dn: 85).

Cümle düşüklüğü ve çeviri zaafını görmezden 

gelelim (Rivayette Hz. Ebû Bekir, zaten ceza görmüş 

bu kadının ayrıca öldürülmesini emretmemektedir!). 

Görülmesi gereken ise, Taberî’deki bu alternatif riva-

yetleri çürütmek için Azimli’nin herhangi bir argü-

mana/araştırmaya ihtiyaç duymamasıdır. Ona göre 

bütün bunlar “savunma amaçlı üretilmiş (uydurul-

muş)” rivâyetlerdir. Ve böylece, çok sağlam yeni bir 

usûl(!) kaidesi öğrenmiş oluyoruz: Bir rivâyet, Hz. 

Ebû Bekir’i veya Hâlid b. Velid’i suçlu gösteriyorsa 

mutlaka doğrudur; masûm gösteriyorsa savunma 

amaçlı olarak üretilmiş yani ‘uydurma’dır!

Azimli, Hz. Ebû Bekir’in emriyle, Fucae adın-

daki mürteddin “elleri ayakları bağlanıp ateşe atılıp 

yakıldığı” rivayetlerini büyük bir esefle ve tepkiyle 

verdikten sonra şöyle bir garip ifade kullanır:

“Biz her ne kadar rivayetler mutlaka doğrudur 

diyemesek de Hz. Ebu Bekir’in bu tür emirleri mev-

cuttur” (s. 104). 

Yazarın “bu tür emirler” dediği, “insanları ateşte 

diri-diri yakma emirleri” olmaktadır. Bu demektir 

ki, bu konuda, Hz. Ebû Bekir’le “kurtla-kuzu”yu 

oynamaktadır: Bu konuda en iddialı rivayetlere “doğ-

rudur diyemese de” Hz. Ebu Bekir’in “bu tür başka 

emirlerinin mevcut olduğunu” yakinen bilmektedir.” 

Görüldüğü üzere, Azimli, rivayetler doğru olmasa da 

Hz. Ebû Bekir’i suçlamaya azimlidir. Tabiî, bu arada 

“beraat-i zimmet asıldır” azîm düstûru da güme 

gitmektedir. 

Peki, mürtedler ve yalancı peygamberler söz-

konusu olduğunda Azimli’nin hassasiyeti ne yönde 

tecelli etmektedir? 

Hayretle görüyoruz ki, Azimli bu ahvâlde -çok 

garip bir halet-i ruhiye ile- farklı bir standart uygu-

lamaktadır: Ona göre, bu insanları kötüleyen, küçük 

düşüren anlatımlar, çoğu zaman Müslümanlar tara-

fından onların aleyhinde uydurulmuş rivayetlerdir. 

Birkaç örnek verelim:

1) Onun [Yalancı Peygamber Tuleyha’nın] 

zinayı helal kıldığı şeklindeki, toplumun kabul 

etmesi mümkün olmayan şeyler yaptığı türündeki 

rivayetler, tarihçilerin onu kötülemek adına uydur-

dukları şeyler olmalıdır.109 (s. 101)

109  no’lu dipnottan, Azimli’nin bu konuda 

Bahriye Üçok’un değerli kanaatini paylaştığını öğre-

niyoruz.

2) Başta Taberî olmak üzere, İslâm tarihi kay-

naklarında Müseylime ile Secah arasında geçen bazı 

müstehcen konuşmaları naklederler. Bu tür cinsel 

içerikli müstehcen konuşmalar, muhtemelen bu iki 

lideri kötülemek için Müslüman ravilerce uydurul-

muştur169 (s. 110).

169  no’lu nota bakıyoruz: Burada da, Maxime 

Rodinson’un değerli kanaati paylaşılıyor! Yazının 

devamında Bahriye Üçok’un da Rodinson’la aynı 

görüşü paylaştığını okuyoruz. 

3) Onun herkesi rüşvetle kandırdığı gibi 

görüşler ise muhtemelen Müseylime’nin halkına 

karşı cömertliğinin bir yansıması olmalıdır (s. 123).

Hatta “Müslümancık anlamına gelen Müseylime 

ismini de “Hz. Peygamber koymuştu” (s.118) [Yani 

adamın asıl adı bile “Müslüman!] 17. Anlaşılan, kâfire 

hüsn-ü zan etmek İslâmî âdâbdan olmalıdır. 

Peki kâfir ve mürtedler aleyhine yazılan her şey 

doğru mu kabul edilmelidir? Elbette hayır! Onlar 

aleyhinde de uydurulmuş rivayetler vardır ve çoktur. 

Biz burada, sadece mürtedlere/âsilere karşı “peşin 

bir hüsn-ü zan”, Hz. Ebû Bekir ve Halid b. Velid’e 

karşı ise “peşin bir sû-i zan” psikozuna işaret etmeğe 

çalışıyoruz.

Bilgi Hataları ve Diğerleri

Kitapta tespit ettiğimiz “bilgi hataları”ndan  ana 

konumuzu ilgilendiren bazılarını yukarıda örnekle-

dik. Bunların dışında birçok hata tespit etmiş bulu-

nuyoruz. Sadece bir örnekle yetineceğiz:
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Ayrıca bu tariflere göre, Hz. Peygamber’in Tâif’e 

kovduğu ve Cemel savaşında sahabeden Talha b. 

Ubeydullah’ı katleden Mervan b. Hakem gibi birisi 

de sahabi sayılabilecektir (s. 15).

Bu ifadeden, Tâif’e kovulan kişi ile Cemel sava-

şında Talha b. Ubeydullah’ı katleden kişinin aynı 

olduğu sonucu çıkmaktadır. Oysa ki Taif’e kovulan 

kişi baba “Hakem”dir, Cemel savaşına katılan da 

oğul “Mervân”dır. Oğul Mervân Tâif’e kovulmamış-

tır; baba Hakem de Cemel savaşından önce (“Hz. 

Osman’ın hilâfeti döneminde”) vefat etmiştir. Azimli 

baba ve oğulu bir kişi yapmış oluyor. Ayrıca burada 

bir ‘müşkîl’in de olduğunu hatırlatalım: Sonradan 

Emevî yönetiminin en kudretli bir halifesi olacak 

Mervân, nasıl oluyor da Cemel savaşında yer almış-

tır ve Hz. Ali’ye karşı savaşan liderlerden birini 

(Talha’yı) öldürmüştür? Bu paradoks, bir İslâm tarih-

çisi olarak Azimli’nin zihnini hiç tırmalamıyor mu?

Yazarın referanslara atıf usûlü de tekniğine uygun 

değildir. Meselâ: “Suyûtî, s. 37”; “Hitti, I, 212” veya 

“Cabiri, 282” gibi atıflar, ilmî olmadığı kadar şaşırtı-

cıdır da. Zira ‘Bibliyografya’da bu yazarlar için ikişer 

eser listelenmiştir. Siz bu ikisinden hangisinin kasde-

dildiğini tahmin etmek durumundasınız.

Yine yazar, zaman zaman Türkçe’yi de bozarak 

kullanmıştır. Türkçe kelime ve cümle hatalarının 

bolluğu eserin çalakalem, aceleye getirilerek yazıl-

dığı intibaını güçlendirmektedir. Ancak bu hatalar 

konumuzla doğrudan alâkalı olmadığından üzerinde 

durmuyoruz.

Katıldığımız Tespitler

Azimli’nin katıldığımız birçok tespiti de var. 

Meselâ, Sahabe’nin tarifi ve aşırı yüceltilmesi konu-

sunda (s. 13-26) ve hilafetin Kureşîliği18 konusunda 

(s. 5559) yapmış olduğu tespit ve eleştirilere biz de 

katılıyoruz. 

Ayrıca aşağıdaki tespit ve önerilerine -her cümle-

sinin altını çizerek- katılıyoruz:

Doğrusu insan gerçeğinden hareketle ve bu ger-

çeği esas alan bir anlatım tarzı içinde sahabe çağı 

aktarılmalıdır. Şia başta olmak üzere, mezhebî bakış 

açılarını bir kenara bırakıp, dönemin insanlarının 

günahlarını ispat veya onları temize çıkarma adına 

değil, birilerinin hatalarını bulmak amacıyla ve 

önyargıyla olmaksızın, tamamen insan merkezli, 

makul ve tutarlı çalışmalar yapılmalıdır (s. 26).

Azimli’nin bu önerilerini cân u gönülden destek-

liyoruz; ancak kendi nefsini de bu önerilere muhatap 

tutması gereğini hatırlatarak…

Kendi zihnindeki doğrulara uygun rivayetleri 

sahih ve tevatür [mütevatir olmalı. HZ], tersine riva-

yetleri ise tali veriler olarak değerlendiren bu tür bir 

zihniyetin “tarihi nasıl doğru okuyabileceği”? sorusu 

üzerinde düşünmek gerekir (s. 74).

Azimli’nin bu önerisine de aynen katılıyoruz. 

Zaten biz, bu yazımızla tam da bu zihniyeti teşhir 

etmeğe çalışmaktayız. Evet, teşhir ettiğimiz bu zih-

niyetin “tarihi doğru okuyabileceğine” ve de doğru 

analiz edebileceğine biz de inanmıyoruz.

Değerlendirme - Son Sözler

Buraya kadar serdettiğimiz örneklerle okuyucuya 

kitap hakkında bir fikir verdiğimizi sanıyoruz.

Bu kitap, Hz. Ebu Bekir ve yönetimi hakkında 

-Azimli’nin yukarıda önerdiklerinin tam aksine- 

“birilerinin hatalarını bulmak amacıyla, önyargılı; 

kendi zihnindeki doğrulara uygun rivayetleri sahih 

ve mütevatir, tersine rivayetleri ise tali ve uydurul-

muş olarak değerlendiren” bir zihniyetle kaleme 

alınmıştır. İncelenen kişiler ve dönemle ilgili sosyo-

politik hiçbir derin analize yer verilememiş; ağaçtan 

dolayı ormanı göremeyen sığ bir zihniyetle ve mahal-

le dedikodularına benzer karalamalarla belli şahıslar 

hedefe konmuştur.

Azimli, rivayet tercihlerinde aklî ve naklî hiçbir 

ilmî kritere sahip görünmediği gibi, 1400 sene önce-

ki verili bir toplumun tarihini yazdığının bilincinde 

de değildir. Basit bir mantaliteyle ve zihnindeki 

modern paradigmaları mihek19 yaparak, siyasî derin-

likten ve arkaplân bilgisinden mahrum bir sathilikle 

İslâmiyetin varoluş mücadelesini yargılamış ve o 

sürecin kahramanlarını -onların üstlenmiş oldukları 

tarihi sorumlulukları ve rolleri ve dolayısıyla “büyük 

resmi” görmezden gelerek- itibarsızlaştırmaya yelten-

miştir. (Meselâ, Hz. Ebû Bekir hakkında; O’nun bir 

taraftan mürtedleri şiddetle cezalandırırken -hatta 

ateşte yakarken- diğer taraftan aynı suçu işlemiş 
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bazı kimseleri ödüllendirdiğini ve dolayısıyla çifte 

standart uyguladığını döne-döne iddia edebilmiştir 

[s. 93-94, 98, 115, 128]).20 

Yazarımız, Hz. Peygamberi -risaleti boyunca- 

bir gölge gibi takip etmiş, her zaman O’nun en 

yakın müşaviri ve yardımcısı konumunu korumuş 

bir “Müslüman”ı; Tuleyha, Secah, Müseyleme gibi 

“kâfir” ve âsilere gösterdiği kadar bir hüsn-ü zanna 

lâyık görmemiştir. Bu “Müslüman”ın lehinde ve 

aleyhinde yaptığı tercüme ve alıntıları dürüst ve eşit 

ağırlıkta yapmamış; menâkıbını hep kestirmeden 

reddederken mesâlibi konusunda ise ne bulduysa 

-ve çoğu zaman tahrif ederek- sayfalarına aktarmıştır.

Bilinmelidir ki, tarih metodolojisi ve kaynak/

rivâyet kritiği, öyle çalakalem ve reyting hevesiyle 

kalem oynatılacak bir alan değildir. Bunun için 

ahlâkî ve ilmî bir kemâl gerekir. Tarihe not düşmek 

istiyorsak ilmî ağırbaşlılığımızı korumamız, popülist 

bir zaafa düşmeden ve acele etmeden yol almamız 

gerekir. Aksi halde, tescil olunmuş hatalarımızı 

düzeltmek gelecekte nefsimize daha da ağır gele-

cektir.

Tarih ve Siret alanında yazmanın, hele de bir aka-

demisyen sıfatıyla yazmanın ahlâkî bir sorumluluğu 

olmalıdır. Ahmet Akbulut’la başlayan21 ön-yargılı 

tarih yazma ve günümüz mantalitesiyle yargılama 

türünden bir zaafın akademisyenlerimiz arasında 

yaygınlaştığını müşahade etmekteyiz. Oryantalist 

çalışmalarda gördüğümüze yakın bir önyargısızlığı22 

Müslüman akademisyenlerden beklemek hakkımız 

olmalıdır diye düşünüyoruz.

Azimli bu değer yargılarıyla “Dört Halife”yi yaz-

maya devam ederse “İslâmî fütûhat”ın da, “kılıç 

zoruyla emperyalist işgal ve istilâ hareketleri” dam-

gasından kurtulamayacağını tahmin etmek zor olma-

sa gerektir.

Bütün bu yazdıklarımızla, Hz. Ebû Bekir ve Hâlid 

b. Velid gibi şahsiyetleri mâsum mu göstermeye 

çalışıyoruz? Elbette hayır! Onların da beşer olma-

ları itibariyle hata ve günahları olabilir. Bizi burada 

ilgilendiren en önemli şey ilmî bir tenkid ahlâkının 

te’sisi ve muhafazasıdır.

Sonuç itibariyle, “Dört Halifeyi Farklı Okumak-1: 

Hz. Ebu Bekir” kitabının, bu haliyle “talihsiz” bir 

çalışma olduğunu düşünüyoruz. Piyasadan çekilip 

haksızlıklar ve ilimsizliklerden arındırılmak suretiyle 

revize edilmesi; yazarının da, kitaba dercettiği bütün 

ilimsiz ve haksız iddialardan dolayı Allah’a tövbe ve 

istiğfar etmesi ve ilim dünyasından özür dilemesi 

gerektiğine inanıyoruz.
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C emaleddin Afgani 

kimdir? ‘Müslüman 

Modernizmi’ninin İslâm dünya-

sındaki ilk temsilcisi midir, yoksa 

İslâmi Uyanış olgusunun ilk sem-

bol şahsiyeti midir? Siyasi rejimle-

rin kullandığı bir ‘mason’ mudur, 

samimi bir İslâmi Hareket lide-

ri midir? Fransızların İngilizlere 

karşı kullandığı bir ‘ajan’ mıdır, 

Müslümanların Birliği için bütün 

hayatını harcamış bir aktivist 

midir? Afgani hakkında benzeri 

pek çok soru sorulmuş ve bunlara 

farklı cevaplar verilmiştir (Öyle 

ki doğum yerinin neresi olduğu 

yahut ölüm nedeni konusunda 

bile farklı görüşler vardır.) Peki 

bunun nedeni nedir? Bir kişi hak-

kında bu kadar farklı kanaat nasıl 

serd edilebilmektedir? Zannımca, 

Afgani’yi ve düşüncelerini değer-

lendirmeden önce bu soruya 

cevap aramamız gerekiyor.

Öyle görünüyor ki, gerek 

biyografisi gerekse düşünce-

leri ve faaliyetleri konusundaki 

‘tartışma’nın hiç bitmemesinin 

temel nedenini yaşadığı dönemin 

şartlarında ve bunların etkileri-

nin bugüne kadar devam etme-

sinde aramak lazımdır. Afgani 

1838 yılında doğmuştur ve 

Esedabadlı’dır ama doğum yeri 

Tahran yakınlarındaki Esedabad 

mıdır, yoksa Kabil yakınlarında-

ki Kuner Kasabası’nın Esedabad’ı 

mıdır, bu konuda bir netlik yok-

tur. Dikkatli bir gözle bakıldığın-

da, taraftarlarından Şii kökenli 

olanların onun kökenini İran’a, 

Sünni (özellikle de Afganistan ve 

Hindistan) kökenli olanların ise 

Afganistan’a bağlamaya özen gös-

terdikleri görülmektedir (biyogra-

fisini yazan Abduh ve Mahzumi 

Paşa onun Afgan kökenli oldu-

ğunu söylerken, akademisyen 

Nikki Keddie, İran kökenli oldu-

ğunda ısrarcıdır). Masonluğu 

konusu da yine tartışmalı alan-

lardan biridir ve onun görüşle-

rini destekleyenler, Mason loca-

sına üyeliğini ‘davasına hizmet 

için’ başvurduğu yollardan biri 

olarak değerlendirirken, karşıtla-

rı, onun ‘sapkınlığı’nın bir deli-

li olarak görme eğilimindedirler. 

Savunduğu fikirlerle ilgili olarak 

da, iki ana karşıt grup olduğunu 

söylemek mümkündür. İlki, onun 

İslâm Birliği’ni sağlama ve İslâmi 

Uyanış’ı gerçekleştirme yolunda 

gösterdiği çabayı överken, kar-

şıtları, bu çabanın altında gizli 

amaçların yattığını, Afgani’nin bir 

ıslahatçı yahut müceddit değil, 

‘siyasi emelleri olan’ bir macera-

cı vs. olduğunu söylemektedirler. 

Afgani üzerine serd edilen bunca 

farklı görüşün nedenlerini anla-

mak için, zannımca, resmin gene-

line bakmak yeterli olacaktır. Zira 

yaşadığı dönemde, Müslüman 

dünyası her bakımdan bir kar-

gaşa içerisinde bulunmaktadır: 

Müslüman ülkelerin büyük bir 

kısmı sömürgecilerin tahakkümü 

M. Kürşad ATALAR

CEMALEDDİN AFGANİ: 
‘İSLÂMİ UYANIŞ’IN İLK ‘SEMBOL’ ŞAHSİYETİ
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altına girmiştir ve dini hayatta 

büyük çözülmeler baş göstermiş-

tir. Bir yandan sömürgeciler fiili 

işgal alanlarını genişletirken, diğer 

yandan, modernite aydın kesim-

ler üzerinde etkisini artırmakta-

dır. Geniş halk kesimleri ise koyu 

bir cehalet hali yaşamaktadır. İşte 

Afgani böyle bir dünyanın içine 

doğmuştur. O, bu olumsuz tablo-

yu görmüştür ve Müslüman dün-

yanın sorunlarına çare aramakta-

dır. Zannımca, o dönemin şartla-

rına bakıldığında, çare arayanın 

da, sorunun bir parçası olanların 

da eylem ve söylemlerinde ‘sertlik’ 

(yahut ‘aşırılık’) olmasını doğal 

karşılamak gerekir. Çünkü malum 

olduğu üzere, hastalık kangrene 

dönüştüğünde, doktorun o organı 

kesip almaktan başka çaresi kal-

maz. Tıpkı bunun gibi, Müslüman 

dünyası, Afgani’nin yaşadığı 

dönemde, yüzyılların biriktirdiği 

ve kangren halini almış sorunlar-

la boğuşmaktadır ve o da, bun-

ların çözümü için bir nevi ‘acı 

reçete’ önermektedir. Bu önerinin 

doğal sonucunun muhafazakar-

gelenekçi çevreler ile statüko 

sahiplerini (yani dönemin sömür-

geci gücü İngiltere ve Müslüman 

dünyasındaki yerel yöneticileri) 

kızdırmak olacağına kuşku yok-

tur. Zira statüko varolanı koru-

ma pozisyonundadır ve ‘değişim’ 

talebi onun varlık nedeni ile ilgili 

bir sorgulamayı beraberinde getir-

mektedir. Buna karşı gösterilen 

tepki bu yüzden sert olmuştur. 

Afgani, kanımca, bu temel neden-

den dolayı, ömrü boyunca, tabiri 

caizse, “gün yüzü görmemiştir.” 

Gerek İslâm dünyasında gerek-

se Batı coğrafyasında bir ülkeden 

diğerine sürekli göç etmek zorun-

da kalmasının, türlü ithamlarla 

karşılaşmasının ve hem yönetici-

lerden hem de halk kesimlerinden 

ciddi bir destek görmemesinin 

nedeni de yine aynıdır. 

Kısa Hayat Hikayesi

Cemaleddin Afgani, çocukluk 

yıllarıyla gençliğinin ilk dönemini 

Kabil’de geçirmiş ve ilk eğitimini 

babası Safder’den almıştır. Daha 

sonra ailesi ile birlikte Tahran’a 

göç etmiş ve burada ünlü Şii 

kelamcısı Akasid Sadık’tan ders 

almıştır. Ardından Irak’ın Necef 

kentine giden Afgani, dört yıla 

yakın bir süre de Şeyh Murtaza 

el-Ensari’den ders almıştır. Afgani, 

bu süre zarfında, din, dil, felsefe, 

matematik, tıp, tarih ve siyaset 

okumuş ve Müslüman rasyonalist 

filozofların görüşleriyle ilk kez bu 

dönemde tanışmıştır. Daha sonra, 

Hindistan’a geçen Afgani, bura-

da Avrupa bilim ve edebiyatı ile 

tanışmış ve zihninde taşıdığı ısla-

hat düşüncesini burada netleştir-

miştir. 1857 yılında hacc yapmak 

için çıktığı seyahatte Hicaz, Mısır, 

Yemen, Türkiye, Rusya, İngiltere 

ve Fransa’yı gezen Afgani, bir 

yıl süren bu seyahatten sonra 

Afganistan’a geri dönmüştür. Bu 

sırada Afganistan’da, vefat eden 

Dost Muhammed Han’ın yerine 

Muhammed A’zam Han idarenin 

başına geçince baş vezir olmuş-

tur. İngiliz sömürge yönetimiy-

le ters düşen Muhammed A’zam, 

İngilizlerin yardımıyla tahtan 

indirilip yerine Şir Ali Han geçin-

ce, ülkeyi terk etmek zorunda 

kalmış ve Hindistan’a geçmiştir. 

Ancak yapmış olduğu faaliyetler-

den rahatsız olan İngilizler onu 

burada da rahat bırakmamış ve 

Hindistan’ı terke zorlamışlardır. 

1870 yılı başlarında Mısır’a geçip 

burada 40 gün kaldıktan sonra 

İstanbul’a giden Afgani, öncele-

ri burada iyi karşılanmış, özel-

likle de Tanzimatçı çevrelerden 

yakın ilgi görmüştür. Ancak aynı 

yılın Ramazan (Aralık) ayında, 

Darü’l-Fünun’da doğa bilimlerini 

savunan Hoca Tahsin ile birlikte 

vermiş oldukları ders yüzünden 

(ders, oksijenin yaşam için ne 

denli gerekli olduğu üzerinedir 

ve bunun için, havadan mah-

rum bırakılan bir kuşun öldü-

ğü deneysel olarak ispatlanmış-

tır) gelenekçi çevrelerce İslâmi 

değerlere saldırıda bulunduğu 

gerekçesiyle Sultan’a şikayet edil-

miş ve bir süre sonra yoğunla-

şan aleyhte propaganda yüzünden 

İstanbul’dan ayrılmak zorunda 

kalmıştır. Ardından Mart 1871’de 

Mısır’a geçen Afgani, burada kal-

dığı sekiz yıl boyunca entelek-

tüel ve siyasi çevreleri etkilemiş; 

edipler, yazarlar ve siyasetçilerden 

(Riyad Paşa, Sa’d Zağlul, Abduh, 

vb.) birçok talebesi olmuştur. En 

önemli talebesi ve aynı zamanda 

arkadaşı olan Muhammed Abduh 

ile de bu dönemde tanışmış ve 

ortak çalışmalar yapmışlardır. 

Mısır’da kaldığı dönemde Hidiv 

İsmail Paşa yönetimini, halkı zora 

sokan uygulamaları ve ülkenin 

bağımsızlığını tehlikeye soktuğu 

gerekçesiyle eleştirmiş, bu arada, 

siyasi mücadelesine destek olacağı 

ümidiyle mason locasına kaydol-

muştur. Ancak faaliyetleri İngiliz 

vesayeti altındaki Hidiv İsmail 

Paşa’nın oğlu ve ondan sonra da 

Hidiv olan Tevfik Paşa’nın hoşuna 

gitmemiş ve takip eden aylarda 

İngilizlerin Hidiv üzerinde kurdu-
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ğu baskı sonucu 1879’da Mısır’ı 

terk etmek zorunda kalmış-

tır. Buradan tekrar Hindistan’a 

geçen Afgani, İslâm alemin-

de giderek yayılmaya başlayan 

ve gerek aydınları gerekse halk 

kesimlerini etkilemeye başla-

yan doğacı (modernist) fikirle-

re karşı Haydarabad’ta Er-Red-

aled-Dehriyyin (Tabiatçılığa 

Reddiye)’yi yazmış ve böylece 

İngiliz yönetimini destekleyen 

modernist Seyyid Ahmed Han’ın 

yaptığı pozitivist propaganda-

nın etkilerini kırmak istemiş-

tir. O sıralarda Mısır’daki Urabi 

Paşa isyanının başarılı olması 

için Hindistan halkını sömür-

gecilere karşı isyana çağırdığı 

gerekçesiyle İngilizlerce gözetim 

altına alınmış, isyan bastırıldık-

tan sonra da sürgüne gönderil-

miştir. Önce İngiltere’ye oradan 

da Paris’e geçen Afgani, burada 

Urvetü’l-Vüska isimli uluslararası 

bir cemiyet kurmuş ve kendisi 

gibi Urabi isyanına karıştığı gerek-

çesiyle Beyrut’ta sürgünde bulu-

nan Muhammed Abduh’u ortak 

faaliyetlerde bulunmak üzere 

Paris’e çağırmıştır. 1884 yılın-

da Abduh’la birlikte bu cemiyet 

adı altında uluslararası bir gaze-

te çıkarmaya başlayan Afgani’nin 

amacı, Müslümanların uyanması, 

Doğu’nun sömürgecilerden kur-

tulması, İslâm ülkelerinde gerek-

li ıslahatların yapılması ve İslâm 

Birliği’nin kurulmasını sağlamak-

tır. Ancak, gazetenin yaydığı fikir-

lerin sömürgeci politikasına aykırı 

olduğunu gören İngiltere, gazete-

nin Mısır, Hindistan ve Osmanlı 

ülkesinde yasaklanması için giri-

şimlerde bulunmuş ve baskıla-

ra dayanamayan gazete, ancak 

18 sayı (8 ay) çıktıktan sonra 

kapanmıştır. Afgani, 1885 yılında 

İran Şahı Nasırüddin’den aldığı 

davet üzerine bu ülkeye gitmeye 

karar vermiş, fakat reform çağrısı 

yapınca, Şah ile arası yine bozul-

muş ve ülkeyi terk etmek zorun-

da kalmıştır. Ardından Rusya’ya 

giden ve 1886-1889 yılları arasın-

da burada kalan Afgani, Çar’dan 

Kur’ân’ı Rusça’ya çevirtmesini 

talep etmiş ve Çar onun bu tale-

bini olumlu karşılayarak Kur’ân’ı 

Rusça’ya tercüme ettirmiştir. 

1889’da Şah Nasırüddin’in dave-

ti üzerine tekrar İran’a gitmişse 

de ıslahat yapılması konusundaki 

düşüncelerinde ısrar edince Şah’la 

yine ters düşmüş ve 1890 yılı-

nın çetin kış aylarında sınırdı-

şı edilmiştir. Bir süre Londra’da 

kalan Afgani, 1892 yılında, siya-

si iktidarını korumak, özellikle 

de Irak’taki Şiiler üzerinde nüfuz 

sahibi olmak için İttihad-ı İslâm 

düşüncesinden istifade etmek 

isteyen II. Abdülhamid’in daveti 

üzerine ikinci defa İstanbul’a gel-

miştir. Ancak bu dönemde geniş 

bir ilmi ve siyasi çevre edinme-

sine rağmen, rahat hareket etme 

imkanı bulamamıştır (Afgani’nin 

bu dönemde İslâm Birliği’ni tesis 

etmek amacıyla Müslüman ülke-

lerdeki yetkili ve ilgililere 600 

civarında mektup yazdığı ve 

bunların 200’üne cevap geldi-

ği bilinmektedir). 1896’da İran 

Şahı Nasıreddin’in ölümünden 

sorumlu tutulduğu için İran’a tes-

lim edilmesi istenmişse de, II. 

Abdülhamid bu talebi geri çevir-

miş ve onu ev hapsinde tutmuştur. 

İstanbul’dan ayrılmak için birkaç 

kez denemede bulunmasına rağ-

men, bu çabaları sonuçsuz kalan 

Afgani, tehlikenin artık iyice kapıya dayandığı bir 
vasatta, Müslüman halkları ve yöneticileri, bir anlam-
da ‘kıyam’a çağırmakta ve bu çağrısına cevap bula-
cağına da inanmaktadır. Her ne kadar ikinci İstanbul 
yıllarında aktif mücadele yerine zihinsel dönüşümün 
öncelenmesi noktasında bir kanaate ulaştığına dair 
rivayetler varsa da, yaşam hikayesine bakıldığın-
da, onun ‘acilci’ bir öneride bulunduğu açıktır. 
Yani o sahiden Müslüman halkların yöneticilerine 
destek vermeleri durumunda sömürgecilere karşı 
başarı kazanacaklarına inanmaktadır. Müslümanları 
Osmanlı Devleti’nin çatısı altında birlik oluşturmaya 
çağırmasının nedeni de budur. Bu konuda yanıldı-
ğı, daha sonraki gelişmelerle (özellikle de Mısır’ın 
İngiliz hakimiyetine girmesi ve Osmanlı Devleti’nin 
yıkılmasıyla) anlaşılmasına rağmen, Afgani, aktif 
mücadeleden hep ümitvar olmuş ve Müslüman dün-
yasını karış karış dolaşarak (hatta Batı dünyasında 
propaganda faaliyetinde bulunarak) Müslümanların 
Birliği’ni sağlamaya çalışmıştır. 
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Afgani, çenesinde başlayan bir 

çıbanın kansere dönüşmesi sonu-

cu 9 Mart 1897’de İstanbul’da 

vefat etmiştir Maçka’ya defnedilen 

Afgani’nin naaşı, 1944 yılında, 

dönemin CHP hükümeti tarafın-

dan Afganistan’a nakledilmiştir). 

‹slâmi Uyanış’taki Rolü

Cemaleddin Afgani’yi, hakkın-

daki farklı görüşlere rağmen, zan-

nımca, İslâmi Uyanış hareketinin 

“ilk önemli temsilcisi” olarak gör-

mek mümkündür. Her ne kadar 

kendisinden önce Hindistan’da 

Şah Veliyyullah Dehlevi benze-

ri bir çağrıda bulunmuşsa da, 

onun çalışmaları Afgani’ninkiler 

kadar etkili olamamıştır. Bunda 

konjonktürün de etkisi olduğuna 

kuşku yoktur. Afgani’nin yaşadı-

ğı dönemde Müslüman dünyası, 

tabiri caizse, tam bir ‘izmihlal’ 

hali yaşamaktadır. Sömürgeciler 

Müslüman dünyasının birçok böl-

gesini fiilen işgal etmişlerdir ve 

Osmanlı devleti gibi geriye kalan 

birkaç coğrafyada da yönetimler 

çözülme tehlikesi altındadır. Bu 

durum, asırlardır dünyaya hük-

meden Müslüman halkların zih-

ninde çeşitli şüphelerin doğması-

na yol açmıştır ve bazı kesimlerde 

‘ilhad’ almış başını yürümüştür. 

Pozitivizmin etkisi, Müslüman 

aydın ve alimler arasında bile 

görülmektedir. Müslümanların o 

dönemde tartıştığı konu, Batı’ya 

nasıl esaslı bir cevap verileceği 

değil, “Batı’nın tekniğini mi kültü-

rünü mü almalı?” sorusudur. Yani 

aslında Müslümanlar düşünsel bir 

çöküşü zaten yaşamaktadırlar ve 

‘savunmacı’ bir pozisyonu yeterli 

görmektedirler. Böylesi bir ortam-

da Afgani’nin ‘acilci’ bir söylemle 

Müslüman halkların ‘uyanışı’ için 

yaptığı çağrının, sömürgeciliğin 

henüz aktif bir tehlike olarak his-

sedilmediği Dehlevi’nin dönemin-

de yapılan ‘öze dönüş’ çağrısından 

daha fazla ses getireceğine kuşku 

yoktur. Afgani, tehlikenin artık 

iyice kapıya dayandığı bir vasatta, 

Müslüman halkları ve yöneticileri, 

bir anlamda ‘kıyam’a çağırmakta 

ve bu çağrısına cevap bulacağına 

da inanmaktadır. Her ne kadar 

ikinci İstanbul yıllarında aktif 

mücadele yerine zihinsel dönü-

şümün öncelenmesi noktasında 

bir kanaate ulaştığına dair riva-

yetler varsa da, yaşam hikayesi-

ne bakıldığında, onun ‘acilci’ bir 

öneride bulunduğu açıktır. Yani 

o sahiden Müslüman halkların 

yöneticilerine destek vermeleri 

durumunda sömürgecilere karşı 

başarı kazanacaklarına inanmak-

tadır. Müslümanları Osmanlı 

Devleti’nin çatısı altında birlik 

oluşturmaya çağırmasının nedeni 

de budur. Bu konuda yanıldığı, 

daha sonraki gelişmelerle (özellik-

le de Mısır’ın İngiliz hakimiyetine 

girmesi ve Osmanlı Devleti’nin 

yıkılmasıyla) anlaşılmasına rağ-

men, Afgani, aktif mücadeleden 

hep ümitvar olmuş ve Müslüman 

dünyasını karış karış dolaşarak 

(hatta Batı dünyasında propa-

ganda faaliyetinde bulunarak) 

Müslümanların Birliği’ni sağlama-

ya çalışmıştır. Afgani’nin bu nok-

tada verdiği mücadelenin, daha 

sonraki İslâmi Hareketleri etki-

lediğine de kuşku yoktur. Ancak 

onun İslâmi Uyanış’taki asıl (kalı-

cı) rolünü, Öze Dönüş’e yönelik 

çağrısında aramak gerekir. Her ne 

kadar Fazlurrahman’ın deyimiyle 

klasik manada eser üreten bir 

‘ilim adamı’ olmamasına rağmen, 

Müslümanların asli sorunlarının 

tespiti ve çözümün nerede oldu-

ğu noktasında ilk kez doğru teş-

hislerde bulunması bakımından 

Afgani, Müslüman tarihinde her 

zaman adı anılacak bir kişi ola-

caktır. O, çöküşün asli nedenleri-

nin ‘içeride’ olduğunu görmüş ve 

bu konuda bir şeyler yapılmasının 

elzem olduğunu da tespit etmiş-

tir. Bu, kanımca, dönemine göre 

son derece önemli bir teşhistir. 

Zira bugün bile, birçok kalem 

erbabı, Müslümanların özellikle 

de son iki yüz yıllık dönemde 

yaşadığı olumsuz tecrübenin asli 

sorumlusu olarak sömürgecileri 

görmektedir. Bu yaklaşıma göre, 

Müslümanlar üzerlerine düşen 

görevi yapmış; yurtlarını savun-

muş ama takdir-i ilahi başka yönde 

tecelli ettiği için yenilmişlerdir. 

Yani sorumlu, aslında sömür-

gecilerdir. Afgani ise, o dönem-

de ilk defa, ‘esas suçlu’ olarak 

Müslümanları göstermiştir ve çare 

olarak da Öze Dönüş’ü önermiştir. 

Bu öneri, onun döneminde bir 

‘uyanış’ çağrısı hüviyetinde iken, 

zaman içerisinde, bir ‘diriliş’ çağrı-

sına dönüşmüştür. Kurulan İslâmi 

Hareketler’in hepsinde, Afgani’nin 

de Urvetü’l-Vüska’da sık sık zik-

rettiği: “bir kavim kendi nefsinde 

olanı değiştirmedikçe Allah onlara 

verdiği nimeti değiştirmez” ayeti-

ne atıf yapılması ‘anlamlı’dır. Bu, 

“kendimize çeki-düzen vermedik-

çe başarılı olamayız” anlayışının 

Müslümanlarda yaygınlaşması-

na, zaman içerisinde de dirilişin 

temel dinamiklerinin oluşmasına 

neden olmuştur. Bugün İslâm 

dünyasında müthiş bir canlılık 
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olmasının nedeni de esas itibarıyla 

bu çağrıdır (Arap Baharı denilen 

sürecin altında dahi, bu diriliş 

dinamiklerinin izleri vardır). Batı, 

Müslüman dünyasını artık eskisi 

kadar kolay sömürememektedir. 

Gerçi değiştirdiği her ‘tarz’dan 

sonra kazançlı çıkmasını bilmiştir 

ama “tarz değiştiriyor oluşu” da, 

Müslüman dünyasındaki dina-

miklerin canlılığını koruduğu-

nun bir başka kanıtıdır. Örneğin 

Devrim yapılmasına engel olu-

namamıştır. Bir ikincisi olmasın 

diye işletilen ‘kontrol mekaniz-

maları’ işe yaramasına rağmen, 

bu kez, Sünni dünyada otoriter 

rejimlerin yerine İslâmcı hükü-

metlerin kurulması riski ortaya 

çıkmıştır. Bunu da Arap Baharı 

denilen süreç ile belki kontrol 

altına alacaklardır; ama dinamik-

ler devam ettiği sürece, bu ‘tarz’ın 

da başarısız olacağına kuşku yok-

tur. Çünkü bir kavim, gerçekten 

kendi nefsinde olanı değiştirirse, 

onların siyasal halinin de değiş-

mesi kaçınılmaz olur. Toplumsal 

değişim hangi orandaysa elbette 

siyasal değişim de o oranda olur; 

ancak sonuçta ‘öz’ünü değiştiren 

toplumların siyasal değişimi de 

hak edeceğine kuşku yoktur. İşte 

Afgani, bu konuda son dönemde 

ilk defa doğru teşhiste bulun-

muş ‘sembol’ bir şahsiyet olarak, 

mağfiret ve hayr dualarımızı hak 

etmektedir. (Onun döneminde 

benzer teşhislerde bulunan pek 

çok münevver ve ilim adamı var 

olmasına rağmen, davasına adan-

mışlığı ve göstermiş olduğu canhı-

raş çabalar onu diğerleri arasında 

mümeyyiz kılmıştır.)

Urvetü’l-Vüska

Afgani ve talebesi Abduh tara-

fından Paris’te çıkarılan Urvetü’l-

Vüska, uluslararası yayın yapan 

bir periyodik olmasına rağmen, 

aslında, Afgani’nin Müslüman 

toplumların kurtuluşu için kur-

muş olduğu gizli örgütün adı-

dır. Bu durum, derginin mahi-

yetiyle ilgili de yeterince ipucu 

vermektedir. Dergi sömürgeciliğe 

maruz kalan halkların, özellikle 

de Müslüman halkların kurtulu-

şuna vesile olmak için yayın yap-

makta ve sömürgeci politikaların 

mahiyetini deşifre etmeyi ve kitle-

leri uyandırmayı amaçlamaktadır 

(ilk sayısında bu amacı net bir 

dille ifade etmektedir.) Dergide 

yer alan siyasi haber ve yorumla-

rın büyük çoğunluğu sömürgeci 

politikaların bu halklara verdiği 

zararlar ve bunların nasıl gide-

rilebileceği ile ilgilidir. Özellikle 

de Mısır meselesi ve İngilizlerin 

bu ülkeyi sömürgeleştirme plan-

larına karşı alınması gereken ted-

birler derginin haber ve yorum 

bölümlerinde sıklıkla ele alın-

maktadır. Sömürgeci politikalara 

engel olması yönünde Osmanlı 

Devleti’ne yapılan çağrılar da der-

ginin siyasi değerlendirmelerinde 

öne çıkan bir başka husus olarak 

görülmektedir. Derginin bir diğer 

önemli boyutu da siyasi içerikli 

düşünsel yazıların ‘dini kavram’ 

formunda yazılmasıdır. Örnek 

olarak ‘ırkçılık’, ‘kader’, ‘korkak-

lık’, ‘gerilemenin nedenleri’, ‘imti-

han’ ve ‘despot yönetici’ konula-

rının ele alındığı yazılar verilebi-

lir. Irkçılığın işlendiği makalede 

Müslümanların birliğini sağlaya-

cak ana unsurun ‘din’ olduğu ve 

kavmiyetçiliğin meşru olmadığı 

anlatıldıktan sonra farklı kavimle-

re mensup Müslüman kitleler, tek 

bir çatı altında birleşmeye çağrıl-

makta ve tarihten buna yönelik 

örnekler verilmektedir. Bu, mil-

liyetçiliğin en popüler çağında 

yapılan ‘İslâmcı’ bir çağrıdır (bu 

makale, Afgani’nin düşünceleri ile 

bazı Milliyetçi liderleri etkilediği 

yönünde yapılan propagandanın 

asılsız olduğunu göstermektedir). 

Müslümanların kader anlayışına 

yönelik oryantalist eleştiriye cevap 

verilen bu makalede, kader anla-

yışın ıslahı durumunda müthiş 

bir toplumsal dinamizmin ortaya 

çıkacağı tezi savunulmaktadır ve 

makalenin sonunda Müslümanlar 

doğru kader anlayışına (ve dola-

yısıyla hayatlarını İslâm dava-

sı uğruna feda etmeye) çağrıl-

maktadır. Bu makale, Afgani’nin 

özünde ‘teolojik’ olan bir mese-

leyi nasıl ‘siyasal’ eylemliliğin bir 

aracı kılabildiğinin iyi bir örneğini 

sunmaktadır. Korkaklık kavramı-

nın işlendiği yazıda ise, döne-

min Müslümanlarının, işgalcilere 

karşı savaşma konusunda gerek-

siz korkulara sahip olduğunu ve 

sömürgecilerin güçlerini abarttı-

ğını söylemekte ve “direnmele-

ri durumunda” Müslümanların 

galip geleceklerini savunmakta-

dır. Bu bağlamda onun Osmanlı 

Devleti’ne yaptığı çağrı ilginçtir: o, 

Osmanlıları, İngilizlerin Mısır’daki 

sömürgeci amaçlarına engel olma 

konusunda çekingen davranmakla 

suçlar ve Sultan’ın atacağı en ufak 

adımın İngilizleri Mısır’dan kov-

maya yeteceğini söyler (Afgani, 

benzer bir sözü Hindistan’daki 

Müslümanlara da söylemiştir ki 

o söz şudur: “Ey Müslümanlar! 
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Siz insan değil de sinek olsaydı-

nız, vızıltınız İngilizler’in kula-

ğını sağır ederdi! Ey Hintliler! 

Sizler su kaplumbağası olsaydınız 

İngiltere adasını yerinden söker 

denize batırırdınız!” Bu sözler, 

ilginçtir, İsrail meselesiyle ilgili 

olarak, Humeyni’nin Müslüman 

halklara hitaben söylediği şu söze 

benzemektedir: “Müslümanlar 

tükürse, İsrail’i sel alır!”). Ona 

göre, ilay-ı kelimetulah yolunda 

mal ve can ile verilen mücade-

le, namaz, zekat vb. ibadetlerden 

daha önemlidir ki, bu konuda-

ki anlayışı da, yine, 1987 Hacc 

olayları yüzünden Hamaney ile 

tartışan ve İslâmi Hükümet’in 

hacc gibi ibadetlerden önemli 

olduğunu düşünen Humeyni’nin 

yaklaşımıyla benzerlik arz etmek-

tedir. Gerilemenin nedenleri ve 

bunların çözümü konusunda ise, 

Afgani, tipik manada bir ‘gele-

nek eleştiricisi’ olarak karşımıza 

çıkmaktadır. O, Müslümanların 

gerilemesinin en önemli neden-

leri olarak, 3. ve 4. yüzyıllarda 

Cebriyye ve sufizmin toplum kat-

manlarında etkili olmaya başla-

ması, ilim ve hilafetin birbirinden 

ayrılması ve hadis uyduruculuğu-

nu göstermektedir. Bunlarla ilgili 

çözüm önerisi ise, Müslümanların 

Birliği’nin yeniden sağlanması, 

dinin aslından öğrenilmesi ve 

ilmi çalışmaların yeniden başla-

tılmasıdır. İmtihan kavramını ele 

aldığı yazıda da, o, Ankebut sure-

sine atıfta bulunarak, konuyu, 

yine aktif mücadelenin önemi-

ne getirmekte ve Müslümanlara 

üzerlerine düşen görevi yerine 

getirme çağrısını tekrarlamakta-

dır. Despot yöneticileri eleştirdiği 

makale ise, dönemin Müslüman 

yöneticilerine Afgani’nin verdiği 

desteğin ‘şartlı’ olduğunun kanıtı 

gibidir. O, mutlakiyetçi yönetim-

lerin kırılgan olduğunu, halkın 

karar alma süreçlerine katılması 

gerektiğini ve doğru olanın ‘şura’ 

ilkesinin işletilmesi olduğunu 

söylemektedir ki, bu düşünceleri, 

dönemin Müslüman yöneticile-

riyle arasının niçin sıklıkla bozul-

duğunu da yeterince izah etmek-

tedir. Kısacası, Urvetü’l-Vüska, 

bütün bu içeriğiyle ‘dini’ bir dergi 

olmaktan çok, ‘siyasi’ bir dergidir. 

Net siyasi amacı, sömürgecilerin 

İslâm dünyasından elini çekmesi 

ve Müslümanların İslâm şemsiyesi 

altında birleşmesidir. O nedenle-

dir ki, dönemin İngiliz hükümeti, 

Fransız yönetimine baskı yaparak, 

derginin 8 ay gibi kısa bir sürede 

kapanmasını sağlamıştır. 

Moderniteden Etkilenmişlik ve 
‘Savunmacı’ Dil

Afgani’nin yaşadığı yıllar, 

Müslümanların her bakımdan 

‘modern etki’ye maruz kaldığı bir 

dönemdir ve öyle görünüyor ki, 

o da bu etkiden hali değildir. 

O, pozitivizmin (yahut bilimcili-

ğin) zirvede olduğu bir dönemde 

yaşamaktadır ve oryantalistlerin 

yoğunlaşan eleştirilerine cevap 

yetiştirmeye çalışmaktadır. Bu 

genel durumu, herkesin havasını 

soluduğu atmosfere benzetebili-

riz. Modernite ve onun kavram-

ları atmosferi kirletince, çok özel 

tedbirler alanlar hariç, bu havayı 

soluyanların ondan değişen oran-

larda etkilenmeleri kaçınılmazdır. 

Üstelik Müslümanlar sürekli geri-

lemekte ve bu da onları ‘savun-

macı’ bir pozisyona itmektedir. 

Renan’a yönelik verdiği cevapta 

“İslâm’ın özünde bilimsel geliş-

meye engel olacak bir kural yok-

tur” tarzı bir üslup kullanmasını, 

sanıyorum, en makul bu şekil-

de izah edebiliriz. [Afgani’nin bu 

metinde kullandığı bazı cümleler 

sürekli eleştiri konusu olmuştur. 

Özellikle de ‘Müslüman dini’nin 

(la religion musulmane) bilimsel 

düşünceye engel oluşturduğu ve 

despotizmi desteklediği yönünde-

ki ifadeler, onun aleyhinde kara-

lama kampanyası yürütenlerin en 

çok referans gösterdiği cümleler-

dendir. Kanımca, bu ifadelerin 

tercüme hatasından kaynaklandı-

ğını düşünmek daha akla yatkın-

dır; zira Urvetü’l-Vüska’nın birçok 

bölümünde ‘ilm’in belirleyici öne-

mine vurguda bulunan bir kişi-

nin, İslâm’ı böylesine önemli bir 

konuda itham edecek cümleler 

sarf etmesi açık bir çelişki olur. 

Arapça yazdığı metnin Fransızca 

tercümesinde, muhtemelen, 

Müslümanların o gün sahip oldu-

ğu ‘dini anlayış’ yahut gelenek-

çi çevrelerin ilme yönelik bakış 

açısı eleştirilmiştir (nitekim Nikki 

Keddie, Afgani’nin farklı kesimlere 

hitap ederken farklı diller kullan-

dığını, yani Müslümanlara hitaben 

daha ‘dini’ bir dille, Batılı entelek-

tüellere hitaben daha ‘elitist’ bir 

dille konuştuğunu belirtir) fakat 

metni Fransızca’ya tercüme eden 

kişi, bu ‘inceliği’ fark edememiş-

tir (Hamidullah ve Cündioğlu’na 

göre tercümeyi bizzat Renan yap-

mıştır ki, Renan’ın Arapçası’nın 

iyi olmadığı bilinmektedir)]. 

Ancak içeriğe baktığımızda, bura-

da ‘savunmacı’ bir dil kullanıldığı 

açıktır. Esasında, bu dil, dönemin 

neredeyse bütün düşünce adam-

ları ve aydınlarında vardır. Zira 
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modernite (Batı) o dönemde fizik-

sel (ve hatta ‘düşünsel’) olarak 

üstünlüğünü kanıtlamış, bu da 

Müslüman fikir adamlarını, ister 

istemez, savunmacı bir pozisyon 

almaya zorlamıştır (Bizde Mehmet 

Akif ve Said Nursi’nin üslubu 

da aynıdır; nitekim her ikisi de 

Afgani’nin çizgisini olumlamak-

tadırlar. Hatta Renan’ı ‘özgüvenli’ 

bir dil ile eleştirdiği iddia edilen 

Namık Kemal’in Müdafaanamesi 

bile özünde ‘savunmacı’ bir dille 

yazılmıştır.). Bu anlayışı, özet-

le, “ilim dinle çatışmaz”, “İslâm 

ilerlemeye mani değildir” forma-

tında ifadesini bulan bir söylem 

olarak niteleyebiliriz ve kanımca, 

bu söylem ile moderniteye karşı 

durabilmek de mümkün değildir. 

Zira savunmacı söylem (rakibinin 

temel tezini yanlışlamayı değil, 

meşruiyeti a priori kabul edilmiş 

bir tezin içerisinde kendisine de 

meşru bir alan aradığı için), müca-

deleyi baştan kaybeder. Hatta bir 

anlamda rakibinin (sahip olduğu 

ideolojik ve siyasi güce bağlı ola-

rak) işini kolaylaştırır. Nitekim 

sömürgeciler, Afgani’nin yaşadığı 

dönemde nüfuzlarını iyice artır-

mışlar ve kısa bir süre sonra da 

Müslüman dünyasında laik zihni-

yet sahibi kadrolar, yönetimi ele 

geçirmişlerdir. Naçizane kanaati-

me göre, Müslümanlar, tarihinde 

daha önce hiçbir dönemde bu 

denli yaygın bir işgal ve tahakküm 

altında yaşamamışlardır. Moğol ve 

Haçlı saldırıları dönemi de buna 

dahildir. Batılı güçlerin Müslüman 

dünyasında bu denli etkili olabil-

melerini, sahip oldukları tekno-

lojik ve askeri üstünlüğe bağla-

mak yanlış olur. Burada özellikle 

de ‘ilmi’ (yahut ideolojik) açıdan 

Müslümanların geriliği söz konu-

sudur ve yenilginin asli nedeni de 

budur. Dönemin entelektüel ve 

fikir adamlarının ‘savunmacı’ bir 

dil kullanması temelde bundan-

dır. Çünkü Hakimiyet İddiasının 

gücü, Hakikat İddiasının gücüne 

bağlıdır. Hakikat İddiası, kalpleri 

celp edecek şekilde ‘ispatlı’ bir 

‘savunu’ya dayanmıyorsa, Hakk’ın 

etkisini görmek mümkün olmaz. 

Burada sorumlu Hakk değil-

dir; Hakk’ı savunduğunu iddia 

edenlerdir. Çünkü onlar ‘yetkin’ 

olmadıkları için Hakk’ı gereğince 

savunamamışlardır. 19. Yüzyılın 

ikinci yarısı ile 20. yüzyılın ilk 

çeyreğinde Müslüman ilim ve fikir 

adamlarının gösterdikleri gayre-

tin akim kalmasının nedenini işte 

burada aramalıyız. Afgani ile baş-

layan Uyanış sürecinde verilen 

mücadele, esas itibarıyla, ‘savun-

ma’ içeriklidir ve burada ‘ilmi biri-

kim’ zayıftır. Bunun, uzun asırlar 

boyu devam eden düşünsel ata-

letin bir sonucu olduğuna kuşku 

yoktur; ama sonuç da değişme-

mektedir. Bu birikim ile dönemin 

Batılı güçlerine karşı direnebil-

mek mümkün değildir. Nitekim 

öyle de olmuştur. Modernite, o 

dönemde sadece Batı coğrafyasın-

da değil, Müslüman dünyasında 

dahi ‘entelektüel üstünlüğü’ ele 

geçirmiştir ve bunun sonucu ola-

rak Müslüman dünyasının için-

den bile taraftar bulabilmektedir 

(İslâm’ın terakkiye mani oldu-

ğu gerekçesiyle, birçok tanınmış 

isim, İslâm dininin terk edilmesini 

ve Hıristiyanlığın vs. benimsen-

mesini bile teklif edebilmişlerdir). 

Bu noktada dikkat çekici bir 

husus daha vardır ki o da şudur: 

dönemin Müslüman düşünce 

adamları, söylemlerinde ‘modern 

etki’nin izlerini açıkça göstermele-

rine rağmen, ‘modernite’nin kav-

ram ve kurumlarına karşı ihtiyatla 

yaklaşılması ve Batı’da üretilmiş 

araçlar (teknik, vs.) adapte edilir-

ken ‘taklit’ yanlışına düşülmemesi 

gerektiğini de söylemektedirler. 

Örneğin Afgani, “batının kültürü-

nü değil, tekniğini alalım” diyen 

Müslüman modernistlerin aksine 

daha eleştirel bir yaklaşım sergile-

mektedir. Ona göre, “araç özümü-

ze uygun olmalıdır.” Yani Batı’dan 

ithal edilecek şeylerde ‘seçici’ 

davranmak gerekir. Bu nedenle 

Afgani, taklitçiliği açıkça eleştirir. 

Ancak, son tahlilde, kendisinin 

de bu etkiden kurtulamadığını 

görüyoruz. Özellikle de ‘rasyo-

nalizm’ ve ‘bilim’ kavramlarının 

kimi olumsuz uzanımlarına karşı, 

Afgani, bu ihtiyatlı tavrı yeterince 

gösterememiştir (örneğin, bilime 

ve rasyonalizme karşı Kutub’ta 

gördüğümüz ‘özgüvenli’ söylem 

onda yoktur). İşte, bu noktada 

bu ‘yetersizliği’ açıklamamız gere-

kiyor. Naçizane kanaatime göre, 

bunun cevabını, temelde ‘ilmi 

yetersizlik’ (yahut ‘düşüncenin 

okullaşamaması’) ile verebiliriz. 

Dönemsel şartlar elbette etkili-

dir; ancak belirleyici olan ‘dahi-

li’ etmenlerdir. Bunların başında 

da ilmi yetkinlik gelir. Müslüman 

dünyasının o dönem itibarıyla 

genel profili de bu açıdan iyi 

değildir. Sadece eğitim sistemi 

değil, siyasi yapılar da çökmüş-

tür. Bu durum, ‘seçici’ davran-

mak için gerekli olan ‘kriterler’in 

tespiti noktasında da yetkinliğin 

bulunmadığı anlamına gelir. Bu 

da, doğal olarak, “kapıdan kovu-

lan modernizmin bacadan gire-



68 Umran KASIM 2012

KR‹T‹K

bileceğini” gösterir. Nitekim 19. 

yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın ilk 

yarısında verilen kurtuluş müca-

delelerinde Müslüman dünyası 

genel itibarıyla iyi bir performans 

sergilemesine rağmen, kurulan 

devletler zihnen Batılılaşmış elit-

lerin eline geçmiştir. Bu, kanımca, 

Müslüman dünyasının o dönem-

de hangi ‘asli’ zaaf ile malul oldu-

ğunu yeterince iyi göstermektedir. 

Namık Kemal’in Renan 

Müdafaanamesi ve Afgani’nin 

Üslubunun Farklılığı: Bu noktada 

Namık Kemal’in Müdafaanamesi 

ile Afgani’nin Renan’a verdiği 

cevabın içerik ve üslup yönün-

den değerlendirmesini yapmak 

da gerekmektedir. Öncelikle ifade 

edilmelidir ki, her iki ‘savunu’da 

da İslâm’ı müdafaa etme gayesi 

vardır ve her iki savunma da söy-

lemi itibarıyla ‘apolojetik’tir. Fakat 

Afgani’nin cevabı, tipik manada 

‘İslâmcı’ bir karakter gösterirken, 

Namık Kemal’in savunusu, içerik 

olarak ‘duygusal’, siyasal olarak 

‘muhafazakar’dır. Namık Kemal, 

İslâm medeniyetinin Avrupa iler-

lemesinin bir parçası olduğuna 

inanan dönemin diğer ‘Müslüman 

modernistleri’ gibi düşünmektedir 

ve Renan’a yönelik hücumunun 

asli gerekçesini de burada aramak 

gerekmektedir. Zira Renan’a göre, 

medeniyet Ari ırka mahsus bir şey-

dir; Sami ve Türk ırkları ise, zih-

niyetlerinin doğası gereği, bilimsel 

düşünceye uzaktırlar; dolayısıyla 

ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar, bu 

kavimler modernleşemezler. Şu 

sözler ona aittir: “Doğu’da veya 

Afrika’daki insanların hepsi, başı-

nı sarmış çeşitli demir halkalar 

yüzünden, gerçek bir mü’minin 

zihninin tamamen kısıtlanma-

sıyla dumura uğramıştır ki, bu, 

onu, bilgiye bütünüyle kapalı hale 

getirmiş ve hem onun herhangi 

bir şey öğrenmesini, hem de yeni 

bir fikre açık olmasını imkansız-

laştırmıştır.” Renan, bu düşünce-

siyle, Avrupalı güçlerin Müslüman 

dünyasına yönelik sömürgeci mis-

yonunu da meşrulaştırmakta ve 

Müslüman kavimlere, tabiri caiz-

se şöyle söylemektedir: “medeni-

leşmek istiyorsanız, Avrupalılara 

tabi olun.” Bu, mazide bir ‘altın 

çağ’ tecrübesi bulunan Müslüman 

toplumların modernizasyon süre-

cinden geçmeleri durumunda 

benzer bir ‘ilerleme’yi yakala-

yabileceğine inanan ‘Müslüman 

modernistler’in anlayışına temel-

den zıt bir düşüncedir. Kendisi 

de Osmanlı’da reformlar yapılma-

sını savunan ‘modernist’ Namık 

Kemal’in Renan’a yönelik ceva-

bının, Cemil Meriç’in ifadesiyle, 

“öfke ve küçümseyiş” içermesinin 

nedeni budur. Fakat ‘muhteva’ya 

bakıldığında, Namık Kemal’in 

tipik bir ‘savunmacı’ dil kullan-

dığı görülmektedir. Onun tezinin 

özeti şudur: “İslâm, ilmi över ve 

terakkiye mani değildir.” Burada 

Namık Kemal’in tarihsel pratiğe 

yahut geleneğe (özellikle de ‘dini 

anlayış’a) herhangi bir eleştiri 

getirmediği dikkat çekmektedir. 

İşte Afgani’nin cevabının ‘fark’ı da 

burada ortaya çıkmaktadır. Yani 

Namık Kemal, Renan’ın tezine 

karşı ‘tepkisel’ bir tavır ortaya 

koyarken, Afgani, sorunun öne-

minin farkındadır ve çözümü için 

de bir şeyler yapılması gerektiğini 

düşünmektedir. Afgani’nin sıklık-

la “Müslümanların Gerilemesinin 

Nedenleri” bahsini ele alması bu 

yüzdendir. O, bu geriliğin ‘neden-

leri’ üzerinde düşünmeyi, köklü 

çözüm için kaçınılmaz görmek-

te ve bunun için ilmi çalışma-

lar yapılmasını önermektedir. 

Yazılarında “alimler peygamber-

lerin varisleridirler” hadisine sık 

sık atıf yapması da bundandır. Bu 

tipik manada, (bugünün diliyle 

ifade edecek olursak), ‘İslâmcı’ 

bir duruşa tekabül eder. Çünkü 

‘İslâmcı’ modernizmi eleştirir 

ama akıp giden hayat içerisinde 

İslâmi ilkelerle uyumlu pratik bir 

varoluşu da önemser. Müslüman 

modernistler ise, geleneği eleş-

tirirken, modernitenin kavram 

ve kurumlarını meşrulaştırmaya 

çalışırlar. Nitekim Namık Kemal, 

siyasi ve düşünsel çizgisi itibarıy-

la, Osmanlı’nın son döneminde 

‘modernleştirici’ elitler içerisin-

de anılan bir kişidir. ‘Vatan şairi’ 

yahut ‘hürriyet şairi’ olarak anıl-

ması da boşuna değildir. 

Mason Locasına Üyeliği

Afgani hakkındaki ateşli tar-

tışmalardan biri de onun mason-

luğu ile ilgilidir. Özellikle de 

milliyetçi-muhafazakâr çevreler 

onu Mısır’da iken İsveç mason 

locasına üye olduğu gerekçesiyle 

itham ederler ve bu durumun, 

onun ‘ajanlığı’nı kanıtladığını 

ileri sürerler. Afgani’nin Mısır’da 

bulunduğu sırada mason locasına 

üye olduğu doğrudur; fakat bu 

üyeliği nasıl yorumlamak gerekir? 

Acaba Mısır’da o dönemde mason 

locasına üyeliğin taşıdığı anlam, 

örneğin bir Türkiye’de ve Cevat 

Rifat Atilhan’ın Farmasonluk 

kitabını yazdığı dönemde taşı-

dığı anlam ile aynı mıdır? Yani 

Afgani’nin üye olduğu mason 

locası, Türkiye’de olduğu gibi, 
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çoğunlukla laik kesimden elit çev-

relerin üye olduğu bir gizli teşki-

lat mıdır? Ya da acaba Afgani’nin 

bu locaya üye olmasının arka-

sında başka emeller olabilir mi? 

Bu konuda ‘belgeler’e dayalı 

olarak farklı tavırlar gösterenler 

mevcuttur. Ancak bence konu-

yu başka bir açıdan ele almak 

hem mümkündür hem de sonu-

ca götürücü olmak bakımından 

daha işlevseldir. Bilindiği gibi, 

Afgani, Müslüman dünyasının 

kurtuluşunu siyasal açıdan ‘acil-

ci’ önlemler almakta görmekte-

dir. Bunun için de önüne çıkan 

bütün fırsatları değerlendirmeye 

çalışmaktadır. Mısır’da o dönem-

de İngiliz tahakkümünün boyut-

ları şiddetlenmektedir ve Afgani 

de acil önlem olarak hem yerel 

yöneticileri harekete geçirmeye 

hem de halkı ve etkili çevreleri 

bilinçlendirmeye çalışmaktadır. 

Fakat kanımca, ‘acelesi’ olan her 

insan gibi, o da bazı konularda 

hata yapmıştır. Mason localığı-

na üyeliğini de bu tür hatalar 

cümlesinden görmek lazımdır. 

Ancak bendeniz bunu, esas itiba-

rıyla, ‘siyasi analiz hatası’ olarak 

görüyorum. Yani Afgani, sadece 

mason locası üyeliği hususunda 

değil, örneğin Müslümanların 

Osmanlı Devleti’nin liderliğinde 

ve merkezi Mekke’de bulunan bir 

hükümetin çatısı altında birliğini 

sağlayabileceğini düşünebilmek-

tedir. Dönemin şartları dikkate 

alındığında, bunu ‘hayalcilik’ ola-

rak değerlendirmekten başka yol 

yoktur. Hatta bu noktada öylesine 

ciddi analiz hataları yapmaktadır 

ki, bunları, ancak onun ‘heyecan’ı 

ve ‘acilciliği’ ile izah etmek müm-

kündür. Örneğin Mısır’ın işgalini 

önlemenin en etkili yolu olarak 

Osmanlı Sultanı’nın devreye gir-

mesini önermekte ve: “Sultan, 

Hint Müslümanları üzerinde-

ki etkisini kullanarak İngilizleri 

orada zor durumda bırakabilir; 

bu durumda İngilizler Mısır’ı 

işgal etme düşüncesinden vaz-

geçer” diyebilmektedir. O, belli 

ki, Duyun-u Umumiye nedeniyle 

Osmanlı Sultanı’nın küresel güç 

haline gelmiş İngilizlere karşı bir 

başka coğrafyada açık mücadele 

yöntemiyle sonuç alabilmesinin 

mümkün olmadığını görememek-

tedir. Evet, samimi düşüncelerle, 

Müslüman dünyasının kalan son 

siyasal gücünden istifade etmeyi 

düşünmektedir ama bunun doğru 

yöntemi konusunda isabetli bir 

değerlendirme yapamamaktadır. 

Belki Afgani’nin burada “elinde 

kalan son kurşunu atmadan tes-

lim olmama” yaklaşımını sergile-

diği düşünülebilir; ancak, yanlış 

olan, buradan bir ‘genel strate-

ji’ çıkarmaya çalışmaktır. Strateji 

şartlarla uyumlu olmalıdır (Bunu 

Ebu Hanife’nin ‘temkin’ yöntemi 

ile de izah edebiliriz. O, şart-

lar oluşmadan atılacak adımların 

daha büyük zararlar doğurabile-

ceği gerekçesiyle, Şia imamlarının 

aktif direniş çağrısına olumsuz 

cevap vermiştir). Kanımca, Afgani, 

dönemindeki şartları ‘doğru’ ana-

liz edemediği için, acilci bir tarzı 

benimsemiştir ve bu yüzden de 

amaçladığı siyasi hedeflere ulaşa-

mamıştır. Onun mason localığına 

üyeliği konusunu da aynı zaviye-

den değerlendirmek gerekmekte-

dir. O, Mısır’daki etkin çevrele-

re fikirlerini anlatmak ve taraftar 

bulmak için bu locadan yararlan-

mak istemektedir. Amacı sahihtir; 

çünkü mücadele hayatı bunun 

kanıtıdır. Fakat öyle görünüyor ki, 

bu locaların ‘gizli’ amaçları konu-

sunda bilgili değildir. Nitekim 6 

ay gibi kısa bir süre sonra, hem 

kendisi hem de talebesi Abduh 

locaya üyelikten istifa etmişler-

dir. Hatta Abduh’un, daha sonra, 

mason locasının gizli emellerini 

deşifre edip mahkum eden bir 

beyanatı da vardır. Bu da gösteri-

yor ki, Afgani’nin mason localığı-

na üyeliğini ‘ajan’ vs. oluşunun bir 

kanıtı olarak göstermeye imkan 

yoktur. Bu, bence siyasi konularda 

yapmış olduğu analiz hatasının bir 

sonucudur ve onun genel profili-

ne bakıldığında da çok önemse-

necek bir husus değildir (Aslında 

burada, onu eleştiren kesimlerin 

demokratik-seküler düzenlerde 

kurulan siyasal partilere üyelik 

hususunu niçin eleştirmediği sor-

gulanmalıdır; zira Afgani, (genel-

likle aktif ‘siyaset’ alanından uzak 

duran) mason localarından birine 

üye olurken hata etmiş olabilir 

ama onu eleştiren (özellikle de 

milliyetçi-muhafazakâr) çevreler, 

seküler düzenlerde kurulan siya-

sal partilerin tüzüklerinde açıkça 

‘İslâm-dışı’ ibareler yer almasına 

rağmen, bu partilere üyeliği nere-

deyse hiç eleştirmemektedirler. Bu 

durum, bu kesimlerin eleştiride 

insaflı olma kuralına uymadık-

larını göstermektedir!). Tekraren 

ifade edecek olursak, Afgani’nin 

mason locasına üyeliği, onun tipik 

manada masonların gizli amaç-

larına hizmet eden bir ‘ajan’ vs. 

olduğunu göstermez. Zira bugü-

ne kadar hiçbir masonun İslâm 

Birliği’nin kurulmasını istediği 

yahut bunun için bir ömür boyu 

çalıştığı görülmemiştir!
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B irinci referans olan Kur’ân-ı 

Kerim, mü’minlerin ilk elden 

ilişki kurmaları gereken bir kitap-

tır. Bir mü’minin Kur’ân’la sağlıklı 

ilişkisinin dört tane birbiri ile iliş-

kili bilinç düzeyini görebilmesi 

önemlidir. Bunlar; 

1- Kur’ân-ı Kerim’i gereği gibi 

-hakkını vererek- okuyup anla-

mak (2/121), 

2- Kur’ân’ın bize emrettiği gibi 

iman edip, Kur’ân’a göre yaşamak,

3- Kur’ân-ı Kerim’i insanlara 

tebliğ etmek, öğretip açıklamak 

(14/52, 3/187),

4- Kur’ân’a uygun bir hayatı 

Hz. Peygamber’in rehberliğinde 

yaşanılır kılmak (42/13) hedefi 

müminlerin önemli gayesidir.

En büyük emanet olan 

[(33/72-73), (59/21)] Kur’ân-ı 

Kerim; müntesibi olan müminler-

den onun izzetine uygun olan bir 

medeniyeti yeniden hayata hakim 

kılmayı temel ilke olarak emredip 

istemektedir. (42/13) Yaşadığımız 

dönemde bu hedefe varmak 

(24/55) her alanda büyük çaba-

ları gerekli kılmaktadır; Kur’ân 

ayetleri ile birlikte afaki ve enfusi 

ayetleri de gereği gibi okumak 

ve gereğini yapmak. Bu büyük 

hedef, ancak, Kur’ân ayetlerinin 

yanında kainattaki ve nefisler-

deki ayetleri hakkı ile kavrayan, 

onların gereğini yapma heyeca-

nını ruhunda taşıyan kadroları-

nesilleri yetiştirmekle gerçekleşe-

bilir. Tabii ki bütün bu büyük 

hedefler, asıl ve ebedi hayat olan 

ahiret hayatını kazanmak içindir.  

Din günü, Ahiret hayatı; dünyada-

ki hesabın net olarak görüldüğü, 

yapıp edilenlerin karşılıklarının 

eksiksiz olarak ödendiği, yegane 

hakimi ALLAH olan bir gündür. 

İnsanlar kıyamet günü, tek hesap 

görücü olarak Allah’ın hesap sor-

duğu o gün; İmam İbn Kayyım 

el-Cevziyye’nin de belirttiği gibi 

(Zadülmead 1. cilt, s. 38-39) 

öncelikli olarak iki meseleden 

hesaba çekilecektir.

1- Dünya hayatında kime 

ibadet-kulluk ediyordun?

2- Peygamberlerin davetine 

ne cevap vermiştin?

“Eşhedü En Lailahe ‹llallah” 

Kur’ân-ı Kerim’in temel fel-

sefesini özetleyen formül ise “La 

İlahe İllallah; Muhammedün 

Rasûlüllah” ifadesinde kendisini 

ortaya koymaktadır. 

Önce şu soruyu soralım; 

“Eşhedü en lailahe illallah” ne 

demektir? Bizler; “eşhedü en lai-

lahe illallah”ı söylemekle neleri 

reddettiğimizi, neleri kabul ettiği-

mizi neleri yaşayışımıza aktarma-

yı, neleri hayatımızdan çıkartıp 

atmayı kabul etmiş olduğumuzun 

acaba şuurunda mıyız? “Eşhedü 

en lailahe illallah vahdeu la 

şerike lehu” yani Allah’dan başka 

ilah olmadığına; Allah’ın asla 

ortağı olmadığına şahitlik ederim, 

demekle, bu şehadet sözünü söy-

lemiş olmakla yüce Allah ile çok 

hayati ve önemli bir anlaşma-

ahitleşme yapmış olmaktayız. Bir 

mümin, “Ben Allah’tan başka ilah 

olmadığına şahitlik ediyorum” 

dediği andan itibaren şu gerçek-

leri kabul edip ilan etmiş olmak-

tadır; 

1- Allah’tan başka hiçbir şahıs 

veya kurumun en doğru, en 

mükemmel hayat tarzı koyabile-

ceği kesinlikle kabul edilemez.

2- Allah insanlar için yaşaya-

cakları en iyi sistemin temel esas-

larını insanlara emretmiştir.

3- Müslüman olanlar vahye 

muhalif bir hayat tarzına gönül-

den evet diyemezler.vahye muha-

lif hayat tarzları koyamazlar, 

konulmuş olanları reddederler.

“Eşhedü en lailahe illallah 

vahdehu la şerike lehu” öyle 

bir ilan, öyle bir ahitleşmedir ki; 

maalesef Müslüman kardeşleri-

mizin çoğu yaptıkları bu ahdin 

-söyledikleri sözlerin- bilincinde 

değillerdir.

Bilmeliyiz ki; o gün insanla-

rın birinci soruya (neye ibadet 

Ömer AKSU

TEVHİD VE HAYAT: 
Hayatın İbadet Haline Gelmesi
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ediyordunuz?) verecekleri cevab, 

“eşhedü en lailahe illallah”ı 
hayata aktarmakla ve gereğini 

yaşayıp yerine getirmiş olmakla 

mümkün olabilecek ve bu cevap 

muhatabını kurtuluşa erdirebile-

cek bir cevap olmalıdır… Kişiyi 

ateşe girmekten koruyacak ceva-

bın gereği şudur; Kişi “La ilahe 

illallah”ın gereğini hakkı ile yaşadı 

mı, dünyadaki hayat tarzını bu 

ilke üzerine tanzim etti mi, hayata 

aktardı mı?

“Lailahe illallah” “Allah’tan 
başka hiçbir ilah yoktur”

Bu söz öyle anlam yüklü bir 

sözdür ki, yerler ve gökler onunla, 

onun gereği olarak ayakta dur-

maktadır. Yani bütün kainattaki 

denge, uyum, ahenk, aksamadan 

ve sapmadan devamlılık, ancak 

Allah’ın iradesi ile olmaktadır. 

Bütün yaratılmışlar O’nun için 

yaratılmışlardır. Kainattaki her 

şeyi bir hikmet üzere, yüce Allah 

yaratmıştır. Ve Allah, peygamber-

lerini bu mesajın duyurulması 

için göndermiştir. Bütün peygam-

berlerin ilk mesajı; ”ey insanlar 

Allah’tan başka bir ilah edinme-

yin” olmuştur. Allah kitaplarını bu 

mesajı duyurmak için ve gereğini 

hayata aktarmaları için insanla-

ra göndermiştir. Şeriatlarını bu 

amaç için koymuştur. Allah’a 

ortak tanımadan bir iman gerekir 

ki, arkasından hükümler, şeriat-

lar onlara emredilsin. Kıyamet de 

teraziler onun için konmuştur. 

Hesap görmek, amelin ibadetle-

rin değeri ana ilkeye uygun bir 

hayatla anlam kazanır. Cennet 

ve cehennem onun için var edil-

miştir. İnsanın cenneti kazanması 

veya cehennemi boylaması “laila-

he illallah”ın gereğinin yapılması 

ile kesinleşir.

Yaratılanlar “La ilahe İllallah”ın 

gereği olarak mümin veya kafir, 

münafık veya facir diye ayrılmış-

lardır. İnsanlar “La İlahe İllallah”a 

karşı ortaya koydukları tutum 

ve tavra göre değerlendirilirler. 

Allah, cezanın, emir ve yarat-

manın kaynağıdır. Tek ilah olan 

Allah yaratan ve emir koyandır… 

Yaratılmışların, uğruna yaratıl-

dıkları gerçek odur. Hesap ve 

sorgu O’ndan, onun hukukundan 

sorulacaktır. Sevap ve ceza ona 

göre ölçülecektir; kıble onun için 

dikilmiştir. Din onun için tah-

sis edilmiştir. Cihad onun uğru-

na gerçekleştirilir. Asla unutma-

mamız gereken gerçek şudur; La 

ilahe illallah; Allah’ın tüm kulları 

üzerine hakkıdır. İslâm’ın özü-

dür. Ahiretin anahtarıdır. Bütün 

ümmetler ondan sorulacaktır.

Allah rahmet etsin Mevdudi’nin 

de değişik eserlerinde devam-

lı vurguladığı gibi; “Bir mümin 

için hayatını vahye göre yaşamak 

tam ibadettir. İbadet demek bütün 

yaşayışta kulluk demektir.” Yüce 

Allah müminleri ibadet için yarat-

mış ve bizi yarattıktan sonra bize 

uymamız gereken hükümler ver-

miştir. Bu hükümlerin özü şudur; 

“bütün yaşayışımız boyunca yüce 

Allah’ın emirlerine, hükümlerine, 

bildirdiklerine bağlı bulunacağız. 

Hiçbir zaman başıboş olamayaca-

ğız. Hiçbir zaman Allah’ın emrine 

muhalif arzularımızı yapamaya-

cağız, kendi bildiğimizi okuya-

mayacağız. Her hareketimizi yüce 

Allah’ın kararlaştırmış olduğu 

şekle ve ölçülere göre ayarlayaca-

ğız. Bütün işlerimiz, bütün dav-

ranışlarımız yüce Allah’ın bize 

göstermiş olduğu esaslara uygun 

olarak yapılacaktır. 

Böyle yaşanan bir hayat bütü-

nüyle ibadet olur. Yaşadığımız 

zaman, uyumamız, uyanmamız 

ibadettir. Yememiz, içmemiz iba-

dettir, yürümemiz, gezip dolaş-

mamız, konuşmamız ibadettir. 

Dünya işleri dediğimiz bu işlerin 

hepsi de ibadet olur. Biz yapa-

cağımız her işi Allah’ın kararlaş-

tırdığı ölçüler dahilinde yapaca-

ğız. Yaşayışımızda, attığımız her 

adımda, şunu düşünerek hareket 

etmeliyiz, “Alemlerin rabbi olan 

Allah’ın bildirdiğine göre, haya-

tımda caiz olan nedir, caiz olma-

yan nedir? Helâl nedir? Haram 
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nedir? Farz nedir? Men edilmiş 

bulunanlar neler? Ne şekilde dav-

ranırsam Allah’ın rızasını elde 

ederim? Nasıl davranırsam yüce 

Allah razı olmaz?”

Günlük geçimimizi temin 

etmek için işte çalışıyoruz. Elimize 

öyle fırsatlar geçiyor ki, kolaylıkla 

kâfi miktar bol bol haram mal da 

para da kazanabiliriz. Fakat bizim 

içimizde Allah korkusu, Allah’ı 

düşünmek varsa, bu haram para-

yı, bu haram malı almayız, el dahi 

sürmeyiz, yiyeceğimiz helâl ekme-

ği düşünür, aza kani oluruz. İşte 

bizim bu şekilde hareket etmemiz 

ibadettir. Kazandığımız para ile 

ekmek aldık, koltuğumuzun altı-

na kıstırıp, evimize getirdik, eşi-

mizle, çoluğumuzla çocuğumuzla 

birlikte yedik, bu bizim için bir 

ibadettir, bunun sevabı vardır, bu 

ecir bu sevap da bizimdir.  

Sokakta geziyoruz, sokak orta-

sına herhangi düşüncesiz birisi 

bir taş fırlatıp atmıştır yahut da 

halkı rahatsız eden, çalı çırpı, çor 

çöp dökmüşlerdir; biz de, Allah’ın 

kulları oradan geçerken sıkıntı-

ya düşmesinler diye bu taşı ora-

dan kaldırır yahut da çer çöpü 

temizlersek bu da yine ibadettir. 

Bir hastanın ziyaretine gidiyo-

ruz, yahut her hangi bir hastaya 

bir hizmette bulunuyoruz, bu da 

yine ibadettir. Yolda bakıyoruz 

bir kimse vardır, gözü görmez, 

bu kimsenin elini tutup, yolun 

öteki tarafına geçiriyoruz, bu da 

yine bir ibadettir. Herhangi bir 

felâketzedeye yardım, ibadettir. 

Konuşurken, görüşürken, yalan 

söylemekten, şunu bunu ayıpla-

maktan, gıybet etmekten, iftira 

atmaktan, şunu bunu dilimizle 

incitmekten, şunun bunun kalbi-

ni kırmaktan sakınıyorsak, Allah’ı 

düşünerek, Allah’tan korkarak 

böyle yapıyorsak, bu da ibadettir. 

O zaman bizim konuştuğunuz 

da hep ibadettir. Demek ki, Allah 

katında asıl ibadet, insanın şuurla 

iman ettiği dakikadan ölünceye 

kadar Yüce Allah’ın hükümlerince 

yaşayışını devam ettirmektir. Bu 

ibadetler için herhangi bir şekilde 

vakit tayin edilmiş değildir. Bu 

ibadet her zaman yapılabilecek 

ibadettir. Bu ibadetin herhangi bir 

belirli şekli yoktur. Her şekilde 

her iş ibadet olabilir. 

ibadetin muayyen bir vakti ve 

zamanı yoktur, yaşayış boyun-

ca her halükârda Allah’a kulluk 

etmenin adına ibadet derler. Bu 

tarz bir yaklaşımdan sonra bazı-

larının aklına şöyle bir soru gele-

bilir; “madem ki ibadet bunlar-

dır, bu şekilde hareket etmektir, 

öyle ise namaz, oruç, hacc vb. 

ibadetler ne anlama gelmektedir-

ler?”  

Allah’ın bizler için farz kıldığı 

bu ibadetlerin asıl gayesi, bütün 

hayatımızın ibadet bilinci içinde 

yaşanılması için bizleri hazırla-

maktır. Bu ibadetler hazırlık iba-

detlerdir. Bizim hayatımız, yaşayı-

şımız boyunca devam edecek olan 

ibadetlere hazır olmamız içindir; 

daimi ibadete hazırlıklı olmamız 

için. Biz günde beş kere namaz 

kılarken hep Allah’ın kulu oldu-

ğumuzu hatırlayalım diye Allah 

bize namazı farz kılmıştır. Bize 

Ramazan’da oruç farz olmuştur, 

bu da bizi yine kulluk etmeye 

hazırlamak içindir. Yüce Allah 

defalarca bize zekât vermemizi 

hatırlatmıştır, ki, bizim kazanmış 

olduğumuz mal bizim değildir, 

Allah bu malları bizlere ikram 

eylemiştir. Bunun için biz bizim 

olmayan bu malı istediğimiz gibi 

harcayamayız. Hac’da ise, Allah’a 

karşı muhabbet, Allah’a karşı sevgi 

gönüllerde öyle yerleşir ki, bir 

kere yerleşti miydi, bütün ömür 

boyunca bunun tesiri gönüller-

den silinmez, çıkmaz. Bu hazır-

lık ibadetlerinden sonra biz asıl 

büyük ibadeti yaşayacak şuuru 

elde etmiş oluruz.. Yaşayışımızı 

Allah’ın istediği şekle koyduk mu, 

o zaman bizim her hareketimiz, 

her işimiz ibadet olur. Bizlere 

bu bilinç ve şuuru kazandıran, 

namaz yine namazdır. Oruç yine 

oruçtur, zekât yine zekâttır, hac 

da hac’dır

İçimizde hayatımızın tümü-

nü vahye göre yaşamak gayemiz 

olmazsa, namaz kılsak, devamlı 

eğilip kalksak, oruç tutup hep 

aç kalsak susuz kalsak, hac’a 

gitsek, hac merasimini eda eyle-

sek, zekâtımızı ödesek, bilelim 

ki bizlere faydası olamayacaktır. 

Namazımız boşuna eğilip kalk-

maktan başka bir şey ifade etme-

yecektir.

Bir örnekle konuyu daha anla-

şılır kılabiliriz. Bir vücud vardır, 

bu vücudun içinde ruh da vardır, 

gidiyor, geliyor, yürüyor, konuşu-

yor ve saire. O zaman bu demek 

bir canlı insandır. Fakat bu vücu-

dun içinde ruh yoksa, yerinden 

kıpırdamıyorsa, demek ki ölü bir 

cesettir, bir cenazedir. Ölü cese-

din da, cenazenin de elleri olur, 

ayakları olur, gözleri ağzı burnu 

olur ama ruhu olmaz. Bu şekil-

de namazın erkanı tam olmazsa, 

erkanı ile kılınmazsa, orucun şart-

ları gözetilmeksizin oruç tutulursa 

-ki bu namazın, bu oruç ve ben-

zerlerinin maksadı Allah’a bağlan-
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maktır, Allah muhabbeti ve Allah 

korkusunu kalplere yerleştirmek-

tir- işte bu şekilde Allah’a karşı 

bağlılık, vefakârlık olmadan kılı-

nan namaz da oruç da benzerleri 

de ruhu bulunmayan bir cesetten 

başka bir şey değildir.

Demek ki “eşhedü en La İlahe 

illallah”, bu şekilde çok kap-

samlı ve anlam yüklü bir ilan-

dır. Her mümine düşen, şahit-

liğinin gereğini yerine getirmek 

için bütün gücünü kullanmaktır. 

İbadet konusunun daha iyi kav-

ranabilmesi için, Hz. İbrahim’in 

halkına karşı ortaya koyduğu 

tutumu ve tavrı örnek verebili-

riz. İbadet konusunda yüce Allah 

Hz. İbrahim’in duruşunu, tavrı-

nı bizlere uymamız gereken en 

mükemmel örnek olarak göster-

miştir. Mumtahine suresi 60/4.

ayet, “İbrahim’le beraberinde 

olanlarda sizin için en mükem-

mel bir örnek vardır. Hani, onlar 

toplumlarına şöyle demişlerdi: 

‘Biz sizden de, Allah dışındaki 

kulluk ettiklerinizden de uzağız. 

Sizi tanımıyoruz. Sizinle bizim 

aramızda, Siz Allah’ın tek İlah 

olduğuna inanmadıkça, biz sizi 

reddediyor, bizimle sizin aranızda 

ebedi olarak düşmanlık ve nefret 

meydana geldiğini ilan ediyoruz.” 

“Bir zaman İbrahim babası-

na ve halkına demişti ki; ‘ben 

sizin kulluk-ibadet ettiklerinizden 

uzağım. Ben yalnız beni yara-

tana ibadet ederim. Çünkü O, 

bana doğru yolu gösterecektir. O, 

bu sözü hakka dönsünler diye, 

gelecek nesillere devamlı kalacak 

bir miras olarak bıraktı.” Yüce 

Allah bu tutumu, bu ilkeli tavrı 

bütün müminlere uymaları ve 

gereğini yerine getirmeleri gere-

ken ibadet-kulluk tavrı olarak 

emretmiştir. (43/26)

“Eşhedü Enne Muhammeden 
Rasûlüllah”” 

Müminlere hesap günü pey-

gamberlerine ne cevab verdikleri 

sorulacaktır. Peygamberler sizlere 

bir şeyler getirdiler ve sizleri bir 

şeylere davet ettiler. O gün o 

davetlere cevaplarınız ne olmuş 

idi. Her mümin o gün bu sorulara 

nasıl cevap vereceğini düşünme-

lidir. O gün orada yeni bir cevap 

yoktur. İnsan peygambere, dün-

yada iken ne cevap vermiş ise o 

zaman da onu tekrar edecektir.

“Dünyada peygamberle-

rin davetine cevabın ne olmuş 

idi?” Bilmeliyiz ki, o gün bizle-

rin bu soruya vereceğimiz cevap; 

“Eşhedü Enne Muhammeden 

Rasûlülah’ı hayata aktarmakla 

ve gereğini yaşayıp yerine getir-

miş olmakla mümkün olabilecek 

ve bizleri kurtuluşa erdirebile-

cektir. Yani bizleri ateşe girmek-

ten koruyacak cevabın gereği: 

“eşhedü enne muhammeden 

rasûlüllah’ı”, bilgi, tasdik ve 

eylem olarak hayatımıza tatbik 

etmekle gerçekleşmiş olabilir.

Bizler; eşhedü enne muham-

meden rasûlüllah’ın gereğini 

hakkı ile yaptık mı, dünya hayatı-

nı bu ilke üzerine tanzim ettik mi?

Bizleri ahirette felaketten 

kurtaracak sonuç; ”eşhedü enne 

muhammeden rasûlüllah’ı bilgi, 

tasdik ve eylem olarak hayatımıza 

tatbik etmektir. O zaman şunu 

sorabiliriz:

1- “Eşhedü enne muhamme-

den rasûlüllah”ne demektir?

2- “Eşhedü enne muham-

meden rasûlüllah”ı söylemekle 

neleri kabul ettiğimizi ve neleri 

reddettiğimizi ilan ve tasdik etmiş 

olmaktayız?

3- Neleri yaşayışımıza aktar-

mayı ve neleri yaşayışımızdan 

çıkartıp atmayı kabul etmiş 

olmaktayız?

Bu şahadet; en doğru ve hak 

modelin rasûl olduğunun,hem 

onu hem de düşmanlarını seve-

meyeceğimizin, O’nun getirdiği 

hayat tarzının insanlık için en 

doğru hayat tarzı olduğunun açık 

ve aleni ilanıdır.  Muhammed’in 

Allah’ın kulu ve elçisi, vahyin taşı-

yıcısı olduğuna, yaratılmışlar ara-

sından seçilmiş olarak gönderildi-

ğine şahitlik ederim. Allah O’nu, 

alemlere rahmet, dinine uymakta 

titizlik gösterenlere imam, yara-

tıkların tümüne yol gösterici ola-

rak gönderdi. Kullarına O’nu sev-

meyi, hukukunu korumayı, O’nu 

yüceltmeyi ve ona itaat etmeyi 

farz kıldı. Peygamber’i rehber 

edinmek lafla olacak iş değildir. 

Bu günlerde Hz. Peygamber’i nasıl 

örnek alacağız? Onun uğruna 

bütün sıkıntıları göz önüne aldığı 

hayat tarzını yeniden en etkili bir 

şekilde hayata nasıl hakim kılaca-

ğız? …

Kur’ân-ı Kerim’de Allah, 

Rasûl’e itaati farz kılmıştır. 

Dolayısı ile Hz. Peygamber’in 

Kur’ân’ı hayata tatbik tarzı olan 

Sünneti’ni, vahyin ışığında kav-

rayıp yeniden vahyi hayata tat-

bik etmek, “Eşhedü Enlailahe 

İllallah”ın gereğidir.

Yüce Allah şahadetimizin gere-

ğini yapıp hayatlarını şahitliğine 

göre yaşayan müminler zümresine 

cümlemizi dahil etsin.
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“Bir İslâm Ütopyası: Ali 

Şeriati’nin Bir Siyasetçi Olarak 

Biyografisi” adlı kitabınızın geli-

şim sürecini bizimle paylaşır mı-

sınız? Araştırmalarınız sırasında 

ilgi çekici ayrıntılara ulaştınız mı?

Ali Şeriati’ye olan ilgim, 1990 

yılında basılan kitabım, “Seküler 

Mucize: Din, Siyaset ve Ekonomi” 

için yaptığım araştırma ile başladı. 

Bu kitabımda, Şia’nın İslâmi bir 

sistem olarak, kültürel, ekonomik 

ve siyasal özellikleriyle beraber, 

imanın farklı yorumlanma biçim-

leriyle ortaya çıkan çeşitli Şii alt 

sistemlerin de gelişmesine imkân 

sağladığı iddiasını öne sürmüş-

tüm. Bu alt sistemler, her biri 

orijinal ve sahih olma iddiası ile 

sıklıkla değilse de zaman zaman 

çekişme içine girmişlerdir. İddia 

edilebilir ki, 1979 İran Devrimi ile 

organize olan ve sınıflaşmayı ge-

ride bırakan İslâmi sosyal gücün 

ilham ve çıkış noktası, Mücteba 

Neveb-Sefevi, Mehdi Bezirgân, 

Murtaza Mutahhari ve Ali Şeri-

ati tarafından temsil edilen dört 

farklı Şii alt sistem ile açıklamasını 

bulmuştur. Bu öğretilerin hepsi, 

farklı bir sosyal temele dayanmak-

tadır ve hepsi de kazanılır kaza-

nılmaz devrim ideolojisinin kendi 

ellerine geçeceği fikrini savun-

maktadır. Devrim kazanıldıktan 

sonra her bir alt-sistemin özgürce 

hareket edebilmesi, Ayetullah 

Humeyni’nin de liderliğinde ol-

dukça geniş, sosyal bir hareketi 

organize etti. Bu alt sistemlerin 

yokluğu durumunda, Şah reji-

mini alaşağı edecek ortak tavır ve 

hedef etrafında birliği sağlamak 

çok güç olacaktı. O dönemde, 

farklı alt sistemlerin tartışılması 

ve sunulmasının sebebi, devrime 

katılan çeşitli Şii öğretileri arasın-

daki sosyal, siyasal, ekonomik ve 

kültürel ayrılıkların açık ve net bir 

şekilde altını çizmektir. Bu detaycı 

analiz, Batı’nın indirgemeci bir 

yaklaşımla, devrimi gerçekleştiren 

sosyal yapıyı köktenci İslâmcılık 

adı altında homojen bir yapı ola-

rak değerlendirişine yönelik karşı 

sav olma amacını gütmektedir. Bu 

dört alt sistem arasında Şeriati, en 

ilgi çekici, esrarengiz ve entelek-

tüel figürü temsil etmektedir.

Şeriati ile ilgili merakımın ar-

ALİ RAHNEMA:
“Şeriati, İran’da tabu haline gelmiş

konulardan biridir. Ya kendisine hayran olunur
ya da şeytanla bir tutulur.”

Şeriati’yi   anlamak için, onun yaşadığı zaman ve mekânın tabiatı ve âdetleri anlaşılmalıdır. Onun içinde 

yaşadığı toplumda mertlik, haysiyet ve fedakârlık faziletti. Haysiyet uğrunda yapılan fedakârlık ise acı 

getirir. Acı ve özleyişin verdiği zevk hayatın motoru hâline gelir. Bu toplumda değerli insanlar bir acısı, bir 

ızdırabı olan, onunla yaşayan ve hiçbir zaman bunu açığa vurmayanlardır. İnsanı insan yapan, içte ve dıştaki 

yara izleridir. Zevk ve eğlence düşkünü kaygısızlar, olgunlaşması gereken çocuklardır. Bu gelenekte romantik 

gençlerin âşık olma gayesi aşklarını tamamına erdirmek değil, özlem ve acıyı bağrına basmaktır. Platonik aşk 

Doğu’da böyle anlaşılmaktadır. Acıdan gelen yaratıcılık ve orijinallik, Şeriatı gibi gençlerin ürettiği şiirlere, 

nesirlere ve eskizlere dökülür. Şeriati’nin romantik, siyasi ya da intihara dair olsun, şiiri bir acının hikâyesini 

anlatıyordu. Duygusal aşk hikâyelerinin ve hayalinde söylediği mutasavvıfların vectli sözlerinin hepsi de özle-

mi ve vuslatın olmadığı metafizik aşkın kalbi yakan hissini anlatıyordu. Uygulayıcı, aydın ya da vaiz olsun, 

her türden devrimcilerin hepsi ütopya âşığıdır ve hepsi de metafizik bir düzeyde dünyevi bir âşığın belirtilerini 

gösterir. Şeriati’nin daima, bir dava uğrunda ölmeyi arzu eden Marksist devrimcilerin bile, ideal bir davaya ait 

en değerli varlıklarını feda etmeye hazır olan metafizik idealistler olduğunu düşünmesinin sebebi de budur. Ali 

Şeriati hakkında kapsamlı bir biyografi eseri hazırlayan Ali Rahnema ile Şeriati’nin felsefi, siyasi, entelektüel  

dünyasını konuştuk.

Asım ÖZ
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kasında, İran gençliğinin çoğun-

luğunun, onu, bir öğretici, bir 

vaiz ve hem acılarını, hem sevinç-

lerini anlayan, kendi jenerasyon-

larından biri olarak görmelerinde 

yatıyordu. Beni kişisel olarak daha 

da cezbeden, yazılarından, ken-

dilerini özdeşleştirecek, bir söz-

cük, kıvılcım, fikir, metafor veya 

kavram bulan gençlerin sosyal, 

siyasal ve kültürel çeşitliliğiydi. 

Şeriati ile ilgili ikinci detaylı ana-

lizime 1992’de başladım ve 

bunun ürünü, kendisinin si-

yasal biyografisi “İslâmi Bir 

Ütopya”dır. Şeriati, İran’da 

tabu haline gelmiş konular-

dan biridir. Ya kendisine hay-

ran olunur ya da şeytanla bir 

tutulur. 20. Yüzyılın, kim-

senin kendisine karşı kayıt-

sız kalamadığı, en tartışmalı 

ve en önemli entelektüelle-

rinden biri olmuştur. İnsan 

zihni, kalbi ve duygularını 

dürtme, kaşıma, harekete ge-

çirme yetisine sahipti. Zihin-

leri sarsması ve kışkırtması, 

bazılarını kızdırırken, birço-

ğunu da kendisine hayran 

bırakıyordu. Şu an yaşıyor 

olsaydı, kendisine muhalif 

olan, Şah rejimine ve statü-

koya karşı gelme cesaretini 

gösteremeyen ve entelektüel 

dünyayı algılayamayanların 

onun için ‘kutsal cehalet’ 

yakıştırması yaptığını öğren-

seydi, yüzünde acı bir gü-

lümseme belirirdi. Konuyu 

saptırdığım için üzgünüm.

Çalışmalarımın en tatmin 

edici tarafı, Şeriati’nin haya-

tını mümkün olduğu kadar 

detaylı bir şekilde çalışarak, 

fikirleri ve hayatı arasındaki 

paralellikleri keşfetmekti. Onun 

fikir dünyasındaki gelişim ve dal-

galanmaları anlayabilmek için, 

içinde bulunduğu sosyal, kültü-

rel, siyasal ortamı ve zamanı da 

iyi kavramak gerekiyordu. Du-

yuları oldukça açık, hem fiziksel 

hem de entelektüel dünyaya karşı 

duyarlı, doğuştan bir sentezciydi. 

Fikirleri kavrar, kendi yöntemiyle 

sindirir, amacına uygun bir tavır 

ile bir araya getirir ve onları kendi 

şiirsel üslubuna dönüştürürdü. 

O, basmakalıp, tek düze, ruhsuz 

ve tatsız bir insan değildi. Klişe 

ve sıradan değildi. Sınıflandırıla-

mazdı. Bu yüzden, onun hayatını 

ve fikirlerini yeniden gözden 

geçirmek, birçok disiplinle içli 

dışlı olma, zamanda yolculuk 

edebilme, çok yönlü düşünce 

ve yarattığı kurgusal dünyayı 

anlayabilecek duyular gerek-

tirir. 

Hayatını dedektifvâri bir 

yöntemle anlamaya çalışma-

nın en zor tarafı ise, sebebi 

ne olursa olsun, bir şeyi direk 

ve net bir şekilde açıklamak 

istemediğinde başvurduğu 

bilmeceler ve kelime oyunla-

rıydı. Böyle durumlarda, sık-

lıkla, yarı-kurgu yarı-fantezi o 

dünyaya geçiş yapar ve yaşam 

öyküsünü yazan kişiden de, 

yalnızca onu anlayıp izleme-

sini değil, gerçek ve kurgu 

arasında bu tarz geçişler yapa-

bilmesini beklerdi. Şeriati’nin 

bu kurgusal, sembolik ve iliş-

kisel anlatımı, zaman zaman 

beni sıkı bir takibe zorladı. 

Canard, Chapelle ve Solange 

Bodin isimli hanımlar kimdi? 

Ünlü profesör Chandel kimdi? 

Şeraiti neden kendisinin ayna-

daki aksi niteliğinde bir şahsi-

yet yaratmıştı? Ve neden bir-

çoğunu da Chandel’in gizemli 

ve çok yönlü varlığına inan-

dırmayı başarmıştı? Çok-dinli, 

çok-uluslu ve çok-meslekli 

bay Chandel, bizzat Şeriati’nin 

öz algısı değil miydi?

Ali Şeriati, devrimin öğreticisi 
ve ideologu olarak ünlenmiş-
tir. 1979 Şubat Devrimi ger-
çekleşmeden önce, çoğu sokak 
gösterisinde meşhur sözle-
ri ile birlikte posterleri hazır 
bulunmaktaydı. Eğer, devrim-
den önce aylarca uzayıp süren, 
hatta küçük çapta bir iç savaşa 
sebebiyet veren askeriyenin 
kavgacı tavrına karşı devre-
ye girip, bu etkiyi azaltmaya 
çalışmada İran Gençliği’nin bir 
payı olduğunu varsayarsak, bu 
genç insanların büyük ölçü-
de Şeriati’nin prensiplerinden 
etkilendiklerini teslim etme-
miz gerekmektedir. Müslüman 
devrimci güçlerin büyük bir 
çoğunluğu, özellikle de faal 
olanlar, Şeriati’nin çalışmala-
rından oldukça etkilenmişler-
dir. Aralarında kullandıkları en 
popüler, işaret, kod ve sembol-
ler, hep Şeriati’nin ürünüdür.

Ali Rahnema
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Diğer zorlayıcı taraf ise, onun 

farklı dünyalarına ve ilgi alan-

larına girmek, onları algılayabil-

mekti. Şeraiti, birçok düzlemde 

düşünüyor, bunları birbiriyle iliş-

kilendiriyor ve birinden diğerine 

rahatlıkla atlayabiliyordu. Onu 

izleyebilmek, faydalandığı ve kul-

landığı geleneklerin, literatürün, 

ortam ve çevrelerin iyice anla-

şılabilmesinden geçiyordu. Ör-

neğin hermetik/mistik bir hayatı 

öneren, sonrasında da sosyal ve 

siyasal sûfi ekolü olarak bilinen 

Fütüvvet’e katılan, ârif Beyazıt 

Bestami’den bahsetmiştir. Bu ce-

saret ekolünü anlayabilmek, 12. 

yüzyıl Horasan’ını detaylı bir şe-

kilde araştırmayı gerektirir. Sonra 

hemen arkasından, kendisini İlahi 

Komedya’daki Dante ile karşılaş-

tırır.  Bu karşılaştırmayı anlamak 

için ise bahsini ettiği dökümanı 

araştırmak şarttır. Şeriati’nin ka-

yıtları, İsa, Muhammed, Ali, Kon-

füçyüs,  Buda’dan başlayıp, Marx, 

Darwin, Freud ve Nietzsche’ye; 

Rumi, Hayyam, Attar ve Muham-

med İkbal’den Maeterlinck, Sartre 

ve Camus’ya; ayrıca Gandhi ve 

Massignon’dan, Fanon ve Che 

Guevara’ya kadar uzanır. Tüm bu 

isimler ve bunlarla beraber daha 

da fazlası, entelektüel katkıları 

sayesinde Şeriati’nin fikir ve dü-

şünce dünyasının zeminini oluş-

turur diyebiliriz.

Devrimi tetikleyen sürece dik-

katimizi çekersek, Şeriati’nin bu 

sürece etkisi ne olmuştur?

Ali Şeriati, devrimin öğreticisi 

ve ideologu olarak ünlenmiştir. 

1979 Şubat Devrimi gerçekleşme-

den önce, çoğu sokak gösterisinde 

meşhur sözleri ile birlikte poster-

leri hazır bulunmaktaydı. Eğer, 

devrimden önce aylarca uzayıp 

süren, hatta küçük çapta bir iç 

savaşa sebebiyet veren askeriyenin 

kavgacı tavrına karşı devreye gi-

rip, bu etkiyi azaltmaya çalışmada 

İran Gençliği’nin bir payı oldu-

ğunu varsayarsak, bu genç in-

sanların büyük ölçüde Şeriati’nin 

prensiplerinden etkilendiklerini 

teslim etmemiz gerekmektedir. 

Müslüman devrimci güçlerin bü-

yük bir çoğunluğu, özellikle de 

faal olanlar, Şeriati’nin çalışmala-

rından oldukça etkilenmişlerdir. 

Aralarında kullandıkları en popü-

ler, işaret, kod ve semboller, hep 

Şeriati’nin ürünüdür. Devrimden 

sonra ise, öğrencileri -ki bir kısmı 

üst düzey görevler elde ederken, 

bir kısmı İslâm Cumhuriyeti’nin 

karşısında yer aldı- Şeriati’nin ça-

lışmalarını çok farklı açılardan al-

gılayıp yorumlamışlardı. 

1968 sonbaharında, Meşhed 

Üniversitesi’nde, Şeriati’nin ders-

leri yaklaşık 250 öğrencinin dikka-

tini çekmişti. Paris’ten döndükten 

sonra, hedef kitlesini genç yetiş-

kinler olarak belirledi ve onların 

sosyal ve siyasal sorumlulukları-

nın farkında entelektüeller olarak 

yetişmelerini istedi. Üniversitede, 

mesajını hem yazılarında hem de 

derslerinde, zaman zaman öğret-

mesi gereken konunun bile dışına 

çıkarak, ulaştırmaya çalıştı. Yeni-

likçi, kapsayıcı ve sosyo-politik 

bir İslâm analizini, uygulanabilir, 

ıslahatçı ve devrimci bir alternatif 

olarak sundu.

Şeriati’nin gençleri hare-

kete geçirmekteki başarısının en 

önemli unsuru, onun evrensel bir 

perspektif ile bakabilme yetene-

ğidir. Geleneksel anlamda İslâmi 

söylem ile bir bağı olmayan fi-

kirleri özümsemeyi çok iyi bece-

riyordu. Başka öğretilerden gelen 

fikirleri çalışmalarına dâhil edip 

İslâmileştirerek, hem çalışmalarını 

zenginleştirmiş hem de diğer öğ-

retilerin savunucularının -adalete, 

insan haysiyeti ve özgürlüğüne 

saygı gösterdikleri sürece- ilgisini 

çekmeyi başarmıştır. Güçlü bela-

gati ve eski kavramlardan yepyeni 

ilişkilendirmeler ve kavramlar or-

taya çıkaran, böylece hep taze ka-

lan büyüleyici fikirleri ile gençleri 

etkileyerek onlara ilham kaynağı 

olabildiğini fark etmişti. Onun 

kıvrak ve ince zekâsı, başlangıçta 

kendisine şüphe ve hor görme 

ile bakan, solcu ve Marksist ke-

simin de arkadaşlığını kazanma-

sına vesile olmuştur. Kendisinin 

de iddia ettiği gibi, onun İslâmi 

öğretisi, bir Marksist’in de ya-

nında yer alabileceği niteliktedir. 

Ayrıca onun söylemleri, dindar 

olmayan ve Batı kültürünün pra-

tiğini özümsemiş bir grup orta 

ve üst sınıf öğrencinin de, kendi 

tarih ve kültür yapılarından gurur 

duymalarını sağlayarak dikkatini 

çekmiştir. Dersleri gençlerin en-

telektüel merakını uyandırmış, 

onları tarihi ve ortak bir sorum-

lulukla yüklemiştir. Sosyo-politik 

bir amaç edinmelerini ve eyleme 

geçmenin önemini kavramalarını 

sağlamıştır.

Meşhed Üniversitesi’ndeki 

1966-67 ders notlarından olu-

şan “Islamshenasi” (İslâmbilim) 

kitabının 1969’da basılmasıyla 

kendi memleketi dışında da iti-

bar ve ün kazanmıştır. Bu kitap 

için Şeriati’nin manifestosudur 

diyebiliriz. Dinleyicisine modern, 

hümanist, eşitlikçi ve demokratik 

İslâm’ı anlatmış, ideal İslâm kav-

ramının önündeki sosyo-politik, 

ekonomik ve dini engelleri tanım-

lamış ve bir de öngörü sunmuştur. 

İdeal İslâm devleti ve toplumu 

önündeki engelleri aşmak, tek 
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Tanrı’ya inanan Müslümanların 

bir zorunluluğudur diye de ekle-

miştir. 

Fakat Eylül 1971’de SA-

VAK (Şah’ın gizli polis ser-

visi), Şeriati’nin Meşhed 

Üniversitesi’ndeki görevine son 

verdi. O da “Mescid-i Hüseyniyye 

İrşad”da baş vaiz olmak üzere 

Tahran’a taşındı. Burada lise ve 

üniversitelerden hatırı sayılır mik-

tarda genç takipçileri oldu. Gele-

neksel anlayışa veryansın eden, 

yönetici sınıfın siyasal despotiz-

mine, kapitalizme, emperyalist 

güçlerin baskısına, ulema sınıfın 

mantıksız ve uyuşuk tutumuna 

sataşan konuşmaları, gençler ara-

sında hızla ünlenmesine sebep 

oldu. Kasım 1972’de “Mescid-i 

Hüseyniyye” kapanana kadar bu-

rayı, muhalif ve mücadeleci genç-

leri yetiştirdiği kültürel ve dini bir 

merkez olarak kullandı.  Meşhed 

Üniveristesi’ndeyken Şeriati, gö-

rüş ve düşüncelerini açıkça dile 

getirmekteydi, ama İrşad’da davet 

etme üslubundan isyan söylem-

lerine geçiş yapmıştır. 1971’den 

itibaren Şeriati’nin fikirleri, İran 

gençliğinin kültüründe yer al-

maya başladı. Sermaye, uyuşuk-

luk ve baskı tanrılarının sözün-

den çıkmayan, çok Tanrı’lı İslâm 

anlayışını yok ederek, tek Tanrı’lı, 

eşitlikçi ve adil İslâm çağrısını 

birçok kulağa ulaştırdı. Onun 

kavgası, hem geri kafalı, hem de 

halkın uyanıp aydınlanmasından 

korkan muhafazakâr takım, sefil-

lik ve yoksulluğu göz ardı eden 

varlıklı kesim ve menfaatlerini 

halkı baskı altında tutmakta gören 

yönetici elit tabakaya yöneliktir. 

Sonrasında Şeriati’nin tutuklanışı 

ve Haziran 1977’de ölümü, fikir-

lerinin popülaritesini ve etkisini 

azaltamamıştır. 

Şeriati’nin doğduğu toprakla-

rın doğal, siyasal ve sosyal atmos-

ferini tarif edebilir misiniz?

Şeriati, 24 Kasım 1933’te 

Kahak’ta doğmuştur. Kimliğinde 

ismi, Ali Şeriati-Mazinan şek-

linde geçer. Bu, aynı zamanda 

Mazinan’da dünyaya geldiğinin 

bir ifadesidir. Kahak Mazinan’ın 

kuzey batısında, Sabzevar’a yak-

laşık 70 km mesafededir. Çöle 

sınırı olan Mazinan’ın doğal ya-

pısı ve topografyası Şeriati üze-

rinde oldukça etkili olmuştur. Ai-

lesi Meşhed’e taşındıktan sonra 

bile, kendisi yazları, Mazinan veya 

Kahak’ta büyükanne ve babasının 

yanında geçirirdi. “Kevir” isimli 

çalışmasında çölde yaşadığı tec-

rübelerden ve hislerinden uzunca 

bahsetmiştir. Büyük ölçüde sessiz-

liğin ve ıssızlığın hüküm sürdüğü 

çölde, Şeriati için fantezi ve hayal 

dünyasından başka bir şey yoktu. 

Çöl, ona metafizik dünyanın ka-

pılarını araladı. Allah’ın varlığını 

orada hissetti. Geceleri kilden ya-

pılmış dama çıkar ve yıldızlarla 

dolu uzay boşluğuna dalarak, bu 

mucizenin nasıl gerçekleştiğini 

düşünürdü. Çölde gökyüzünün 

güzelliği ve görkemiyle adeta hip-

notize olur ve Yaratıcı’yı anlamaya 

uğraşırdı. Kendini O’na yakın 

hissederdi. Sessizlik, yücelik ve 

insan eli ile yapılmış objelerden 

uzak durmak, Şeriati ve Yaratıcı’sı 

arasında yakın bir bağ oluştur-

muştu. Onun sonraları sûfilere 

ilham olan coşku dolu sözleri ve 

kutsal ile yakın bağı muhtemelen 

çölde şekillenmişti. Mazinan ve 

Sabzevar’ın doğal ortamı onun ro-

mantik ve şiirsel edebi çalışmala-

rının oluşmasına yardım ederken, 

gençliğinde içinde yaşadığı sosyo-

politik ortam ise onu bambaşka 

bir doğrultuya yöneltmiştir. Her 

zaman, “Şair olmak istiyorum, an-

cak sorumluluklarım beni bekli-

yor.” diyordu. Ali Şeriati oldukça 

olağandışı bir kişinin oğludur. 

Muhammet-Taki Şeriati, dini bir 

eğitim almıştır ve Meşhed’deki 

saygın okullardan birinden me-

zun olmuştur. Fakat daha Ali Şe-

riati doğmadan, dini mesleğini bı-

rakmış ve öğretmen olmaya karar 

vermiştir. Muhammet-Taki Şeriati, 

oğlunu birçok yönüyle etkilemiş-

tir. İslâmi çalışmalar ve öğretile-

rin çoğunlukla ritüellere ve pratik 

birtakım aktivitelere indirgendiği 

bir dönemde, Muhammet-Taki 

daha elverişli ve insanların ih-

tiyaçlarına cevap teşkil edebile-

cek yeni ve modern bir İslâm 

anlayışını yaymaya uğraşmıştır. 

Muhammet-Taki ve arkadaşları, 

gençlere, İslâm’ın üzerine yapışan 

modası geçmiş, geçersiz, irticai 

ve günümüz dünyasının sosyal, 

siyasal, felsefi ve bilimsel tartışma-

larına cevap üretemeyen bir din 

imajından oldukça rahatsızdılar. 

Gençlere, İslâm’ın bu olmadığı 

gerçeğinin anlatılabileceği bir mer-

keze ihtiyaç duymaktaydılar. Ve 

1947’de Meşhed’de açılan “İslâmi 

Gerçeklerin Yayılma Merkezi”nde 

gençlere, gerçek İslâm’ın modası 

geçmiş, hurafeci ve günümüz ya-

şamına duyarsız olmadığını gös-

termeye uğraştılar. Böylelikle, o 

ve beraberindeki ortakları, me-

sajlarını ulaştırabilmek ve İslâmi 

metinlere daha farklı bir perspek-

tif ile yaklaşabilmek için farklı 

gelenekselcilerden referanslar 

buluyorlardı. Modernize edilmiş 

bir İslâmi öğreti sunabilmek için 

Muhammet-Taki, direk Kur’ân’a 

ve İmam Ali’nin konuşma, hutbe 

ve mektuplarından oluşan der-

lemelere (Nehcü’l-Belâğa) baş-

vurmuştu. Gelenekçi ulemaya 
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hep tepeden baktı. Kur’ân’ı yo-

rumladı ve tefsirinde ünlü Şii ve 

Sünni kaynaklardan yararlandı. 

Meşhed’in Şii uleması arasında 

Kur’ân tefsiri yaygın değildi; hele 

ki Sünni kaynakların kullanılması 

büyük kargaşaya sebepti. Fakat 

Muhammet-Taki’nin çabaları işe 

yaradı ve genç Meşhedlilerin, ha-

yatlarında rahatça uygulayabile-

cekleri İslâmi öğretiye ve kurulan 

merkeze ilgisi gitgide arttı. 

Merkez açıldığında Ali Şeriati 

14 yaşındaydı ve sonradan mer-

kezin devamlı katılımcısı oldu. 

Daha sonraki yıllarda merkez 

Musaddık taraftarı güçlerin ka-

lesi haline geldi. Ayetullah Kaşani, 

Musaddık’tan ayrılıp ona karşı ol-

duğunu ilan ettiğinde bile merkez 

Musaddık’a olan bağlığını devam 

ettirdi. Ali Şeriati ergenlik yıllarını 

merkezde, dinî yenileşme, İslâmî 

rasyonalite, eşitlik, sosyal adalet, 

tolerans ve özgürlük kavramla-

rını işiterek geçirdi. Şah rejimi ve 

ulema sınıfı, ne Musaddık’ın siya-

sal İslâm’ı ile ne de muhafazakâr 

olmayan yenilikçi İslâm ile uyu-

şabilecekti.

Şeriati’yi hem geleneksel İslâmi 

anlayış ile hem de modern akade-

mik ve ideolojik öğretiyle içli dışlı 

yapan ana hususiyetler nelerdir?

Şeriati resmi olarak dinî eği-

tim almamıştır. İlahiyat Fakültesi 

mezunu değildir. 20. Yüzyılın di-

ğer uyanışçıları, Benna ve Kutub 

gibi ilk olarak, Meşhed’de öğ-

retmen okuluna devam etmiştir. 

Akabinde, Meşhed’de o zaman 

yeni kurulmuş olan Ferdowsi 

Üniversite’sine geçerek edebiyat 

eğitimi almıştır; daha sonra da 

Paris Sorbonne Üniversitesi’nde 

doktorasını tamamlamıştır. Onun 

İslâmi bilgi dağarcığının kay-

nağı, aynı zamanda Ali’nin de 

eğitim gördüğü öğretmen oku-

lunda, din kültürü ve Arapça 

dersleri veren onun esas hocası 

olan babası ve “İslâmi Gerçekle-

rin Yayılma Merkezi”dir. Ali, ba-

basından İslâm’ı anlamadaki en 

önemli etken olan Kur’ân’ı na-

sıl kullanacağını öğrendi. Ayet-

leri yorumlamada şüpheye düş-

tüğü noktada da İmam Ali’nin 

Nehcü’l-Belâğa’sına başvurdu. 

Aynı zamanda babasının sayıca 

yaklaşık 2000 kadar olan özel 

kitap koleksiyonunu daha ilkoku-

lun ilk sınıflarındayken keşfetmiş 

ve kendini yetiştirmişti. Babasının 

bu kütüphanesinden Şeriati, hem 

Peygamber’in hayatını, sünnetini 

ve hadislerini, hem de önemli 

İslâmi figürlerin hayatlarını öğ-

renmişti. Örneğin sahabeler ara-

sından doğru ve açık sözlü, adil 

ve eşitlikçi Ebu Zer el-Gifari’ye 

olan hayranlığı, babasının kitap-

lığındaki Mısırlı yazar Cevdet el-

Seher’in çalışmalarını takip etme-

siyle başladı. Bir süre sonra, Ebu 

Zer, Şeriati için devrimci, eşitlikçi 

ve özgürlükçü İslâm’ın sembolü 

halini aldı. Babasının mezhep 

merkezci olmayan, geniş kütüp-

hanesi, onun Sünni yazarları ve 

Kesrevi gibi reformist ve hatta 

ülkedeki problemlerin kaynağını 

aşırı mezhepçilik anlayışına bağ-

layan ve Şii’liğe ciddi eleştiriler 

savuran yazarları okumasına ve 

Şeriati resmi olarak dinî eğitim almamıştır. İlahiyat 
Fakültesi mezunu değildir. 20. Yüzyılın diğer uya-
nışçıları, Benna ve Kutub gibi ilk olarak, Meşhed’de 
öğretmen okuluna devam etmiştir. Seyyid Kutub, 
1950’de Amerika’ya yaptığı ziyaretten Mısır’a döndü-
ğünde, “Benim Gördüğüm Amerika” adlı, Amerika 
uygarlığı hakkında en iğneleyici eleştirilerinden 
birini yazmıştı. Diyebiliriz ki, Kutub için “Cahiliyye” 
kavramını ya da İslâmi olmayan her türlü kaynağı ve 
İslâm’ın antitezi olarak değerlendirilen, bu nedenle 
de İslâm medeniyeti için zarar verici sayılacak her 
türlü bilgi ve pratiği tanımlayan ne varsa, onun 
Greely, Colorado’daki tecrübelerine dayanmakta-
dır. Şeriati için de, 1959’da, Paris’te bulunuşunun 
ilk birkaç ayı boyunca, Batı’nın ahlaki yapısı aynı 
şekilde şaşırtıcıydı ve mektuplarında Paris’teki deje-
nerasyon ve yozlaşmayı anlatmıştı. Ama Kutub’un 
aksine Şeriati’nin misafir olduğu memleketle ilgili 
algı ve kanaatleri hızla değişti. Ülkede kaldığı son 
ana kadar Fransız sömürgeciliğinin ısrarlı ve inatçı 
bir muhalifi olduğu halde, statükoyu değiştirmeye 
çabalayan zamanın Fransız entelektüel geleneğini 
desteklemekteydi.
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öğrenmesine de vesile olmuştu. 

Babasının dinî yönlendirme-

sinin yanında, gözde sûfi yazar 

ve şairlere olan alakası da, Şe-

riati için İslâm’ın mesajı ve yo-

rumlanması konusunda farklı 

çerçeveler sunmuştur. Bilinir ki, 

Şeriati, Ferdowsi Üniversitesi’ne 

girdikten sonra, Ayn el-Kuzat el-

Hemedani’nin, Rumi’nin (Mev-

lana) yazılarını takip etmiş ve 

Feridüddin Attar’ın Tezkiretü’l-

Evliyâ’sını okumuştur. 

Şeriati siyasetle olan ilk ala-

kasının Musaddık’ın, 1950’ler-

deki milli hareketiyle başladığını 

hatırlar. Bu, onun Jaures, Cher-

nishevsky ve Lenin okuduğu za-

manlara tekabül eder. Ayrıca yerel 

bir gazete olan “Horasan”da, mo-

dernist bir İslâmî bakış açısıyla, 

siyasi makaleler yayımlamaya baş-

lamıştır. Şeriati hem İslâm’a ait 

siyasi ve felsefi düşünceye, hem 

de Batı kaynaklı felsefi ve siyasi 

düşünce yapısına aşinaydı ve ha-

yatı ikisine de ait paralellikler 

taşımaktaydı. İlerici ve eşitlikçi 

Batı ile İslâmi düşünce arasında 

bir nevi köprü görevi görmüş olan 

Şeriati, kendi deyimiyle sıradan ve 

basit bir “Orta Ekol” oluşturmaya 

çalışmıştır. Sonra ise Batı felse-

fesi, siyaset ve sosyoloji alanındaki 

ilmini daha da arttırdığı Paris’e 

gitmiştir. Orada, Batı’nın İslâm ve 

İslâmi kültür üzerine yaptığı ça-

lışma ve yazıları da takip etmiştir. 

Seyyid Cemaleddin Afgani, Freud, 

Alexis Carrel, Maurice Maeterlink 

ve Muhammed İkbal hakkında 

makaleler yayınlamıştır.

Paris’te Massignon, Gurwich 

ve Berque gibi profesörlerden et-

kilendiğini belirtmiştiniz. Fikir 

hayatını ve düşünce yapısını göz 

önünde bulundurursak, onun bu 

Avrupa tecrübesini nasıl değerlen-

dirmemiz gerekir?

Seyyid Kutub, 1950’de 

Amerika’ya yaptığı ziyaretten 

Mısır’a döndüğünde, “Benim Gör-

düğüm Amerika” adlı, Amerika 

uygarlığı hakkında en iğneleyici 

eleştirilerinden birini yazmıştı. Di-

yebiliriz ki, Kutub için “Cahiliyye” 

kavramını ya da İslâmi olmayan 

her türlü kaynağı ve İslâm’ın anti-

tezi olarak değerlendirilen, bu ne-

denle de İslâm medeniyeti için za-

rar verici sayılacak her türlü bilgi 

ve pratiği tanımlayan ne varsa, 

onun Greely, Colorado’daki tecrü-

belerine dayanmaktadır. Kutub’a 

göre, İslâmi olmayan her bilgi, 

özellikle sosyal ve beşeri ilimler 

günahkârdır, küstahtır ve dolayı-

sıyla tehlikelidir. Şeriati için de, 

1959’da, Paris’te bulunuşunun ilk 

birkaç ayı boyunca, Batı’nın ahlaki 

yapısı aynı şekilde şaşırtıcıydı ve 

mektuplarında Paris’teki dejene-

rasyon ve yozlaşmayı anlatmıştı. 

Ama Kutub’un aksine Şeriati’nin 

misafir olduğu memleketle ilgili 

algı ve kanaatleri hızla değişti. 

Ülkede kaldığı son ana kadar 

Fransız sömürgeciliğinin ısrarlı ve 

inatçı bir muhalifi olduğu halde, 

statükoyu değiştirmeye çabalayan 

zamanın Fransız entelektüel gele-

neğini desteklemekteydi. 

Bunlar, Cezayirlilerin el altın-

dan yürüttüğü aktivitelerin mer-

kezi olan Paris’in ateşli üniversite 

dersleri, kütüphaneleri, kitapçı-

ları, kafeleri, gazete ve mecmua-

larıydı. Zamanın en parlak ente-

lektüelleri, Sartre, Aron, Simone 

de Beauvoir, Camus ve Marleau-

ponty de bu merkezdeydi. Paris’e 

varışından yedi ay sonra, eve yaz-

dığı bir mektupta şöyle demiştir: 

“Keşke, buraya hiç gelmemiş ve 

özgürlüğün tadını keşfetmemiş 

olsaydım. Orada kalıp, onu sa-

dece kitaplarda okumalıymışım.” 

Paris ve Paris’in entelektüel şöh-

retini doğuran parlak zekâlar, 

Şeriati’deki evrensel kardeşlik 

ve özgürlük duygularını derin-

leştirdi. Yakın arkadaşlarından 

birine şöyle yazmıştı: “Nasıl ül-

keler arasındaki sınırlara inan-

mıyorsam, insanlar arasındaki 

sınırlara da öyle inanmıyorum.” 

Şeriati, Paris’te, ırk, sınıf, milliyet 

ve hatta din gibi duvarları/sınırları 

kırmıştı. Günden güne kafasın-

daki tüm parçalar yerine otur-

maya başlamıştı. Kendisini nasıl 

Peygamber’in sahabelerinden Ebu 

Zerr’in öğrencisi gibi görüyorsa, 

aynı şekilde kendince “tüm insan-

lığın dostu ve yakını” diye tabir et-

tiği Charlie Chaplin’e de yakınlık 

duyuyordu. Adım adım evrensel 

ve hümanist bir İslâmi söylem 

oluşturuyordu. Önemli olan top-

lumda monoteizmin izlerinin ko-

runmasıydı. Ona göre monoteizm, 

toplumun sömürüden, baskıdan 

ve dinî riyakârlıktan arınmasıydı.

Şeriati Paris’te akademi dışında 

da kendini yetiştirdi. Bizzat seç-

tiği hocaları sayesinde, mezhep-

çilikten uzak, kapsayıcı, eşitlikçi, 

baskı ve sömürüden arınmış bir 

İslâm anlayışını daha da gelişti-

recek teorik araçlar edindi. Bu 

hümanist bakış açısı, onun, “öteki 

taraf”tan da faydalanıp, öğrenme-

sine ve söylemini daha da zengin-

leştirmesine vesile olmuştur. Ünlü 

şarkiyatçı Massignon’un tüm 

İbrahimî dinlerin aynı ruhanî kay-

nağın farklı ifade biçimleri olduğu 

savı da Şeriati’nin, mezhepleri, 

monoteizmin anlaşılamamasının 

ve politik gündemlerin ürünü ola-

rak gören, kapsayıcı bakış açı-

sını desteklemektedir. Şeriati için 

İbrahim’in çocukları kardeştir. 
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Onları birbirinden ayıran dinleri 

değil, zalim ve mazlum, adil ve 

adil olmayan arasındaki çizginin 

hangi tarafında bulunduklarıdır. 

Ekonomik, kültürel ve siyasal 

baskı uygulayan, beden ve aklı 

zincire vurmaya çalışan bir Müs-

lüman, şiddetle karşı çıkılması ge-

reken bir müşriktir. Öte yandan, 

yapılan zulme ve baskıya ses çıka-

ran ise, kim olursa olsun kucakla-

nası bir kardeştir.  Sonraları Şeri-

ati şu cümleyi yazmıştır: “Aslında 

İslâm İbrahim’in getirdiği bir öğ-

retidir. İslâm ilmine bu perspek-

tiften bakarsak, içinde Hristiyan-

lık, Yahudilik ve İslâm birlikte 

vardır.” Şeriati Massingnon’un 

rehberliğini övgüyle anar ve adeta 

Şems-i Tebrizi’nin Mevlana’ya vu-

rulduğu gibi ona hayranlık duyar. 

Bir yazısında: “Onu tanıyınca ne 

denli fakir, sıradan ve sığ bir zihne 

sahip olduğumu fark ettim.” di-

yerek, Müslüman kardeşlerine ve 

dünyadaki diğer inanç sahiplerine 

açık bir mesaj iletmiştir. Şii bir 

Müslüman olarak Şeriati, açıkça, 

entelektüel, dinî ve ruhanî olarak 

Fransız bir Katolik’e olan borcunu 

dile getirmektedir. Böylece takip-

çilerine, Massignon’un erdem ve 

değerinin seçtiği dinden değil, fi-

kirlerinin insanları acı ve sefalet-

ten kurtarabilmesinden kaynak-

landığını göstermiştir. 

Sorbonne’daki sosyoloji profe-

sörü George Gurvitch ile tanışınca, 

Şeriati, kapsayıcı bakış açısını 

bir adım daha ileri götürmüştür. 

O’ndan “İslâm sosyolojisi” dersi 

almıştır ve ona olan şükran ve 

minnettarlığını şöyle açıklamış-

tır: “O, bana dinin ne olduğunu 

ve dünyayı sosyolojik açıdan de-

ğerlendirebilmeyi öğretti. Böylece 

burada (İran) öğrendiğim birçok 

faydasız bilgiyi kullanabileceğim 

faydalı bilgilere dönüştürebildim.” 

Jacques Berque’in mananın de-

recesi, değişken doğası, amacı ve 

sözcüklerin önemi üzerine yap-

tığı kavramsallaştırmalar, İslâm ve 

Şiizm’e ait eski kavramları mo-

dernleştirme yolunu keşfetmeyi 

ve gelecek neslin kullanabileceği, 

kullanışlı ve güçlü kavramlar elde 

etmeyi sağladı. Şeriati’nin yorum-

layışı ve dinî terimleri modernize 

edişi sayesinde, birçok eski ve 

durağan kavram, dinamik, elve-

rişli ve gençlerin kullanabileceği 

kavramlara dönüştü.

Sonuç itibariyle, Şeriati’nin 

Paris tecrübesi ve oradaki hoca-

ları, onun akademik ve entelek-

tüel dünyasını zenginleştirmiştir. 

Paris’te, memleketinde ulaşama-

yacağı bir bilgi birikimine ulaşma 

imkânı bulmuştur. Bilgiye rahat 

ulaşmanın yanı sıra farklı kritik ve 

analiz etme metotları keşfetmiştir. 

Aynı din ve ırktan olmayan ama 

kendisiyle aynı hümanist hedef-

leri taşıyan kişilerle iletişim kurma 

imkânı bulmuştur. Şeriati’ye göre 

mazlum toplumları bir arada tutan 

ortak kökler, aralarındaki ufak te-

fek fikir ayrılıklarından çok daha 

kıymetliydi. Çünkü o ufak fikir 

ayrılıkları zalimlerin gücüne güç 

katmaktan başka işe yaramazdı.

Bir sosyolog olarak Şeriati’yi 

özgün kılan neydi?

Şahsen bir sosyolog değilim 

ve Ali Şeriati de aslında kelime-

nin tam anlamıyla bir sosyolog 

sayılmayacağı için bu soruyu ya-

nıtlamam zor olacak. Ama de-

neyeceğim. Özgünden kastınız, 

alternatifi olmayan ise söylemeli-

yim ki Şeriati özgün bir sosyolog 

değildi, hatta özgün bir düşü-

nür de değildi. Sosyal bilimler 

dünyasında benzersiz fikirler ol-

dukça ender görülür. Eğer özgün-

den kasıt yaratıcı, taze ve üretici 

ise, Şeriati’nin özgün bir sosyolog 

veya entelektüel olduğunu söyle-

yebiliriz ve bana kalırsa, birden 

fazla alanda özgünlük arz eder. 

Mesela öncelikle, birbirine kar-

şıt gibi görünen farklı sistemler 

arasında köprü olabilme becerisi 

onu özgün kılmaktadır. Mesela 

onun tarihî evrim ve gelişimi bir 

sosyolog olarak teorileştirişini ele 

alalım. Şeriati’ye göre, sınıf ça-

tışması tarihte ilk çiftçi Kabil’in, 

çoban Habil’i öldürüşüyle baş-

lar. Bununla materyalizmi, onun 

İslâmi kültürle alakasını ve ta-

rihsel dönüşümünü açıklayacak, 

yepyeni bir unsur ortaya atmıştır. 

Habil’in Kabil tarafından katledi-

lişinin, özel mülkiyetin, ilkel ko-

münizm üzerindeki üstünlüğüne 

işaret ettiğini söylemiştir. Aynı za-

manda, materyalizmin bu tarihsel 

analizine, etik, ahlaki ve dinî bir 

boyut kazandırmıştır. Kabil, bas-

kıcı, sömürücü, inançsız, hain ve 

katil gücü temsil etmektedir. Zul-

meden ve zulme uğrayan şeklinde 

ikiye ayrılan bu sınıflar arasında 

süregelen savaşta kullanılan silah, 

aslında dinin silahıdır diye iddia 

eder Şeriati. Yine iddia eder ki, bu 

dinler arası bir savaştır. Habil’in 

tek tanrılı dini ile Kabil’in çok 

tanrılı dini arasında gerçekleşen 

mücadeledir. Tabi, bu analizde 

Şeriati’nin kastettiği, bir dinin di-

ğerine karşı kavgası değildir. Be-

lirtmek gerekir ki, onun bahsettiği 

dinler arası mücadele değil, daha 

çok aynı din içindeki tektanrıcı bir 

hizip ile çok tanrıcı diğer hizbin 

mücadelesidir. Belki, bu analiz çok 

faydalı ve orijinal bulunmayabilir 

ama oldukça yaratıcı ve günceldir. 

Adeta İran’ın bugünkü durumunu 

ifade etmektedir.
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■ Şeriati Hakkında Söyleşi

Şeriati’ye ait başka sosyolo-

jik bir çıkarımı ele alalım. Al-

lah, Hz. İbrahim’e O’nun evini 

yani Ka’be’yi inşa etmesini em-

retti ve yalnız tek bir insanın 

buraya gömülmesine müsaade 

etti. Hiç kimse onların buradaki 

makamına saygısızlık edemez. Şe-

riati bu seçkin kişinin İbrahim’in 

ikinci eşi Hacer’den başkası ol-

madığını söylemektedir. Allah, 

tüm Müslümanlara Ka’be’yi tavaf 

etmelerini emrederek, bir kadına 

yani bir anneye, üstelik siyahî bir 

köle olan ve dünyadaki mazlum 

sınıfı en iyi temsil eden kişiye 

saygı göstermelerini emretmiştir. 

Şeriati’nin iddiasına göre bu, dev-

rimlerin ne şekilde gerçekleştiğine 

ve İslâmiyet’te kadınlara hak ettik-

leri saygının ve statünün geri ka-

zandırıldığına örnektir. Şeriati’nin 

“Hacc” kitabında dile getirdiği bu 

iddiası, hakikati yansıtsın veya 

yansıtmasın, İslâmî ritüellere yeni 

ve taze bir bakış açısı getirmesi 

bakımından çok kıymetlidir. Hacc 

kitabında Ali Şeriati, Berque’den 

öğrendiği metotla, gençlere, sıra-

dan gibi görünen bu geleneksel 

ibadetlerin arkasındaki sosyo-

ekonomik ve siyasi mesajı gös-

tererek, bunları onlar için daha 

kıymetli ve çekici kılmayı başar-

mıştır. Müslüman Haccı’na, yeni 

ve ilgi çekici, sosyo-ekonomik ve 

siyasal bir bakış açısı kazandır-

mıştır.

Şeriati’nin düşünce dünyasında 

“Islamshenasi” (İslâmbilim)’nin 

önemi nedir? İran entelektüel-

leri kitabı nasıl karşılamıştı ve 

Şeriati’nin onlara cevabı ne ol-

muştu? 

Şeriati’nin 1966-67 dönemi, 

Meşhed Üniversitesi’ndeki ders-

leri yazıya çevrilerek basılmış 

ve Meşhed ve Tahran’da dağı-

tılmıştı. 1969’da “Islamshe-

nasi” (İslâmbilim/İslâmoloji) 

adıyla kitaplaştırıldı. Bu kitap, 

Tahran’da yazılan diğer 3 ciltlik 

“İslâmoloji”den Meşhed menşeli 

olması ile ayrılır. Bu kitapta Ali 

Şeriati, birçok kavramın çekir-

değine inmiştir. Bunlardan ba-

zılarını zamanla değiştirmiş ve 

gözden geçirmiştir, bazılarını ise 

daha da geliştirip tefsir etmiştir. 

“İslâmoloji”nin kısa sürede üni-

versite gençliği ve entelektüeller 

arasında popülerleşmesinin ne-

deni, inançlı İranlıların modern 

kaygı ve ideallerine paralel nite-

likte bir İslâm anlayışı sunma-

sıydı. Genç İranlı Müslümanlar, 

hem modern kalıp hem de sa-

hip oldukları İslâmi değerlerle 

gurur duyabileceklerini keşfetti-

ler. Bu kitabın başlıca çekiciliği, 

Şeriati’nin İslâm, modernizm ve 

rasyonelliği bilinçli bir şekilde bir 

araya getirme çabasıdır. Şeraiti, 

yurttaşlarının uzun süredir be-

nimsediği iki inanış biçimine karşı 

meydan okumuştur bu kitabında. 

Modernizmi batılılaşmaktan, 

İslâm’ı ise geleneksellik ve ruhban 

sınıfından ayırmıştır. Modernizmi 

“batılılaşma” kavramından ayırma 

fikri, onun Batı emperyalizmi-

nin içe sızdırdığı bir “Truva Atı” 

olduğu inanışını zayıflattı. Daha 

sağlıklı, iç kaynaklı ve İslâmi de-

ğerlere adapte edilebilir bir mo-

dernlik algısı gelişti. Şeriati’nin, 

ulema sınıfının inandığı ve söyle-

diğinden farklı ve cüretkâr İslâm 

anlayışı, İslâmi bir yenilenmenin 

tohumlarını attı ve sonraları ruh-

ban sınıfı olmayan bir İslâm telak-

kisi yarattı. Modernizm ve İslâm’ı 

eski kalıplaşmış konumlarından 

kurtardı. İran gençliğine sosyal, 

ekonomik ve siyasi problemlerine 

çözüm arayabilecekleri modern 

bir İslâm sundu. Sadece birey-

sel haklara sahip çıkan ve sosyo-

ekonomik gelişmelere ön ayak 

olan bir İslâm anlayışını değil, 

aynı zamanda İslâm’ın bu özgür-

lüklerin kurucu ve öncüsü oldu-

ğunu savundu. Böylece Şeriati’nin 

bu modern İslâm anlayışı, ulema 

sınıfının ötekileştirdiği genç nü-

fusu İslâm’a yakınlaştırdı. Fa-

kat neticesinde ulema sınıfı Ali 

Şeriati’yi zorlu bir düşman olarak 

görmeye başladı. 

“İslâmoloji”de Şeriati, İslâm’ın 

kritik siyasi öğelerini, demokrasi, 

seçme ve seçilme hakkı ve ço-

ğunluğun egemenliği olarak açık-

lamıştır. Çoğunluğun egemenliği 

ile sonuçlanan şura, icma-i üm-

met ve kıyasın İslâm’ın önemli 

siyasi ve sosyal prensipleri sa-

yılacağını savunmuştur. Düşünce 

ve ifade özgürlüğünü de İslâmi 

prensiplerden biri sayan Şeriati, 

dogmatizmin İslâm tarihinde ye-

rinin olmadığını ve geçmişten beri 

baskıyı artırıp, din adına kan dö-

külmesine sebebiyet vermekten 

başka işe yaramadığını iddia et-

Ali Şeriati
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miştir. Şeriati’nin sunduğu İslâmi 

siyaset sisteminde, çoğunluk hiç-

bir şekilde herhangi bir azınlığın 

hakkını sınırlama yetkisine sahip 

değildir. Şeriati, İslâm’ın erken 

dönemlerinde, Müslüman olma-

yanların ve hatta inançsızların bile 

düşüncelerini özgürce açıklayabil-

diklerini ve sosyal hayata aktif bir 

şekilde dâhil edildiklerini iddia 

eder. Ona göre tolerans İslâm’ın 

karakteristik özelliklerinden bi-

ridir.

Şeriati’ye göre, 10. yüzyılın 

sonu ve 11. yüzyılın başında, yap-

tıkları tartışmada, Seyit Razi’nin 

Ebu’l A’la El Ma’arri’ye karşı tavrı, 

İslâm’ın özündeki tolerans ve açık 

görüşlülüğü net bir şekilde yan-

sıtmaktadır. Seyit Razi, Hz. Ali’nin 

mektup, hutbe ve deyişlerini dü-

zenleyen, seçkin bir Şii jüriydi. 

Ebu’l A’la El Ma’arri ise dünyada 

yalnızca iki tip insan (inançsız 

ve fakat akılcılar ile inançlı ama 

akıl yoksunu dindarlar) olduğuna 

inanan, rasyonel ve materyalist 

bir düşünürdü. Din karşıtlarına 

tolerans göstermek, Şeriati için 

İslâm toplumunun en belirleyici 

özelliğiydi. Böyle bir toplumda, 

dine karşı sabit tavrından dolayı 

hem devletin hem din otoriteleri-

nin onayından yoksun Ebu’l A’la 

El Ma’arri gibi biri bile dini hafife 

alabilir ve karşılığında kimse onu 

rahatsız edemezdi. Yalnızca sta-

tüko koruyucularını değil, aynı 

zamanda Şii müessesesini ve İran 

solunu da kızdıran söylemlere sa-

hip, rahatsız edici biri için bile 

Şeriati, hoşgörü ve anlayış iste-

mekteydi. O, rahatlıkla her türlü 

fikrin dillendirilip yeni fikirler 

doğmasına imkân sağlandığı ideal 

bir toplum özlemi çekiyordu.

Mesajını sadece belirli bir sos-

yal zümreye değil de tüm in-

sanlığa yönelterek, sosyal, siyasal, 

ekonomik ve dinî bağımlılık ve 

ilişkilere sert bir çıkış yapmıştır. 

Baskı, zorlama ve güce dayanan, 

diğer tarafta da korku, boyun 

eğme ve itaate neden olan her 

türlü ilişki, tektanrıcılıkla çeliş-

mektedir. Eşitsizlik arz eden her 

ilişkide, Şeriati’ye göre, ölümlüler 

kendilerini Tanrı yerine koyma, 

O’na ait olan gücü kullanma pe-

şindedir. Put yıkıcı İbrahim’in ge-

leneğine göre, Şeriati, müşrik (çok 

tanrıcı) Müslümanları yanlış tan-

rılara tapmakla itham eder. “Kim 

kendi heves ve hevasını başka in-

sanlar üzerinde kullanırsa kendini 

Tanrı yerine koymuştur ve onun 

bu tavrını kabul eden de müşrik-

tir. Çünkü mutlak hâkimiyet, güç 

ve sahiplik yalnız Allah’a mahsus-

tur.” diye yazmıştır. Kim kendi öz-

gürlüğünü başkasına satarsa, bir 

başkasını sahibi olarak görürse, 

kaderini başkasının ellerine bıra-

kırsa o bir müşriktir. Fakat Şeriati 

böyle bir günahın cezasının ne 

olacağı konusunda detaya girme-

miştir. Sadece devrimci dönem-

lerinde cezalar konusunda fikir 

beyan etmiştir. 

Diyebiliriz ki, onun bu kap-

sayıcı ve toleranslı bakış açısı, 

çoğulcu inanç düşüncesi ile örtüş-

mektedir. Bu dönemlerde, Şeriati 

bütüncül bir İslâm bakış açısının 

ateşli savunucularındandı. Bir ya-

zısında kullandığı şu ifade bü-

yük çalkantılara neden olmuştur: 

Kur’ân ve Peygamber, farklı İslâm 

ekolleri arasında kasten, ayrılık ve 

anlaşmazlık tohumları ekmiştir. 

Ona göre bu ayrılıklar, farklı etnik 

gruplardan bireylerin farklı anla-

yış ve bakış açılarının gerektirdiği 

doğal sonuçlardı. Şeriati der ki, 

Kur’ân İslâm’ın çekirdeği, İslâm 

Tarihi ise onun hayatını yansıtır. 

Dolayısıyla, Kur’ân ayetleri birden 

fazla anlamlandırılabildiği ve o 

anlamlar da diğer farklı anlamlar 

taşıdığı için, İslâm dinamik ve 

sürekli gelişen bir dindir. Zaman 

geçtikçe Kur’an ayetlerinin çeşitli 

anlamları meraklı ve araştırmacı 

gözler tarafından keşfedilir ve in-

sanların, problemlerini çözebil-

melerine imkân sağlar. 

Demek istiyorsunuz ki, 

Şeriati’nin idealist tarafının ya-

nında bir de, melankolik, depresif 

ve endişeli bir tarafı bulunmak-

tadır. Onun bu özelliğinden biraz 

bahseder misiniz?

Onun melankolik tarafı ile il-

gili bildiğimiz her şey çoğunlukla 

yazdıklarından çıkardıklarımızdır. 

Gençliği ve üniversite yıllarına ait 

arkadaşlarının bu konudaki fikri 

tam tersidir. Onu, daha çok neşeli 

ve eğlenceli biri olarak hatırla-

maktadırlar. Şeriati’nin hayatına 

bakarsak dört ayrı bilinçlenme, 

ümitsizlik ve keder periyodu fark 

edilir. Bunların, Şeriati’nin vicdan 

muhasebeleriyle, sûfi literatürü ve 

mistisizm ile temas edişiyle iliş-

kisi büyüktür. İlk içedönüklüğü, 

felsefe çalışmaları ve sûfizm ile 

ilgilendiği döneme rastlar ki bu 

da orta öğretimini gördüğü 16-18 

yaşlarına denk gelmektedir. Ço-

ğunlukla “Ben kimim?” sorusunu 

kendisine yönelttiği zamanlardı ve 

cevaplamaya teşebbüs edişleri ke-

derle sonuçlanıyordu bu zaman-

larda. Şeriati Allah’tan uzak kaldı-

ğını ve bir mahkûm gibi hissettiği 

her anı endişe ve kaygı ile geçir-

diğini hatırlamaktadır. Bize açık-

ladığına göre, belirsizlik ve sûfi 

şüpheciliği, onu intihar düşünce-

sine kadar götürmüştü ve yalnızca 

Mevlana’nın Mesnevi’sindeki söz-

ler onu bu düşünceden vazgeçire-
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cek desteği sağlamış ve hayatına 

anlam kazandırmıştı. Ayrıca, sûfi 

literatürünün, içindeki keder için 

bir deva niteliği taşıdığını açıkla-

mıştır. Sûfizm sayesinde Allah’la 

arasında direk ve dolaysız bir 

ilişki kurabilmişti. Ayrıca, acı çek-

menin kaderinin bir parçası ve 

sosyo-politik sorumluluklarının 

bilincine varışının doğal bir neti-

cesi olduğuna inanmaya başladı.

Şeriati’nin ikinci bilinçlenme 

süreci, resmi siyasal partilerle 

ilişkisini kestiği döneme, 1956-

1958 yılları arasına tekabül eder. 

Kuvvetli İslâmi eğilimleri olan ve 

Musaddıkist bir parti olan İran 

Halk Partisi’nden ayrılışını, kas-

vetli ve karamsar bir halet-i ruhiye 

ile ve tek düşüncesinin kendi-

sini bu durumdan ve bu ülkeden 

kurtarmak oluşuyla ilişkilendirir. 

Siyasal, sosyal, kişisel geri dönüş-

ler, çıkmazlar ve başarısızlıklar 

sonucu belirsizlik ve depresyon 

süreçleri yaşadı ve şahsi barınağı 

olan mistisizm, sûfizm ve şair-

liğe sığındı. Bu süreçte Şeriati, 

yaşadığı mistik tecrübeleri biz-

lerle de paylaşmıştır. Bu süreçle 

beraber yeni bir döngüsel dönem 

başlamıştı. Sosyal ve siyasal pro-

jeler geliştiriyor, büyük bir hırs 

ve inatla sahip olduğu her şeyi 

bu uğurda harcayarak faaliyet-

lerde bulunuyordu. Ancak karşı 

koyamayacağı engellerle karşıla-

şıp, geri çekilmeye zorlanıyor ve 

hatta hapsediliyordu. Toplumla 

bu şekilde ilişkisi kesilince de yine 

eski sûfi yoluna devam ediyordu. 

Her siyasal bilinçlenmeden sonra 

sûfizme geri dönüyor ve sûfizm 

ise kendini inkâr ile birlikte yeni 

bir siyasal denemeye yol açıyordu.  

Üçüncü melankolik evre 

Şeriati’nin Paris’ten İran’a dönü-

şüyle gerçekleşmiştir. Meşhed’e 

dönüşünden sonra eski arkadaş-

larıyla iletişimi zayıflamış ve ken-

dini Meşhed’deki sosyal hayattan 

tamamen sıyrılmış hissetti. Kendi 

memleketinde kendini yalnız ve 

hatta bir yabancı gibi hissetmeye 

başladı. Bu zorlu ruhsal muha-

sebe 1964 yılı civarına rastlar ve 

ürünleri ise “Yalnızlık Sözleri” 

(Gofteguhaye Tanha’i) ve “Çöle 

İniş” (Hobut dar Kavir)’tir. Şeriati 

kendine ait mistik çalışmaları “ka-

viriyyat” yani “çöl gibi” tabiriyle 

ifade eder ve en gözde çalışmaları 

olarak niteler. Bu eserler, onun 

cesur ve dürüst güçlü duyguları 

ve mizacından örnekler taşır ki 

zamanın entelektüelleri arasında 

yaygın olmayan bir ifade biçimi-

dir. Bu yönüyle İran entelektüel-

lerini, Celal Al-i Ahmet bir istisna 

olmak üzere, dışarıda bırakmıştır. 

Sonunda Mart 1975’te hapis-

haneden çıktıktan sonra sûfizme 

geri dönmüştür. Fakat bu geri 

dönüş pratikten çok teorik bir il-

gilenmedir. Kendi ideolojisine “ir-

fan” kavramını da eklemeyi amaç-

lamıştı. İddiasına göre, özgürlük, 

adalet ve irfan insan huzurunu 

sağlayacak ayrılmaz bir üçlüydü. 

Sürekli gözaltında oluşu nede-

niyle, toplumun geri kalanıyla 

bağlantısı kesilmiş gibiydi ama ül-

kenin hızla değişen siyasi yapısını 

takip etmekten yeni bir melankoli 

evresine girmekten uzaktı. 

Şeriati’nin Meşhed Üniver-

sitesi’ndeki dersleri gençler ara-

sında oldukça popülerdi. Onun 

derslerini popüler kılan neydi?

 1966 yılı civarında Meşhed 

Üniversitesi, mevcut kurallara 

uyum gösteren bir üniversiteydi. 

O dönemde, muhalif ve siyasi fa-

aliyette bulunan öğrenciler, hatta 

Şah rejimi tarafından bu yüzden 

idam edilen öğrenciler bulunduğu 

halde, üniversitede dersler, aynı 

sıkıcı, monoton ve normal işleyi-

şini sürdürüyordu. Öğrencilerin 

Şeriati’ye düşkünlüğü birkaç ne-

dene dayanıyordu. Birincisi onun 

derslerinin daha sürprizli ve bek-

lenmedik bir biçimde gelişme-

siydi. Monoton değildi. Ne söy-

leyeceğini önceden tahmin etmek 

zordu. Konuya ilişkin müfredata 

sadık kalmaktansa, öğrencinin ge-

nel olarak o konuyla ilgili neyi öğ-

renmeye ihtiyacı olduğuna kendi 

karar verirdi. İkinci olarak da, 

Şeriati’nin dersleri, fikir, kültür 

ve medeniyet mozaiğiydi. Dersleri 

aynı anda Batı ve Doğu kaynaklı, 

liberal, Marksist, Hıristiyan, Bu-

dist ve Müslüman referanslar içer-

Dogmatizme, mutlak doğrulara, körü körüne bağ-
lılığa, hoşgörüsüzlüğe karşı sert tavır takınan, anti 
otoriter bir eleştirmen sıfatıyla Şeriati, Yeşil hareket 
için oldukça uyumlu bir rehber veya yoldaş sayıla-
caktır. Şeriati’nin gelenek karşıtı, eleştirel ve sorgu-
layıcı duruşu, Yeşil hareketi, son derece anlaşılmaz 
ve hesap sorulamaz bir yönetimden, şeffaflık ve net 
bir duruş bekleme noktasında adeta görevlendirmiş 
gibidir.
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mekteydi. Bir fikri önermede ken-

dine has bir üslubu vardı. Farklı 

fikirleri birbiriyle ilintilendirip, 

yenilerini üretme biçimi dinleyici-

lerinin merakını ve ilgisini sürekli 

canlı tutmaktaydı. Onun fikirleri 

muhakkak ki kışkırtıcı, tahrik edi-

ciydi. Onun bahsini ettiği, önce-

leri çoğunlukla sol kanadın sahip 

çıktığı, sosyal adalet, özgürlük, 

eşitlik, bağımsızlık, kişisel hak ve 

hürriyetler ve hümanist değerler 

gibi bazı prensipler, başta kafa ka-

rıştırsa da araştırmacı ve meraklı 

öğrencilerin dikkatini çekiyordu. 

Bu fikirler, yavan ve kuru Meşhed 

Üniversitesi ortamında öğrenciye 

oldukça kışkırtıcı, cazibeli gel-

mekteydi. Öğrencilerinin derste, 

entelektüel olarak aktif olmalarını 

istediği için kendi enerjisini onlara 

aktarmaya çabalardı ve onların il-

gisini canlı tutardı. Ayrıca siyasi 

olarak bazı dokunulmaz sayılan, 

hassas mevzulara dokunur hatta 

bunlarla oyun oynardı. Bu tarz 

zekice ataklar öğrenciyi çekmek-

teydi. Rejimi eleştirebilen ve oto-

riteye meydan okuyan öğretmen-

lerin çoğu öğrenciler tarafından 

her zaman saygıyla karşılanırdı. 

Üçüncü olarak da diyebiliriz ki 

Şeriati, her zaman iyi bir hatipti. 

Ses tonu, vurguları ve jestleriyle, 

kendisine güzel konuşma yetisi 

hediye edilmişti. Ayrıca şiirsel ko-

nuşabilme yeteneğini de faktör 

olarak eklemek gerekir. Zengin 

kelime dağarcığı ve şiirsel dili bu 

konuda kendisine yardımcıydı. 

Bütün bu faktörlerin hepsi onu 

öğrenciler arasında popüler bir 

öğretici kılmıştı. Öğrenciler onun 

hep uzun derslerinden bahseder-

ler ama hepsi de zamanın nasıl 

geçtiğini anlamadıklarını, otur-

dukları sandalyeyi bile hissetme-

diklerini itiraf ederler. 

İdeolojik mücadelesi boyunca 

“Ulema” ile ilişkisi nasıldı? 

Şeriati’nin “Ulema”yı eleştirme 

nedenleri nelerdi?

Paris’ten dönüşünden sonra 

Şeriati’nin ulema, ruhaniyyat, dini 

enstitüler, vaaz veren daha ufak 

çaptaki dini liderler ve camiler-

deki, cübbe giyen ama resmi eği-

tim almamış dini konuşmacılar ile 

arasındaki münasebet başlangıçta 

hassas bir noktadaydı, sonraları 

ilişki kötüleşti ve en sonunda da 

düşmanlığa dönüştü. Dini kurum 

ve kuruluşların Şeriati’nin öne 

çıkan farklı fikirleri karşısındaki 

tavrı mesleki rahatsızlık, şüphe 

ve güvensizlik içermekteydi. Daha 

sonra bu durum, neredeyse nef-

rete dönüşmüştür ve vaazlarda 

onun Şia ve İslâm’a karşı isyankâr 

olduğuna vurgu yapılmıştır. Hiç-

bir şekilde desteklenmemiş ve 

hatta eserlerini satın alıp okumak 

yasaklanmıştır. Şeriati popüler-

leştikçe ve “Hüseyniyye İrşad”, 

gençler arasında yaygınlaştıkça, 

dini kurumların Şeriati karşıtlığı 

daha da artmıştır. Onu karalama 

çalışmaları ve hakkındaki olum-

suz vaazlar ölümünden sonra bile 

devam etmiştir. Günümüz İran 

İslâm Cumhuriyeti’nin önemli 

figürlerinden Ayetullah Mesbah 

Yezdi, o zamanlardan bu yana 

Şeriati’nin en tehlikeli rakiplerin-

den biri olmuştur ve hâlâ öyle 

olmaya devam etmektedir. Ulema 

sınıfının Şeriati düşmanlığı üç ana 

merkezde özetlenebilir.

Paris’ten dönüşünde Şeriati, 

Massignon’un “Salman Farsi” 

isimli eserinin tercümesini yayın-

latmıştır. Bu çalışmaya, ulemanın 

tepkisini çekecek, oldukça tar-

tışmalı bir önsöz yazmıştır. Bu 

önsözde, ulema sınıfının olmazsa 

olmazlarına ve değiştirilemez ka-

bul edilen doğrularına meydan 

okumuştur. Şeriati, İslâmi konu-

lardaki araştırmaların öncelikle 

Kur’ân ve İslâm tarihini referans 

alması gerektiğini, Şii hadis ve 

rivayetlerinse ikinci planda gel-

diğini savunmuştur. Bu tartışmalı 

açıklamayla, kendi sesi, yorumu 

ve çoğulcu İslâm bakış açısı için 

güvenli bir yer oluşturmaya ça-

balamıştır. Ona göre daha önce 

de belirttiğimiz gibi, farklı İslâm 

ekolleri arasındaki ayrılık ve an-

laşmazlık tohumlarını bizzat Pey-

gamber (s.a.v.) ve Kitap kasten 

ekmiştir. Böylece, dini kurumların 

tek karar mercii olarak, yeni fikir-

lerin ve sosyal çözüm yollarının 

üretilmesine engel olan, tekelinde 

bulundurdukları İslâm algısını 

kırmaya çalışmıştır.

Farklı perspektifler, fikir alış-

verişi, çoğulculuk ve birden fazla 

yorumlama çeşidi gibi iddiala-

rının hep Allah ve Peygamber 

tarafından İslâm’da bizzat dile 

getirildiği savı, Şeriati’ye ilk kar-

şılıkların dalgalanmasını tetikle-

miştir. Anlaşma, aynı dini fikir ve 

algıya sahip olmak, sonraları du-

raklama ve olduğu yerde saymaya 

neden olur ki bu da toplum için 

olumsuz bir gelişmedir. Hıristi-

yanlıktaki ruhban sınıfı kavramı, 

İslâm’da yoktur bu nedenle de 

Şeriati, İran’daki bu ulema sını-

fının varlığını hep sorgulamıştır. 

Ulema ise ‘ayrılıklar ve anlaşmaz-

lıklar hususi olarak İslâm’da yer 

almıştır’ söylemine keskin bir şe-

kilde karşı çıkmış ve onu ihanetle 

suçlamıştır. Paris’ten gelip, İslâm 

adına sahip olduğu söz hakkını 

ve otoritesini tehdit eden bu genç 

adama karşı tabii ki ulema sessiz 

kalmayacaktı. 

İkinci ve daha keskin ve ze-

kice yapılmış ulema eleştirisi, 
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“İslâmoloji” isimli kitabında gel-

miştir. Meşhed’de yazılan bu 

kitapta, Şii ulemanın tepkisini 

toplayacak bir yığın tartışmalı 

konuyu dile getirmiştir. Önce, 

Peygamber’in ölümünden sonra 

insanların kendi akli melekelerini 

kullanmaları gerektiği savı üze-

rine, peygamberliğin sona erdiğine 

inanmadığını iddia ettiler. ‘Mu-

hammed (s.a.v.)’den sonra vah-

yin yerini akıl yürütme almıştır’ 

söylemi resmi vahiy yorumcuları 

olan ulemayı fena halde kızdırdı. 

İkinci olarak da, Şeriati’nin ken-

dine özgü kadın ve erkeği eşitle-

yen İslâmi yorumuna karşı çıkıldı. 

Çok eşliliği reddetti ve kadınların 

peçesini modern çağda nahoş ve 

utanç verici olarak niteledi. Bu 

sefer ulema onu cahillik ve din-

sizlikle suçladı. Üçüncü olarak, 

onun İslâm’da düşünce özgürlüğü 

kavramı reddedildi. Dördüncü 

olarak da, Şeriati yalnızca Sünni 

kaynakları kullanmakla değil, Ebu 

Bekir ve Ömer’i aklayarak, Şii ge-

leneğinin getirdiği dışlamalardan 

müstağni görmesiyle suçlandı. Ay-

rıca, ilk halife Ebu Bekir’in de aynı 

yolla seçildiği (şura), çoğunluğun 

oyu ve istişare yöntemini savun-

makla suçlandı. Şeriati’ye göre 

Kur’ân, İslâm toplumunun siyasi 

karar verme seçim yöntemini çok 

güzel bir şekilde açıklamıştı ve 

bu, Ebu Bekir’in halife olarak se-

çilişinde uygulanmıştı. Sünni kay-

nakları kullanma ve onları destek-

leme konusunda da çok eleştiri 

alıyordu. Onun ateşli karalayıcısı 

olan ulemadan biri, kendisi ve ba-

basının, sürekli iki halife Ebu Be-

kir ve Ömer’i temize çıkarmaya ve 

ihanetlerini örtbas etmeye çabala-

dıklarını iddia etmiştir. Şeriati’ye 

göre Şii-Sünni kavgası, Safeviler 

ve Osmanlı’nın kendi başarısız 

yönetimlerinin farkına varmama-

ları ve dikkatlerini başka yöne 

çevirmeleri için halklarına dayat-

tıkları bir aldatmacadır. Ezelî teh-

dit arz eden, dış mihraklı, dindar 

bir düşman, Sünni veya Şii bir 

“öteki”, yöneticilerin mazlumları 

bastırmak ve onları asılsız fikirler 

etrafında toplayıp kandırmak için 

kullanabilecekleri bulunmaz bir 

silahtı. Onun bu kapsayıcı yak-

laşımı, anti-Sünni, muhafazakâr 

ulemayla taban tabana zıttı. Onu 

Suudi Arabistan Vahhabîlerinden 

olmakla suçluyorlardı. En so-

nunda ulemanın ezeli düşmanı 

haline geldi.

Üçüncü saldırı dalgası, “Hü-

seyniyye İrşad”daki popüler ko-

nuşmacı olarak ünlendiği dö-

nemde gelmiştir. Bu dönemde, 

ulema onu üç farklı koldan suç-

lamaya başladı. Öncelikle, vaaz 

verici ulema, onu dine modernist 

yaklaşımından dolayı suçladı. Sa-

kalsız oluşu ve kravat takması 

nedeniyle eleştirildi. Ulema’ya 

göre, konuşmalarını Allah’ın ve 

Peygamber’in adıyla açtıktan 

sonra, Peygamber’in evinin düş-

manlarını, yani Sünnileri lanet-

leyerek kapatması gerekiyordu. 

Ayrıca, kadınların da rahatlıkla, 

üstelik herhangi bir kıyafet zo-

runluluğu olmadan katılabildiği 

“Hüseyniyye İrşad”daki konuşma-

larında, cinsiyet ayrımı yapmadığı 

için ahlaki zafiyetle suçlandı. Bu-

nun dışında Şeriati, daha üst dü-

zey ve eğitimli ulema tarafından 

akademik çalışmalarıyla da eleş-

tirilmişti. Peygamber’den sonra 

seçilen liderlerin hepsinin Allah 

tarafından görevlendirildiğini id-

dia eden Şii inancını inkâr edişiyle 

de eleştirilmişti. İlk peygamberin 

yasak meyveden yedikten sonra 

Cennet’ten dünyaya gönderilmesi 

bunun ilk örneğidir. Son olarak, 

1972 yazından itibaren, nüfuzlu 

Ayetullahlar, “Hüseyniyye İrşad”ı 

ve Şeriati’nin eserlerini satın alıp, 

okumayı kötüleyen fetvalar ver-

meye başladılar. Bu fetvalar ölü-

münden sonra bile devam etti. 

Ulema sınıfı, Şeriati ile güçlü, 

etkili bir hatip ve yazar tanımış-

tır. Bu yazar, İslâm’ı daha mo-

dern, gelişmiş ve farklı bakış 

açılarıyla yorumlayarak gençlerle 

etkili bir iletişim kurabilmiştir. 

Onun bu söylemlerini etkili ve 

popüler kılan faktörlerden biri 

de onun gençlerin dikkatini çek-

mekten uzak olduğu kadar onları 

kendisinden uzaklaştırıp ateizme 

iten, geleneksel, hurafeci, durağan 

İslâm anlayışını biteviye eleştir-

mesidir. Eğer ulema halkın dinî 

değerlerini ve inancını dinsizliğe 

karşı savunan bir kurum olsaydı, 

Şeriati’yi, kendi dünyevi konu-

munu tehdit ettiği halde takdir 

etmesi beklenirdi. Ama ulema sı-

nıfı kendi konumunu ve iktidarını 

daha fazla önemsiyordu. Aslında 

ulema da, Şeriati’nin sunduğu, öğ-

rencileri ve takipçileri tarafından 

içselleştirilen İslâmi öğretiye göre 

böyle seçkin bir dinî gruba ihtiyaç 

olmadığının farkındaydılar.

 

Şeriati, Şii dünyasında Sünni, 

Sünni dünyasında Şii, Batı’da 

köktenci, Doğu’da ise modernist 

olmakla suçlanmaktadır. Bugün, 

onun entelektüel çalışmalarını na-

sıl okumalı ve değerlendirmeliyiz? 

İran’ın günümüz tartışmalarında 

Şeriati’nin fikirlerinin ne kadar et-

kisi vardır? İran’da Şeriati’yi yeni 

bir perspektifle, tekrar okuma ve 

anlama ekolü hakkında ne düşü-

nüyorsunuz?

1970lerde İran’da Şeriati’nin 

dokunduğu ve etkilediği genç ka-
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dın ve erkekler bugün neredeyse 

60’lı yaşlarındalar. Bir kısmı akti-

vist bir kısmı ise ilgili ve gözlem-

cilerdir. Onların çocukları hala 

“Hüseyniyye İrşad”daki aktivite-

lere katılmakta ve bazıları hâlâ 

onun kitaplarını okumaktadırlar. 

Ama yine de onlar daha farklı bir 

zaman ve dünyada yaşamaktalar. 

Şeriati’nin o zamanlarda bahsettiği 

sosyalizm, varoluşçuluk ve irfan 

üçgeni ile hükmedilen entelek-

tüel ve kültürel çevrede nefes alıp 

vermiyorlar. Bu nedenle, onun 

bahsettiği, bu üç öğretiyi birleşti-

ren ve İslâm’ı dönüştürecek ide-

olojinin günümüzde yeri yoktur. 

1970lerin gençlerini cezbeden 

şey muhtemelen 2011 gençliğini 

aynı şekilde etkilemeyecektir. 

Şeriati’nin rol modelleri, gözde 

entelektüel ve yazarları, film yıl-

dızları, yönetmenleri ve müzis-

yenleri, kısaca onun kahraman-

ları, bugünün genç İranlılarına 

yabancı kalacaktır. Fakat yine de 

onun hâlâ varlığını devam ettiren 

ideolojisinde, umutlarında ve me-

sajında farklı bir şey vardır. Yeni 

ve enteresan düşünceler arayan-

ların ruhuna dokunmaya devam 

etmektedir. 

Şeriati’nin fikirleri İran’daki 

günümüz sivil hareketini zengin-

leştirip yönlendirebilir mi? Yeşil 

hareketin Şeriati’den öğrenecek 

bir şeyi var mıdır? Onun geniş 

hümanist ve etik idealleri, makro 

teorileri ve eleştirel gözlemleri 

ve analizleri her daim ilgi çe-

kici olacaktır. Onun dinden ve 

inançlardan kopmadan rasyonel 

düşüncenin bağımsızlığına olan 

inancı, açık fikirli genç Müslü-

manların yetişmesine ön ayak ola-

bilecektir. Günümüz İran gençliği 

hâlâ Şeriati’den, başka mazlum-

ları anlamayı ve ortak noktaları 

keşfetmenin önemini öğrenebilir-

ler. Tolerans ve kapsayıcılığı öğ-

renmek için onun tüm İbrahimî 

dinlerin aynı kaynaktan geldi-

ğine olan inancından faydalana-

bilirler. Şeriati her jenerasyonun 

gençlerine, çevrelerine, toplum-

larına, inançlarına ve en önemlisi 

kendilerine nasıl eleştirel gözle 

bakabileceklerini öğretebilir. Bir 

durumu analiz edebilmeyi, onun 

hatalarından ders almayı, yeniden 

düşünüp yeniden oluşturmayı ve 

hedeflerini özgürleştirmeyi ondan 

öğrenebilirler. Fakat yine de kendi 

zamanına ait sunduğu çözümler, 

yol ve yöntemler ve sunduğu for-

müllerin zamanla kısıtlı olduğu 

fark edilir.  

Şeriati’nin mikro değerleri 

İran’daki bu yeni hareketin ide-

alleriyle örtüşmez. Çoğunlukla 

bu fikriler modası geçmiş, ırkçı, 

üçüncü dünyaya ait, ideolojik ve 

şiddetli görülebilir. Yeşil hareketin 

katılımcıları için, onun burjuvazi 

demokrasiye karşı söylemleri pek 

bir anlam ifade etmeyecektir. Şeri-

ati, kapitalizm var olduğu sürece, 

demokrasinin içi boş kalacağını 

ve özgürlüğü sağlayacak güçten 

yoksun olacağını savunmuştur. Bu 

formülasyon, demokrasiyi özgür-

lüklerinin tehdidi haline getiren 

yöneticilerin dürüst olmayışından 

ve kanunlara uymamalarından 

kaynaklandığına inanan İranlılar 

için pek de başarılı değildir. Bu-

gün, seçimlerde hile, kapitalizmin 

ve burjuvazi demokrasinin bir 

getirisi değil, kötü yöneticiliğin 

bir göstergesi olarak değerlendi-

riliyor. Fakat bugün bile, 2009 

yazında, sokaklara dökülenler, 

aralarından bazı vatanseverlerin, 

basit ekonomik faydaları, otori-

ter ve baskıcı yönetimden kurtul-

maya yeğ tutarak, oylarını satmış 

olmaları ihtimalini göz ardı etme-

yip Şeriati’ye hak vermek duru-

mundadırlar. 

Yeşil hareketin katılımcıları, sı-

nırlı veya kısmî özgürlük kavramı 

noktasında Şeriati’yle anlaşmaz-

lığa düşeceklerdir. Yeni jeneras-

yon İranlılar, siyasal, sosyal ve 

ekonomik başarı ve başarısızlık-

larını göz önünde bulundurarak, 

gelişen ve güçlü, fark edilir çö-

zümler arıyorlar. İdeolojiler ve on-

ların karmaşık yapıları artık onları 

ilgilendirmiyor. Onlar, ebeveynle-

rinin geçmişteki ütopik hayalleri 

nedeniyle hayatta kaybettiklerini 

düşünmekteler ve durumu anın 

gerekliliklerini yerine getirerek 

yeniden değerlendirme peşinde-

ler. İnsan hakları, kişisel hürriyet-

ler, demokrasi, siyasal özgürlük, 

din ve devlet işlerinin ayrılması 

gibi kavramları, dileklerini ga-

ranti edecek ve yerine getirecek 

son duraklar olarak görmekteler. 

Kısaca, din ve Allah adına ko-

nuşan devlet yönetimi, bir kez 

daha gençleri kendisinden uzak-

laştırmıştı. Şeriati’nin, iman ve 

inancı kurtarmak adına, seçkin 

ama dar-zihinli, anti-modernist 

dini kurumlarla (ruhaniyyat) olan 

savaşını, şimdi milyonlar veri-

yor. Şeriati’nin 1970lerin sonu, 

1980lerin başındaki İslâmi Pro-

testan hareketinin bebek adımları 

şimdi birçoklarının uzun adımla-

rına dönüştü. 

Günümüz İranlılarının müca-

deleleri için, Şeriati’nin yüksek 

perdeli ideolojisi, açıkça soyut ve 

yerine getirilmesi zor bir rüyayı 

temsil etmektedir. Onun ger-

çekleşmesi, Pascal, Marx, Sartre, 

Mevlana, Mazdak ve Buda’nın re-

enkarnasyonu ile oluşan, ideal bir 

İslâmi kişiliğin varlığına bağlıdır. 

Yeşil hareketin öncüleri ise kişisel 
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ve sivil insan hakları konusunda 

daha ılımlı bir tavır içindeler. 

Şeriati’nin hazırladığı taslak ise, 

yeni bir dönemin başlaması umu-

duyla, yepyeni sosyo-ekonomik 

kuralların etrafında organize ol-

muş insanlarla beraber, neredeyse 

kusursuz bir kahramanın liderli-

ğinde statükoyu yıkmayı gerek-

tirmekteydi. Şeriati, öğrencileri-

nin çocuklarının şiddeti Kabil’in 

tarafına ait bir mefhum olarak 

göreceklerini tahmin edememişti. 

Habil tarafı, şiddete başvuracak 

kadar asla küçülemez ve seviye-

sini düşüremezdi. Yeşil hareket ne 

her türlü adaletsizlikten ve eşitsiz-

likten müstağni sosyo-ekonomik 

bir düzen hayali kurdu, ne de 

kendilerini amaçlarına ulaştıra-

cak bir kahraman beklentisi içine 

girdi. Yeşil hareketçiler, kendi 

taraflarında oldukları ve onlarla 

beraber ellerinden alınan hakları 

aradıkları sürece liderlerini takdir 

ettiler. Yeşil hareketçilerin, lider-

leri, Kerrubi, Musavi ve Hatemi 

üçlüsünün otoritesine olan saygı-

ları, onların gündelik siyasi per-

formanslarına ve insan haklarını 

koruma noktasındaki değer yargı-

larına bağlıdır. Bu liderlerin Pas-

cal, Marx ve Sartre ya da Mevlana, 

Mazdak ve Buda’ya ne kadar ben-

zedikleri Şeriati’nin idealizmiyle 

Yeşil hareketçilerin realizmi ara-

sındaki uçurumu göstermektedir. 

Fakat Şeriati’nin öğretisinde, 

Yeşil harekete uygulanabilecek ve 

onun ihtiyacına yanıt olabilecek 

bir taraf vardır. Şeriati’nin ay-

dınlanmış, gelişen ve özgürlükçü 

İslâm’ı ile dar görüşlü, geçmişe 

saplanmış ve baskıcı İslâm arasın-

daki fark, yeni jenerasyonları tek 

tipleşme virüsüne karşı aşılamış-

tır. Kerrubi, Musavi ve Hatemi’nin 

kendi konumlarını kullanarak 

baskıyı meşrulaştırma çabalarını, 

Şeriati, İran’daki “Ali’nin Şiizmi” 

ile bağdaştırmaktadır. Hakları 

gasp edilenlerin hepsi baskıcılara 

karşı bir araya gelmiştir. Hepsi 

de Şeriati’nin hayatının bir döne-

minde savunduğu belirli prensip-

leri savunmaktadır. Yeşil hareketin 

siyasal ve yasal mekanizmaları ye-

niden yapılandırma hedefi, fikir, 

inanç ve düşünce çoğulluğunu 

garantiye almıştır. Bu yapılanma 

talebi, müzakere etme serbestliği, 

farklı görüşlere karşı tolerans, 

dinî özgürlükler, din ve devlet 

işlerinin ayrılması, siyasal ve sivil 

özgürlükler ile birlikte çoğunlu-

ğun oyuna ve yönetimine olanak 

sağlayan demokratik bir düzen 

sağlayacaktır ki çoğu, Şeriati’nin 

savunduğu fikirlerle uyuşmakta-

dır. Şeriati’nin belli başlı prensip-

leri doğrultusunda, Yeşil hareket 

de şura, icma ve kıyasa dayalı 

bir çoğulcu demokratik katılımı 

desteklemektedir. Yeşil hareket 

karşıtı Ayetullah Mesbah Yezdi‘yi 

çileden çıkaran, farklı fikirler ara-

sında köprüler inşa etme tavrı, 

Şeriati’nin çoğulcu düşüncenin 

ideal İslâm toplumunu zengin-

leştireceği inancından ileri gel-

mektedir. Dogmatizme, mutlak 

doğrulara, körü körüne bağlılığa, 

hoşgörüsüzlüğe karşı sert tavır ta-

kınan, anti otoriter bir eleştirmen 

sıfatıyla Şeriati, Yeşil hareket için 

oldukça uyumlu bir rehber veya 

yoldaş sayılacaktır. Şeriati’nin ge-

lenek karşıtı, eleştirel ve sorgu-

layıcı duruşu, Yeşil hareketi, son 

derece anlaşılmaz ve hesap soru-

lamaz bir yönetimden, şeffaflık ve 

net bir duruş bekleme noktasında 

adeta görevlendirmiş gibidir. 

Strateji olarak onun “kelime-

nin coğrafyası” kavramı, Yeşil 

hareket için oldukça pratik ve 

kullanışlıdır. Bir açıdan bakılınca, 

bu, Şeriati’nin siyasal gerçekçilik 

ve izafiyetçilik için kullandığı bir 

tabirdir. “Kelimenin coğrafyası”, 

siyasal aktivistleri ve temsilcileri, 

içinde bulunulan sosyal durumu 

anlayıp özümsemeye çağırmakta-

dır. Bazı talep ve siyasal tavırları 

desteklemeden önce toplumdaki 

olası etkilerini ölçüp tartmalarını 

öngörmektedir. Aynı zamanda si-

yasal dogmaya karşı bir kalkan 

gibidir. Bu kavram, Şeriati için, 

farklı durumlarla karşı karşıya 

kaldığında esneklik gösterebilmek 

adına kullandığı bir hatırlatıcı gi-

bidir. Gerçekleştirilemeyecek ve 

esnek olmayan hedefler koymak, 

bir kitle hareketini başarısızlığa, 

moral çöküntüsüne sürükler ve 

enerjisini söndürür. Hatalı bir 

yolda ısrarcı olmak ve sonunu dü-

şünmeden hareket etmek, siyasal 

bir felakete yol açar. Böyle bir çık-

maza düşmemek için, Şeriati’nin 

toplumsal alanda “belirsizlik ve 

tereddüt prensibi”nden ders al-

mak gerekir. Bu da Şeriati’nin 

siyasal deneme-yanılma yöntemi 

için bulduğu kavramsallaştırma-

dır. Şeriati’ye göre sosyal problem-

ler söz konusuysa, mutlak doğru 

veya yanlış diye bir şey yoktur. 

Bir millet, sosyal ve siyasal tüm 

haklarını tam anlamıyla kazanma-

dığı sürece, İslâm dünyasındaki 

protest eylemler ve Şeriati’nin öğ-

retisi arasında diyaloglar kurmaya 

devam edecektir. Onun sloganları 

duyulmaya devam edecektir: ken-

dilerini İslâm’ın biricik savunucu-

ları gibi görenler ve Allah ve din 

adına mağrurca konuşma hakkına 

sahip olduklarını düşünenler, zi-

hinsel şirk ile lanetlenmişlerdir. 

Çeviren: Betül ÖNAL
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‹nançları, davası uğruna gerek-

tiğinde kendini bile yakabilen 

insanlar, öteden beri, sıra dışı bir 

alaka toplamayı başarmışlardır. Ali 

Şeriati, bu ve benzeri karakterlerin 

daha da ötesine taşan bir şahsiyet 

olarak görünmüştür tarih sahne-

sinde. Onun Türkiye’de okunmaya 

başladığı 1980 sonrasında Müslü-

manlar, düşünce ve yazı hayatında 

Türkiye soluyla bir yarış içerisine 

girmiş ve bir hayli de mesafe almış-

lardı. Artık onların da ütopyaları, 

hayalleri, idealleri, hevesleri vardı. 

Üretilen, keşfedilen, yeniden ha-

tırlanan düşünce ve uygulama mo-

dellerinin hemen tamamı, halkın 

pratikleriyle çatışma içerisindeydi. 

Yenilikçi ve ıslahatçı her düşünce ve 

pratik, toplumunkinden çok farklı 

ve onlarınkine rağmen olgunlaşmış-

tı. Sözünü ettiğim münevverlerin 

ömrü ne kadarsa bütün zamanları 

boyunca, mensubu bulundukları 

aile, kavim ve dindaşlarıyla uzun 

soluklu bir ayrışmayı göze almış, 

göğüslemeye hazırlanmaktaydılar. 

Nasıl Ali Şeriati kendi toplumunun 

karanlık alanlarına çaktığı spotlar, 

projektörlerle onların gözlerini alı-

yor, ruhlarını huzursuz ediyorsa, 

benzeri Türkiye’de de gerçekleşiyor-

du. ‘Sizi rahatsız etmeye geldim’ di-

yerek başlıyordu söze Şeriati ve ko-

nuşuyor, konuşuyordu. Türkiye’nin 

yenilikçi ve ıslahatçı münevverleri-

nin diliyle örtüşüyordu onun temel 

söylemi. 

Ali Şeriati, susmayı zillet bilen ve 

durmadan konuşan bir adamdı. Bu-

gün elimizde bulunan yüklü mik-

tardaki yazılı külliyat, esasen onun 

düşüncelerini sesli biçimde dile ge-

tirdiği konferans, seminer ve ders-

lerinden mürekkepti. O, dinleyen-

lerin zihninde yepyeni, görülmemiş 

şimşekler çaktıran sözler söylüyor, 

işaret fi şekleri fırlatıyordu. Şii İran 

toplumunda, asırlar boyunca ben-

zeri görülmemiş birtakım iddialarla 

genç insanların karşısına çıkıyor, 

onların zaten Safevi diktatörlüğün 

despotizminden bunalmış kalpleri-

ne, ferahlık yayıyordu. Dinleyicile-

ri arasında büyük çoğunlukla genç 

nesil bulunduğundan, aslında ‘Sizi 

rahatsız etmeye geldim’ derken, 

dinleyicilerinden ziyade, egemen 

sistemin ve dindarlığın köküne di-

namit koyuyor ve onları huzursuz 

ediyordu. Neredeyse mevcut inanış 

ve uygulamaların tamamına yakını-

nı dogma olarak niteliyor ve hırpa-

lıyordu. Bu söylem, genç nesillerin 

nice zamanlardan beridir arayıp da 

bulamadığı bir kurtuluş reçetesi gibi 

görünüyordu.

Eğer din, ölümden önce bir işe 

yaramazsa, ölümden sonra hiçbir 

işe yaramayacaktır.

Bütünüyle üzerine ölü toprağı 

serpilmiş bulunan Müslüman coğ-

rafyanın her haritası bakımından 

yenilikçi, ıslahatçı görüntülü bu 

entelektüel enerjiye, yeniliğe açık 

nesiller elbet bağırlarını açacaklardı. 

Geleneğin saltanat tahtında oturan 

ulema ile sistemin sahibi görünü-

mündeki siyaset adamları bakımın-

dan da bu söylem, büyük bir teh-

likenin habercisiydi. Ancak onlar 

bakımından da alakanın odaklan-

ması gereken ciddi bir cereyan ya-

ratmıştı çok kısa zaman zarfında. 

Düşünce ve inanış hürriyetleri, 

mezhep asabiyeti ve siyasi saltanat-

lar tarafından asırlardır kısıtlanmış 

bulunan İran toplumunda, alttan 

alta oluşan dogma karşıtı düşün-

ce ve inanışlar, sanki Ali Şeriati’yi 

M. Önal MENGÜŞOĞLU

Huzur Bozan Hayalperest

ALİ ŞERİATİ
Bulutun âdeti budur, denizden alır da suyu
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bekliyorlardı. Gerçi bu toplumda 

mevcut inanış ve anlayışa aykırı ses-

ler çıkartan, Safevi Şiiliğini hakiki 

Şiilikten ayırmaya çalışan Kesrevi 

gibi münferit şahsiyetler çıkmıştı. 

Hatta Ali Şeriati’nin bizzat babası 

Muhammed Taki de tıpkı oğlu gibi 

düşünmekteydi. Nitekim oğlundan 

önce devlet tarafından sorgulanarak 

hapse de atılmıştı. Ancak Ali Şeriati 

babasından daha keskin dilli biri-

siydi. 

Kimdi Ali Şeriati? Birikimi ney-

di? Daha mektepteyken arkadaşları 

ona ‘bütün öğretmenlerinden daha 

bilgili ama tüm öğrencilerden tem-

bel’  sıfatını yakıştırmışlardı. Batıya 

seyahatinde Alexis Carrel, Massig-

non, Henri Corbin, Jacques Berque, 

Sartre, Karl Marx gibi batılıların 

kimisiyle tanışmış, kimisinin etki-

sinde kalmış öyle bir İranlıydı ki, 

kendi ifadesiyle: öyle bir aileden ge-

liyorum ki, eşraftan kimsenin kanını 

taşımıyor, diyerek temize çıkmaya 

çalışıyordu. Neden temizlenmekti 

amacı; geleneğin kabuk bağlamış 

kiriyle birlikte her türlü siyasal ve 

mezhepsel baskıdan (mı?) İran top-

lumuna egemen ve esasen İslâm ile 

bağdaşması mümkün olmayan bir 

ruhaniler topluluğu, inananların 

zihin ve kalplerini bir kumpasa al-

mış durumdaydı. Onların büyük 

bir kesimi siyasi saltanatı sürdüren-

lerle hoş geçinmeye bakıyorlardı. 

Onların büyük bir kısmı gelecek-

teki İslâm’ın siyasi egemenliğini 

ancak beklenen Mehdi gelince gö-

rebileceklerine inanıyorlardı. Gerçi 

Şeriati İslâm Devleti yahut siyasal 

hâkimiyeti doğrudan konuşan bir 

düşünür değildi. Yönetimlerin de-

ğişmesinden önce doğrudan halkın 

kendini değiştirmesi ve bilinçlendi-

rilmesinin peşindeydi.

Ali Şeriati evvela bütün gemile-

rini yakmış birisi sıfatıyla çıkmıştı 

halkının karşısına; bu sebepten ola-

ğanüstü bir alaka ile karşılanmıştı. 

Şöyle bir duası vardı: Allahım! Beni 

huzurun ve mutluluğun bayağılığına 

sürükleme; ruhuma büyük ıstıraplar, 

yüce tasalar ve muhteşem hayretler 

bağışla. Lezzetleri hakir kullarına 

ver; sevgili dertleri ise benim canı-

mın üstüne yığ!

O nasıl bir duaydı ki hayat serü-

venini izlediğiniz vakit, bunun sahi-

den gerçekleştiğini görmekteydiniz. 

Pekâlâ, bu İslâm açısından doğru 

bir temenni miydi? Müslümanlar 

Allah’tan dünya ve ahret için saadet 

istemeli değiller miydi? Gelin görün 

ki Sünni dünyanın da mistik blo-

ku içerisindeki yaygın bir anlayış-

la örtüşen bu dua, Hz. Ebubekir’e 

atfedilen şöyle uydurma bir söze 

dayandırılmaktaydı: Yarabbi! Be-

nim vücudumu büyüt, öyle büyüt ki, 

cehennemi tamamıyla ben doldura-

yım. Öteki kullarından hiçbirisi ce-

henneme girmesin. 

Meslekten din adamı(!) değildi. 

Her ne kadar İslâm’da herkes dini-

nin adamıdır denilse de, özellikle 

Şii dünyada, öteden beri ulemanın 

öyle bir ağırlığı mevcuttu ki, Hıris-

tiyan ve Musevi ruhbanlarına taş çı-

kartırdı. Şeriati ancak edebiyat, şiir 

ve felsefe tahsil etmişti. Bir kere bu 

eksikliği saltanat sahibi ulema ta-

rafından onu halkın gözünden dü-

şürmeye yeterdi. Lakin ulemanın o 

güne kadarki tutumu, en çok da si-

yaset adamlarına yakınlığı, genç in-

sanları canından bezdirmiş ve farklı 

şeyler söyleyen bu şair ve fi lozofun 

ayak izine sürüklemişti.

Bu şair ve fi lozof, evet, başka 

tellerden çalıyordu; son derece iyi 

bir hatipti. Doğudan batıdan yığınla 

malzemeyi harmanlayarak konuş-

malarını süslüyor ve dinleyenleri 

neredeyse büyülüyordu. Hele ki 

Müslümanların mukaddes kitabı 

olan Kur’ân’ı mezarlıklardan şeh-

re getirip (ölülere değil) canlılara 

okumalıyız dedikçe, yepyeni kapı-

lar pencereler açmaktaydı ahalinin 

önünde. 

Hiç durmadan, bıkmadan, usan-

madan, yılmadan konuşan bu di-

namik adam başka neler söylüyor-

du: İslâm mistisizmden ayrıdır. Bir 

mistik “Allah adına” yaşar ve “Al-

lah uğruna” ölür. Fakat Müslüman 

Allah’a yaklaşmak için savaşır… 

Bizim gayemiz (mistikler gibi) fena 

(kaybolmak) değil, aksine “açmak”, 

çiçeklenmektir. ALLAH’TAN BAŞKA 

HERKESE ULAŞMAK, ÇOK UZAK-

TIR. 

Allah’ı ne metafi zik yoluyla ne 

de göklerde ara; O’nu ancak bu dün-

ya üzerinde arayacaksın.

Takva sahibi olmak için kendini 

manastıra kapatan rahip gibi değil, 

alana etkin bir şekilde girerek, insan 

sorunlarına tüm ağırlığınla eğilme-

lisin.

Allahın elini sıkarak O’nun müt-

tefi ki olmalısın!

İnzivada fi lozof, şair, zahit, abit 

yetişir; Müslüman: Hayır!

Bu ne müthiş, ne işitilmedik bir 

çağrıydı. Bu çağrıda bilindik anlam-

da din de vardı, dinsizlik de. Kimdi 

bu adam; dindar biri mi yoksa dini 

içinden yıkmaya çalışan dinsiz mi? 

Hele yeryüzündeki ilk zorbalığın se-

bebi hususunda söylediklerine ba-

kılınca, sanki Karl Marx konuşuyor 

sanırdınız. Âdem’in oğulları olarak 

bilinen Habil ile Kabil’i karşılaştırdı-

ğı satırlar şöyleydi: Farklılık onların 

mesleğindeydi. (sınıf bilinci m.ö.m) 

Kabil’in bir demet buğday sunması, 

onun bir çiftçi olduğunu göstermek-

tedir. Habil, insanın varoluşunun 

tabiata-avcılığa, balıkçılığa ve vahşi 

hayvanları ehlileştirmeye dayandığı 

zamanki tarih dönemini temsil eder. 

Kabil ise üretim kaynaklarının ege-

men bir sınıfça tekelleştirildiği özel 

mülkiyet ve tarım dönemini temsil 

etmektedir.
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Kabil, Habil’den sonra yaşa-

maya devam ettiğinden, yazık ki 

bizler de Kabil’in çocukları olmaya 

mahkûm olduk.

Her vesileyle Öze Dönüş diye bir 

değişimden, gelişmeden dem vurup 

duran Şeriati, gerek yukarıda akta-

rılan duası ve gerekse de bu ifadele-

riyle acaba bizi hangi Öze dönmeye 

çağırıyordu. Zira burada İlahî Vah-

yin öğretisiyle hiç de uyuşmayan 

son derece tehlikeli yabancı yorum-

lar göze çarpmaktaydı. Evet, elbette 

ülkedeki Marksistler, yenilikçiler, 

batıcılar ve mezhep taassubu yüklü 

dini baskılardan yılmış insanlar, bu 

yorumları alkışlıyorlardı. Söz ko-

nusu yorumların ne kadarı sahih, 

ne kadarı İlahî Vahye müstenitti; 

bunu analiz edebilecek yetkin kim-

seler de yoktu ortalıkta. Öyle bir va-

sat yaşanmaktaydı ki adeta ne olsa 

gider’di. Nitekim yeryüzündeki ilk 

zorbalığı sanki İlahî meşiete yükle-

yen yukarıdaki izahların olumlu bir 

izahı, İslâm açısından yapılamazdı.

Şeriati’nin kendi muhitinde 

Sünni olmakla suçlandığı bilin-

mektedir. Onun Sünniliğe yaklaştı-

ğı zannını besleyenlerin gördükleri 

neydi diye sorulduğunda, belki Hz. 

Ebubekir ve Hz. Ömer’e sövmediği 

söylenebilir. Hz. Ayşe hakkındaki 

kanaatleri de çok olumsuz gözük-

mez. Ne var ki Peygamber’in hale-

fi  kimdi sorusuna Şeriati de tıpkı 

Safevi Şiileri gibi elbette Hz. Ali’yi 

göstermekteydi. Ali adlı derleme 

kitabında Gadir-i Hum diye meşhur 

olmuş tarihi efsaneye o da sığınır. 

Peygamber’in Hz. Ali’yi kendi ye-

rine halife tayin ettiğini savunur.  

Ayrıca İnsan-ı Tamam sıfatını ya-

kıştırarak Hz. Ali’yi o da öteki sa-

habeden ayırmayı sürdürmekteydi. 

‘Beni dine ve şiaya çeken gelenek de-

ğil, akli-insani gerçeklerdir’ derken 

hangi noktada tenkit ettiği gelenek-

çilerden ayrılmaktadır; bunu bil-

mek çok zordur. Daha ilginci onun 

şu tanımlamalarında yatmaktadır: 

Şia: ilerici, soyluluk karşıtı, ırksal 

ve sınıfsal İslâm patentli egemenlik-

lere karşı bir kavramdır. Ne garip-

tir ki Şia tam da bu tanımlamanın 

zıddına uygun bir mezhebin adıdır. 

Hilafet makamını Hz. Ali’nin, ardın-

dan da onun sulbünden gelenlerin 

hakkı olarak gören ve bunu asırlar 

boyunca savunan kimdir? Burada 

güdülen soy sop ve ırk davası değil 

de nedir?

Muhammed Kimdir adlı eserin-

de Sünni kaynaklara da müracaat 

etmekten çekinmemiş ve İmam 

Sadık’a ait güzel bir ifadeyi eserinin 

başına epigraf olarak yerleştirmiştir:

“Resûlüllah(s.a.v.) kul gibi ye-

mek yiyor, oturup kalkıyor ve bir kul 

olduğunu söylüyordu.” Eserin deva-

mında da Âl-i İmran suresindeki 

ayeti özetliyordu, mealen: “Muham-

med nihayet bir elçidir. O ölür yahut 

öldürülürse, ökçeleriniz üzerinde 

geri mi döneceksiniz?”

Aynı Ali Şeriati hem de aynı ese-

rinde, güya Hz. Ali lehine olacağı-

nı düşünerek, maalesef şöyle bir 

söz sarf etmekten de sakınmamış-

tır: “Muhammed’in Ali hakkındaki 

sükûtu, onu tarihte savunmasız ya-

pacaktır.”

Ali adlı eserine daha doğrusu 

konuşma metinlerinden oluşan ki-

tabına bakıldığında, yine Hz. Ali 

savunması sadedinde çok daha va-

him, gayrı ilmi ve yoğun tarafgirlik, 

asabiyet ve hissiyat yüklü ifadeler 

görülmektedir. Kimi zaman ‘efsa-

nevi bir hakikat olarak Ali’ diyerek 

kendisi de bir nevi itirafta bulun-

maktadır. Yani Hz. Ali’yi sanki ef-

saneleştirmekte bir sakınca görme-

mektedir. Tercüme hatalarını hesaba 

katarak şöyle birkaç satır okuyalım:

Tıpkı efsanevi bir tanrı(Ali) gibi 

savaşıyor insandaki kahramanlık 

ihtiyacını gideriyordu.

Ali örnektir, önder değildir. O yol 

göstericidir ve imam-ı mübindir.

O’nun doğum yıldönümünü, Ali 

milletine ve bu on dört asır boyun-

ca adalet ve hakkı aramada Ali’ye 

sığınan, zulme ve zalim güçlere kar-

şı Ali’nin velayetini kendisine şiar 

edinip işkence ve kırbaç altındayken 

“Ali, Ali” diye inleyen tüm nesillere, 

Ali’ye her zamankinden çok daha 

fazla muhtaç olan bugünkü nesle 

ve aynı zamanda şu anda dünyanın 

dört bucağında hak, adalet ve iman 

için savaşan insanlara mübarek ol-

masını temenni ederim.

Yukarıdaki satırları okuyunca 

hemen Anadolu coğrafyasının yetiş-

tirdiği ozan, Pir Sultan Abdal hatıra 

geliyor. Onu aşağıdaki satırları söy-

lemeye cesaretlendiren acaba Şiile-

rin bu söylemleri miydi diye düşün-

meden edemiyorsunuz. Ne diyordu 

Pir Sultan Abdal:

Gafi l kaldır şu gönlünden gü-

manıBu mülkün sahibi Ali de-

ğil mi?Yaratmıştır on sekiz bin 

âlemiRızıkları veren Ali değil mi?

Ali Şeriati malumdur ki genç 

nesillere konuşma ve kitaplarıyla 

dinamik bir ruh aşılamada büyük 

mesafe kaydetmiştir. Bunu gör-

mezden gelmek mümkün değildir. 

Hele ki İnsanın Dört Zindanı gibi 

orijinal, sosyolojik ve psikolojik et-

kisi yüksek eserleri ve mesela Hac 

adlı muhteşem çalışmasıyla, gerçek 

bir uyarıcı önder ve mümin olarak 

çıkar karşımıza. Lakin hemen arka-

sından bahsettiği zindana sanki biz-

zat kendisini kapatmaktan da geri 

durmaz. Dikkatle izleyen insanları 

bu hal şaşırtmaz da ne yapar? Çoğu 

kere devrim ile tarih ve kültürü kı-

yaslayarak, devrim lehinde adım-

lar atar. Tarih ve kültürün yarattığı 

körlük ve sağırlıklara dikkat çeker. 

Ama aynı çukura kendisini de attı-

ğından acaba habersiz midir? Ali ve 

Ebuzer’i her vesileyle tarih ve kültür 
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üstü, neredeyse insanüstü olarak 

vasıfl andırır. Ali adlı konuşmalar 

kitabından bir alıntı daha yapalım:

“Kur’ân’ı biz indirdik, onu koru-

yacak olan da yine biziz” ayeti ile 

Allah, Peygamber’in risaletini, eko-

lünü, Kur’ân’ın ve Ali’nin mensup 

olduğu hak yolu korumayı garanti 

etmiştir.

Evet, Anne Baba Biz Suçluyuz 

diyerek anne ve babalardan tevarüs 

eden çok katı ve koyu tarafgirliği 

kınarken ise sanki karşımızda baş-

ka bir Ali Şeriati bulunmaktadır. 

Peygambere atfedilen mevzu bir ha-

dis söylenmektedir; insanların said 

veya şaki olacağı, daha anne karnın-

dayken belirlenir denilmektedir. Ali 

Şeriati, ataların bu telakkisini eleş-

tirir. Ana rahmine bağlı olan dünya 

görüşüne asla itibar etmez. Hatta 

daha da ileri giderek der ki: Diyor-

sun ki: imamlar masum ve metafi zik 

kişilerdir. Allah’a bunlarla tevessül 

edelim… Adalet, özgürlük, insanlık 

ne olacak… Ben bu Ali’yi kendime 

önder kabul edemem. Ben nesnel ve 

insanların toprağından olan, benim 

gibi insan olan birinin önderliğini 

isterim. Lahuti biri, insanın işine 

gelmez. Düşmanını bir bakışla ha-

mam böceğine çeviren, bir gecede 

yedi yerde birden misafi r olan birine 

uyamam.

Onu okuyunca burada söyle-

diklerinin ne kadar isabetli oldu-

ğunu görmemek, kabul etmemek 

mümkün gözükmez. Ancak oku-

mayı sürdürdüğünüzde karşınıza 

birden tam bu eleştirdiği anne ba-

bası çıkar. Toplumunu sosyolojik ve 

itikadi yönden böyle sağlam analiz 

eden adam gider, bu sefer yerine 

sanki bambaşka birisi gelir yerleşir. 

‘Vahdet-i vücut telakkisi hastalıktır’ 

diyen kendisidir. Ama Hz. Ali, Fa-

tıma, Hasan, Hüseyin ve Zeynep’in 

masumiyetini, bu ailenin imamet 

hakkını, hem de ehl-i beytin ahirette 

şefaat edeceğini delilsiz, dayanaksız 

bir şekilde, üstelik geleneksel Safevi 

Şiiliğine uyarak savunan da kendi-

sidir. ‘Şii olmadığım iftiradır’ diye-

rek mezhebiyle her zaman iftihar 

eden Şeriati, ‘Ebuzer katili Osman 

nefretiyle yaşadım’ demekten de hiç 

çekinmez. Yani bütün ömrünü böy-

le bir nefretle kapatan bir insanın, 

nasıl hâlâ büyük düşünür kaldığına 

veya sayıldığına şaşar kalırsınız.

Yaşadığı dönemin İran’ında 

İslâm adına konuşulan ve yaşanı-

lanlar arasında Şeriati, bütün bahsi 

edilen çelişkilerine rağmen, yine de 

en sıhhatli ve isabetli iddiaların sa-

hibi olarak gözükmektedir. Azami 

bir hüsnü zan besleyerek bütün bu 

tarafgir görüşlerini, Safevi Şiasını 

kısmen yumuşatmak ve vasata çek-

mek maksadıyla yaptı diyebiliriz. 

Böyle aşırı bir iyimserliği hak ede-

cek gayret ve samimiyeti mevcuttur. 

Gönül bunu her vakit yapmak isti-

yor, lakin gelin görün ki kimi yaz-

dıklarını okudukça, kalp bir türlü 

onu makul ve maruf bulamıyor.

Ömrünün son demlerinde yurt 

dışından çocuklarına yazdığı mek-

tuplarda muhtemelen daha da ro-

mantikleşen şair ve hatibimiz, Arap 

ve Türkleri kastederek, ‘onlara an-

latmalı ki İranlılar tarihin efendi-

leri, başı dik aktörleriydi; Kureyş 

halifesinin uşağı olan vahşi Türkler’ 

gibi ifadeler kullanmaktan çekin-

memektedir. Oğluna tavsiyesi ‘Da-

ima Müslüman ve İranlı kal. Şiilik 

vazgeçilmez mezhep, beklenen Meh-

di ise sonsuz bir iman ilkesidir.’ 

Hayatının büyük bir bölümünde 

zuhurata tabi olarak sesli düşünen 

Şeriati, belki de bu sebepten ötürü, 

büyük çelişkiler içerisinde bir haleti 

ruhiye sahibidir. Ali Rahnema onu 

şöyle anlatıyor: Şeraiti’nin haleti ru-

hiyesi med-cezir gibi iyimser direniş 

daveti ile kötümser güçsüzlük, bo-

yun eğme duyguları arasında gider 

gelir.

Gün gelir tam bir put kırıcı 

olarak çıkar karşımıza. Sevinirsi-

niz işte bir muvahhid, hanif insan 

diye. Gün gelir Allahperest Mark-

sist olur. Karl Marks’ın o meşhur 

‘Din afyondur’ sözünü şerh ederken 

uyuşturucu anlamında değil, ağrı 

dindirici anlamında bir afyon oldu-

ğu sonucuna varır. Bunu da kendi 

toplumundaki her şey Allah’tan, 

hikmetinden sual olunmaz, kade-

re iman, hayır ve şer Allah’tan gibi 

itikatların ağrısını gideren bir ecza 

olarak görür. Ali alkolünü içmediği, 

Fatıma hummasına düşmediği, Zey-

nep hülyasını seçmediği, Hasan ile 

Hüseyin üzerinden Osman’a kefen 

biçmediği, Ebuzer ile kendinden 

geçmediği zaman, cins ve mümtaz 

bir sosyolog, düşünür, fi lozof, şair 

ve hatiptir. “Nasıl?” diye sorup “ni-

çin?” diye sormayan gelenekçileri 

Ulema despotizminin toplumun zihninde dogma-
lar yarattığını tespit ederek onları dinin düzenbaz 
muhafızları olarak suçlar. Hakiki din ona göre top-
luma dair bir ideoloji ve sosyo ekonomik anlayış 
getirmeliydi. Oysa şimdiki sahte din, ayin ve mera-
simlere boğulmuştur. Ali Rahnema gibi ona Bir İslâm 
Ütopyacısı mı demeli yoksa büyük çelişkilerin büyük 
adamı mı? 
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kınarken ‘“Hayır”ı “evet”inden fazla 

olan dine yazıklar olsun’ diyen, ‘biz 

doğulular tümden geçmişe taparız’ 

diye ekleyen de kendisidir. Madem 

böyledir, peki hangi hakla aradan 

geçen bin beş yüz seneye rağmen, 

hâlâ o dönemlerin siyasal hadiseleri 

üzerinden itikat ve eylem belirleme-

ler; bu hangi akla hizmettir?

Devrimci, yenilikçi ve ıslahatçı 

görünümüne rağmen onun şuur al-

tını besleyen ana kaynak, maalesef 

bir çeşit tarafgirlik yani Şia ve ima-

met mitolojisi idi. Onun derslerini 

dinleyenlerin altlarındaki sandal-

yeyi unutacak kadar kendilerinden 

geçtiğini söylüyorlar. Sistemle sava-

şan, ifl ah olmaz, yılmaz bir asiydi o. 

Bazen sosyalist, bazen laik, bazen 

demokrat, bazen liberal, bazen isp-

ritizmacı, bazen ruh çağıran, hatta 

bazen reenkarnasyonu, Aynü’l Ku-

dat Hemedani’nin ruhunun ken-

dinde yeniden hayat bulduğunu 

savunan ve her zaman Müslüman 

bir karakteri vardır. Türbelere gidip 

ağlayanlarla alay eder ama kendisi 

iyi bir medyumdur. Yahut böyle gö-

rünmekten zevk almaktadır.

Ulema despotizminin toplumun 

zihninde dogmalar yarattığını tespit 

ederek onları dinin düzenbaz muha-

fızları olarak suçlar. Hakiki din ona 

göre topluma dair bir ideoloji ve 

sosyo ekonomik anlayış getirmeliy-

di. Oysa şimdiki sahte din, ayin ve 

merasimlere boğulmuştur. Ali Rah-

nema gibi ona Bir İslâm Ütopyacısı 

mı demeli yoksa büyük çelişkilerin 

büyük adamı mı? Ali Rahnema’ya 

göre o birinci sınıf bir eklektik’tir. 

Yine onun tanımıyla Şeriati Müs-

lüman, Hıristiyan, Yahudi, Budist, 

Mazdeki, Sufi , Sapkın, Marksist, 

Varoluşçu, Hümanist, Şüpheci, Mil-

liyetçi, Enternasyonalist’tir. Sanki 

Muhammed İkbal’i incelediği Biz ve 

İkbal adlı eserinde, karşımızda mez-

hepler üstü, taassubun her türlüsü-

nü yenmiş bir adam vardır. Şöyle 

söyler: Peygamber’in muhiti köşeye 

çekilmiş abitler değil, mücahitlerdi. 

Şimdiki zahit ve mutasavvıfl arın 

çoğu Efl atun, Hıristiyanlık, ruhban-

lık, Hind-Çin irfanından etkilenmiş-

lerdir.

Eğer toplumumuzun alın yazısı-

nı ağartmak istiyorsak, bu ümmeti 

uyandırmak ve ölmüş cesedine ruh 

vermelidir. İslâm’ı içine sokulan 

hurafelerden, yanlış inanç ve gerici 

öğelerden arındırmalıdır. Hz. Ali’nin 

dediği gibi “dine kürkü ters giydir-

mişler, İslâm’ın düşmanlarla cihat 

ilkesini, Budist ve Hıristiyanların 

nefi sle cihadına döndürmüşler.”

Dikkat edilirse yukarıdaki satır-

lar tasavvuf çevrelerinin pek sevdiği 

ve kimi âlimlerce uydurma olduğu 

söylenen, küçük cihattan büyük ci-

hada döndük, ifadesi taşıyan bir ha-

dise dokundurmaktadır. Bunu da 

Hz. Ali’ye atfetmektedir. Elbet gele-

nekçi çevreleri hayli rahatsız edecek 

bir çıkıştır bu. 

‘İnsanın en büyük özelliği kendi-

sinden “haberdar” olmasıdır’ diyen 

Ali Şeriati, acaba kendisinden ne öl-

çüde “haberdar” birisidir? Yeniden 

soracak olursak; kimdir o? Bu geniş 

hayalci zihnin sahibi, nihayet ifl ah 

olmaz bir çay ve sigara tiryakisidir. 

Öyle ki alışkanlıklarını kendini öl-

düresiye sürdürmekte ve bir türlü 

terk edememektedir. Elbette ken-

disine yaşatılan işkenceli hapishane 

hayatının, bu tutumundaki rolü, ih-

mal edilemeyecek ölçüde büyüktür. 

İslâmşinasi (İslâmoloji) dediği 

cereyanın kurucu ideologu Ali Şe-

riati, bu oluşumda ‘kâfi rlerin bile 

bir yeri var’ demekteydi. Tiyatro-

cu, hiciv erbabı, şair, hatip, fi lozof, 

ressam, gazeteci, öğretmen, enter-

nasyonalist, materyalist, idealist, 

ispiritizmacı, modernist; bir insan 

nasıl bunların hepsi olabiliyor ve 

fakat hâlâ Müslüman kalabiliyordu? 

Oluyordu işte. Bütün kusur ve ek-

siklere rağmen, yalnızca İran Şiileri 

değil, bütün dünya Müslümanları 

onun şahadeti sonrasında kendisi-

ne rahmet okumuşlardı. Hiç kimse 

yukarıda sayılan sıfatlardan Müslü-

manlık hariç, hiçbirisini ona tek ba-

şına yakıştıramazdı. Çünkü o, her 

seferinde zuhurata tabi kalarak sesli 

düşünüyor, insanları da düşünmeye 

davet ediyordu. Düşünen insanın 

ise düşünme esnasında mümin veya 

kâfi rliği konuşulamaz; bu ancak ne-

ticede, düşüncenin vardığı menzil-

de ortaya çıkacak olan bir kimliktir. 

Ömrünün son demlerinde si-

garayı alabildiğine çoğaltmıştı. Et-

rafında kendisini sevenler ve aile-

si sigarayı bırakmasını istiyorlar, 

sıhhatinin bozulduğunu söyleyip 

duruyorlardı. Onun cevabı tek ve 

netti: Sigara içmeyi değil, kibrit kul-

lanmayı bıraktım. Çünkü artık ağ-

zında hiç sigara eksik olmuyor bir 

bitenin yerine yenisini o bitenin ate-

şiyle yakıp avunmaya çalışıyordu. 

En başa dönerek şunları rahat-

lıkla söyleyebiliriz, Ali Şeriati’nin 

eserleri Türkiye’de çevrilip yayın-

lanmaya başladığı tarihlerde, yani 

seksenli yıllarda, bir muvahhid 

damar çoktan kendine alan açma-

ya başlamıştı. Yani yeni nesillerin 

bilmediği, bilemeyeceği bir husus 

var ki Ali Şeriati’nin söylemi, en 

azından Türkiye’nin her bölgesi ba-

kımından bir ilk oluşturmuyordu. 

Ancak onun yenilikçi ve ıslahatçı 

fi kirleri, Türkiye’nin tevhid çizgi-

sindeki Müslümanlarıyla elbette 

paralellik arz etti. Hayra alamet sa-

yılması gereken bu benzerlik, yine 

Şeriati’ye ait çelişkilerle bazen gü-

rültüye gitmiyor değildi. Biz Müs-

lümanların, ortaya konulan söz ve 

yazılar üzerinden, doğrular Allah’a, 

yanlışlar bize aittir şeklinde bir 

örfümüz mevcuttur. Hepimizin 

kusurları vardır, olabilir diyerek, 

sözün sonunda bu sesli düşünen, 

sadık, samimi, kararlı, mücadeleci 

ve cins düşünüre Allah’tan rahmet 

diliyoruz.



93Umran KASIM 2012

On beş yaşında evden kaçma-

mış olmayı, hayat boyu hiç 

bir zaman telafi edilemeyecek bir 

şey olarak gösteriyordu  Benjamin, 

“Geri Dön! Her Şey Affedildi!”de. 

Burada ev ait olunan ve sizi kuşatan 

çatı ve düzendir, resmi paket hazır 

düşünceler ve basmakalıp inanç-

lardır, aynı zamanda. Diğer taraf-

tan, evinden kaçabilmesi için, 

insanın sıkıntı verse, dar gelse 

bile bir evi, yani “kaçmak” için 

çıkacağı bir başlangıç noktası 

olmalı. Fazlasıyla evle bütün-

leşmiş olmanın yanında bir de 

evsizliğin getirdiği sıkıntılar 

vardır. Sanatçılar için ise sıkıntı 

bazen evine terk edemeyece-

ği, bırakıp gidemeyeceği kadar 

bağlı olmaktan ileri gelir.  Her 

sanatçı bir göçebe barındırır 

içinde ve kendisini yeniden 

kurmak için çevresinde daha 

önce olmayan yeni dünyalar 

ve yeni hayatlar peşinde yol 

alır. Hiç bitmesin istenen bir 

çocukluğun muhafazalarıdır 

bu yeni dünyalar ve hayat-

lar. Eser oluşurken çocuğu ve bu 

çocuğun içindeki büyüme isteğini 

güvenceye alır. Bütün büyüme iste-

ğine rağmen çocuk eser sayesin-

de hep aynı yaşta, hem de öksüz, 

yetim bir çocuk olarak var olacaktır. 

Aynı özü defalarca yazarak içindeki 

çocuğu büyümeye ikna edecek ve 

yine de her seferinde bir kez daha 

geriye dönerek o çocuğu yeniden 

bulmaya çalışacaktır. 

Bu bir kısır döngüdür. Her eser 

sanatçıyı yeniden oluşturur. Her 

hikâye yeni bir başlangıçtır. Sözü 

her zaman son derece kısaltmak-

tan yana olan  Mustafa Kutlu’nun 

uzun bir hikaye yazması da yeni bir 

başlangıç anlamına geliyor. Uzun 

Hikaye bir baba oğul hikayesi ve 

aynı zamanda bir yolculuk ve yol-

daşlık hikayesi. Bu kez “evinden 

kaçan” bir babadır ve oğlu ona 

yoldaşlık etmektedir. Göçebe çizer 

Steinberg, bulunduğu yerde kala-

rak da göçmenin yollarını bula-

rak çizmeyi sürdürdüğünü söyler. 

Nedir göç? Yer değiştirmektir, yapı 

değiştirmektir, kendini silkele-

mektir.  Hiç yolculuk yapmadan 

yazan yazarlar vardır elbette ama bu 

yazarlar da yazmak için sarsıcı, sil-

keleyen ruhsal göçleri gerçekleştir-

mek zorundadır. Sanatçı kendinden 

göçmeyi, kendine rağmen göçmeyi 

sürdüremezse, kendini tekrarlama-

ya başlar. Uzun Hikaye de, başlan-

gıçta sinema perdesindeki hikayeyle 

karışan aşk serüvenlerine kalkış-

manın bedelidir, yollara düşmek.  

Ancak, hikâye sürüp gittikçe, sanki 

bu baba oğul için göçmenin, 

yer değiştirmenin bir yaşama 

biçimine, göçebeliğin bir kim-

liğe dönüştüğünü hissederiz. 

Yerleşmeye ne sebep vardır artık 

ne de istek. Göç sebebi Münire 

artık hayatta değildir çünkü; 

yolculuğun ilk duraklarında, bir 

tren istasyonundaki vagon evde 

yitirilmiştir. Fakat bize öyle gelir 

ki Münire’nin kaçırılması gibi 

sonraki yokluğunun oluşturdu-

ğu boşluk da  yollara düşmenin 

zahiri bir sebebidir. Zaten yol-

lara düşülecektir. Zaten Münire 

yerleşme ve kök salma sebebi 

olmamalıydı. Bu bir baba oğul 

hikâyesi. Bir baba-oğulun yol 

arkadaşlığının uzun hikayesi.

Kutlu’nun bu hareketli uzun 

hikâyesi, edebi metinlere pek konu 

edilmemiş türde bir muhalif kimliği 

geliştiren Anadolu aydınları çevre-

sinde geçmekte ve bu bağlamda yok 

olan kasabalılığı ve bu dünya içinde 

kaybolup giden kişileri, serüven-

leri kayda geçirmektedir. Herkesin 

birbirini tanıdığı,  her sözün hızla 

ve katlanarak, her hareketin çoğal-

tılarak iletildiği görünüşte sakin, 

DAKTİLOLU GÖÇEBELER*

Cihan AKTAŞ

Mustafa Kutlu’nun bu hare-
ketli uzun hikâyesi, edebi 
metinlere pek konu edilme-
miş türde bir muhalif kimliği 
geliştiren Anadolu aydınları 
çevresinde geçmekte ve bu 
bağlamda yok olan kasabalı-
lığı ve bu dünya içinde kaybo-
lup giden kişileri, serüvenleri 
kayda geçirmektedir.



KÜLTÜR SANAT

94 Umran KASIM 2012

durgun bir iklimde, Bulgaristan 

göçmeni, İstanbul’dan kız kaçır-

dığı için izini kaybettirmek üzere 

Anadolu yollarına düşmüş, bir bal-

taya sap olamayan, yine de dünya-

daki haksızlıkları düzeltme cehdine 

sahip bir adam nasıl yerleşecek? 

Gök kubbe altında yapayalnız bir 

adam, hem yetim hem öksüz; yine 

de hoş sohbet, sevimli, girişken, 

kadınların beğendiği bir adam. 

Daktilolu, mızıkalı. Hem içer, hem 

namaz kılar.   Ne kadar uzak ve 

ıssız olursa olsun, hiç bir kasa-

bada geçmişin yükünden kurtula-

maz veya kurtulmak istemez. Kutlu 

hikâyesine belki biraz da Bulgar 

göçmenliği nedeniyle ‘komünist’ 

olarak suçlanan bir babayı başkişi 

seçmiştir, herhangi bir cemaat veya 

tarikat mensubunu değil. Yazarın 

bugüne kadar hikâyelerinde işledi-

ği kahramanların toplumsal köke-

ni ve bilinci göz önünde bulun-

durulacak olursa, Uzun Hikaye’de 

daha farklı, az çok dağınık olmakla 

birlikte taşra aydınlarında yoğun-

laşan bir toplumsal kesit ele alın-

mıştır. (Hikayede babanın hapiste 

savunmasını hazırlamayı üstlendiği 

bir  163 mahkumuyla, başörtülü 

pardösülü Çalıkuşu’nun  Feride’si 

dışında belirgin olarak dindarlığı-

na işaret edilen tipler pek yoktur. 

Haksızlıklara karşı çıkma eğilimini 

ve adalet özlemini barındıran bir 

zemin, sonraki yıllar da göstere-

cektir ki, dini uyanışları çiçeklen-

diren bir zemin olacaktır.) Bu ele 

alış, Türkiye’deki din anlayışlarını 

oluşturan duyarlılıklara ilişkin hiç 

keşfedilmemiş ya da pek az söz 

edilen bir bölgeye işaret etmektedir.  

Konumları ifade etmekte yetersiz 

kalan isimler ve tanımlar nedeniyle 

bir dönem Türkiye’sinde çözümle-

nemeyen, bir yere oturtulamayan, 

baş edilemeyen kişileri komünist 

olarak adlandırmak, hatta bazen 

kişinin kendisini bir tanım kalıbına 

sığdıramadığı için böyle adlandır-

ması bile, iki taraf açısından da 

rahatlatıcıydı. (Nitekim geçen yıl-

lar gösterdi ki komünist diye bili-

nen bazı yazarlar, sanatçılar özde 

Kemalist, militarist, ırkçı ve libe-

ralmiş.)

Uzun Hikâye, bir açıdan da 

Deleuze/Guattari felsefesinin fark 

ettiği türde bir göçerliğin örtük 

devrimci eylem bilincini çağrıştı-

rır bize. Dinamik, çevrimsel, akış-

kan, süratli bir dil ve muhtemel 

imkânların varlığından vazgeçme. 

Kestirme yollar, bütün engelleyici 

ağırlıkları tasfiye ettiren tecrübeler 

ve hicret halet-i ruhiyesi. Hiç bir 

yerde yabancılık duymamak ama 

hiç bir yerde de kök salamamak. 

Bu anlamda göçebe biraz da Hakan 

Albayrak’ın, kuru ekmekle yolla-

rı aydınlatan dervişlerinin soyuna 

mensuptur.  Gelgelelim, rivayet 

iklimlerinde her yabancı gibi görü-

nen fikrin komünistlikle suçlan-

ması olağandır. (sf. 83) Hele yerli 

iktidar düzenleri nezdinde, hep 

aynı seviyede sürdürülen bir haya-

tın muhafazası bakımından, için-

de isyan ve muhalefet barındıran 

bütün hareketler bir noktada bir-

birine benzer. İsyan birilerine yakı-

şır, birilerine yakıştırılmaz. Dindar 

insan uysal, itaatkar, kendisiyle ve 

çevresiyle uyumlu bir ilişki içinde 

görülmek istenir. Bu fotoğrafa sığ-

mayan dindara ise pekala dönemin 

en uygun dışlayıcı damgası ne ise, 

o vurulur: Komünist veya sosya-

list.  Komünist suçlaması o yeni 

fikirlerle kasabanın insanları arası-

na yüksek bir duvar örer. Kasaba 

insanları. Kendini gerçekleştireme-

miş dehalar. Kayda geçirilmemiş, 

örtbas edilmiş veya ihmale uğra-

mış tarihler. Gazozcular, çerçiler. 

Zopuroğlu namlı kirli iş taşeronla-

rı. Uzun Hikaye’nin anlatıcısı yol-

larda doğar, yolculuklarda büyür. 

Tabii bir kazanın nüfus kütüğüne 

kaydı yapılmıştır ama bunu önem-

semez ki... Nereli olduğunu bilmez. 

Bunu kendine sorduğu zaman bir 

cevap bulamaz. Neticede coğrafya-

ya, mekâna dair bir bağlanma, bir 

aidiyet duygusundan yoksun oldu-

ğunu düşünür. Geçmişinde hep 

kıvrılıp giden tozlu yollar vardır. 

Eski, dökülen otobüsler, faytonlar, 

kamyon karoserleri, tiren rayları 

ve vagonlar, vagondan evler, bu 

evlerde yitirilen anne. Dile getirile-

meyen, duyulsa kan çıkacak aşklar. 

Kirli işleri kurtarmaya dönük ihbar-

lar, polis baskınları. Yine yol görün-

müştür. Bir gece ansızın, herkes 

uykudayken, kimselere haber veril-

meden yola çıkılacaktır. Bir baba ve 

oğlu fakat baba-oğul gibi değil de 

Kutlu hikâyesine belki biraz da Bulgar göçmenliği 
nedeniyle ‘komünist’ olarak suçlanan bir babayı baş-
kişi seçmiştir, herhangi bir cemaat veya tarikat men-
subunu değil. Yazarın bugüne kadar hikâyelerinde 
işlediği kahramanların toplumsal kökeni ve bilinci 
göz önünde bulundurulacak olursa, Uzun Hikaye’de 
daha farklı, az çok dağınık olmakla birlikte taşra 
aydınlarında yoğunlaşan bir toplumsal kesit ele alın-
mıştır.
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■ Daktilolu Göçebeler

yoldaş, arkadaş, akran gibi.  Nereye 

gidileceği bilinmez.  Karacaoğlan. 

Aşık Garip. Faruk Nafiz. Çalıkuşu 

Feride. Saka kuşu ile küpe çiçeğini 

yanı sıra götürememenin hüznü-

nü göç etmek zorunda kalmayanlar 

bilmez ki... Fakat daktilo vardır. 

Yurdunu yanında taşıyor gibidir 

göçebe, daktilosuyla. 

Fakat, bu hikaye de bitmez. İşte, 

ikinci bölüm. Yerleşme tereddütleri. 

(sf. 64) Bakalım yerleşebilecekler 

mi? Delikanlı umutludur ama baba 

tereddütlerle doludur. Yerleşmek 

için her zaman biraz erkendir. Daha 

ileride bir zaman. Nereye konu-

lursa konulsun, İstanbul’dur nihai 

yurt. (sf. 71) Bütün şehirlerin içinde 

en çok İstanbul, bir kente yaşama 

duygusuyla birlikte bir çok kentte 

yaşama imkânını, yerleşme ihtima-

li yanında göç durumunu koru-

ma özgürlüğünü bahşeder. Hem, 

hikâye kahramanlarını bir konup 

bir göçmeye sevk eden hikâye 

de İstanbul’da başladığı için de, 

İstanbul’a dönmek için bir yol bulu-

nacaktır. İlle de nüfus müdürünün 

kızına aşık olmaları gereken deli-

kanlılar için sinema değilse, futbol. 

Genç  kızlar için evlilik yoluyla 

olamıyorsa, evden kaçma yoluyla. 

Evlerinden kaçan saf kasaba kızları 

olmasa, pavyonlarda kim “çalışa-

cak?” Artist olmak için kasabadan 

kaçan Suna sonunda pavyona düşe-

ceğini hiç hesaba katmamış olmalı-

dır ama biz bu sonu kestirebiliyo-

ruz. “Kasabalardan kaçanların serü-

venleri ne kadar birbirine benzer ve 

niçin sonu hep hüsranla biter?”

Fakat belki de her yerleşme 

tecrübesinde bir engelle karşılaşan 

baba, yerleşemediği, yeniden yol-

lara düşeceği için o kadar da üzül-

müyor olabilir.  Hiç bir mekâna 

bağımlı olmayan bir hayatı sür-

dürürken, oğlu, aile fotoğrafları, 

mızıkası ve daktilosu yanındadır. 

Bulunulan mekânı neresi olur-

sa olsun kitapları orayı göçer için 

kendi evi kılmaz mı? Kitapevi ele 

avuca sığmaz göçmene bulundu-

ğu yerde gereksindiği asgari hare-

ketliliği sağlayacaktır, hiç olmazsa. 

Matbaacılığı askerlikte öğrenmiş 

çavuşlarla gazeteler bile çıkarılabilir 

ayrıca. Baba ‘fazilet mücadelesini’  

Yeşil Hanyeri Gazetesi’ne yazılar 

yazarak sürdürmektedir. Kasabada 

bir nevi red cephesi oluşmuştur 

ve bu cephenin üyeleri kendileri-

ni ‘adaletin kalesi’ olarak nitelen-

dirmektedirler. Öyle kolay mıdır 

arkasını bir yere yaslamadan muha-

lif olmak, haktan, adaletten sözet-

mek... Yazılarında kasabada parti-

cilikle uğraşanları hedef aldı diye, 

hiç bir partisi, arkası olmayan baba, 

malum suçlamalarla, yine hapse atı-

lır. Şimdi ne olacak? Bu hikaye, 

nasıl uzun hikaye olacak? Cevabı, 

kitap okumaya meraklı Feride veya 

kahramanımız açısından, Çalıkuşu. 

Uzun Hikaye’nin anlatıcısı artık 

yerleşmek, bir işte dikiş tutturmak 

istediği için mi âşıktır, aşık olduğu 

için mi bunu ister? Aşık olduğu kız, 

‘Çalıkuşu’ Feride, aksi gibi, kasa-

banın en köklü ailesine mensuptur 

ve ailesinin babası malum suçtan 

içeri atılmış, çulsuz, diplomasız, ne 

idüğü belirsiz diye kendisine layık 

bulmadığı bu delikanlıyı sevse bile, 

hiç de ona kaçarak köklü ailesi-

ne laf işittirmeye niyetli değildir. 

Çalıkuşu onunla kaçmaya yanaşma-

yınca, delikanlının babasıyla anne-

sininkini çağrıştıran imkansız aşkı, 

bir uzun hikayeye yol açabilir mi?.. 

Ahirete kalmış bir sevda! 

Şimdi, sözlerin anlaşılmaz bir 

hızla yayıldığı bu kasabada nasıl 

kalabilir?  Bir tarafta malum suç-

tan yargılanmayı bekleyen babası, 

diğer tarafta namus belasına dönüş-

mesi muhtemel sevdası... İstanbul 

bir çözüm gibi önüne çıkar yine 

delikanlının. Trene bindiğinde, 

yolculuktan kurtulamayacağının, 

göçebeliğin onun kimliği ve uzun 

hikâyesinin ekseni haline geldiği-

nin henüz farkında değildir. Her 

şey birdenbire fakat olması gerek-

tiği gibi olur. Elinde babasını tem-

sil eden daktilosuyla, mızıkasıyla, 

İstanbul’a değil,  adeta kaçar gibi, 

kaçak gibi, meçhul bir istasyonda 

iner delikanlı. Trende yakalandı-

ğı bir duyguyla, bir otel odasında 

sabahlara kadar uzun hikâyesini 

yazmalıdır ki, güç bularak, yeniden 

başlasın. Babasına ait daktiloyla, 

mızıkayla, tıpkı babası gibi meç-

hule ulaştırır sesini. Yurt arayan 

bir göçmen değil, dilinde yurtlanan 

bir göçebe olmuştur. Daha sonra 

neler neler olur, merak etsek de, 

bilemiyoruz. Çünkü bu, uzun da 

olsa bir hikâye.  Bir yol, yolculuk 

ve yol arkadaşlığının oylumlarıyla, 

dökümleriyle, (bize öyle geliyor ki) 

belki Kutlu’nun içindeki hikâyeye 

en yakın hikâye.  

*  Bu yazı Mustafa Kutlu’nun Uzun Hikaye 

kitabı hakkında çıkan ilk yazıdır. Hece 

dergisinin  49. sayısında yayımlanan 

yazıyı  Uzun Hikâye’nin filmi ile tek-

rar gündeme gelmesi  nedeniyle tekrar 

yayınlamayı uygun bulduk. (Umran)



KÜLTÜR SANAT

96 Umran KASIM 2012

Şeyh Bedreddin - Bir Sufi Alimin Fıkıhçı Olarak Portresi, Ayhan Hira
İz Yayıncılık, 2012

Osmanlı tarihinde Şeyh Bedreddin kadar ilgi çeken pek az kişi vardır. Nitekim Osmanlı 
dönemi kaynakları, Şeyh Bedreddin hakkında müspet ya da menfi mutlaka söz söylemiş-
lerdir. Bu ilgi, Nazım Hikmet’in Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin Destanı adlı eseriyle 
Cumhuriyet döneminde de hız kazanarak bugüne kadar gelmiştir. Kütüphane kayıtlarında 
yapılan incelemeler, Şeyh Bedreddin’in fıkıh eserleriyle ilgili pek çok istinsah çalışması yapıl-
dığını göstermektedir. Bu durum, bir yandan eserleri hakkında tahkik çalışması yapacak 
olanlara büyük kolaylıklar sağlarken, diğer yandan ölümünden sonraki yıllarda da onun 
eserlerinin muteber sayıldığının bir göstergesi olmaktadır. Öte yandan Şeyh Bedreddin’in 
ictihad-taklit konusunda Hanefî mezhebindeki yerleşik usule muhalif sözler söylediği 
görülmektedir. Bu sebeple, Osmanlı döneminde telif edilen bazı fıkıh çalışmalarında 
onun görüşlerinin bir kısmının tenkit edildiği görülmektedir. Bu yönüyle Şeyh Bedreddin 
aykırı bir duruş sergilemektedir. Hakkındaki malumatın çokluğu ve dağınıklığı sebebiyle 
Şeyh Bedreddin ile ilgili bir yargıya varıp değerlendirme yapabilmek için geniş kapsamlı 
akademik bir araştırma planına ihtiyaç vardır. Bu çalışma, “fakih” Şeyh Bedreddin hak-
kında gerçekleştirileceğine inanılan planın bir parçasını ve başlangıcını oluşturmak üzere 
Letâifü’l-İşârât, Câmiu’l-Fusûleyn ve et-Teshîl adlı fıkıh eserlerinden hareketle şekil, yöntem 
ve muhteva bakımından Şeyh Bedreddin’in “fıkıhçılık” yönünü konu edinmektedir.

Türk Evini Hayal Etmek Eve Dair Kolektif Düşler, Carel Bertram
İletişim Yayınları, 2012

Türk evi dendiğinde herkesin aklına gelen, hemen tarif edilebilen görsel bir imge vardır. 
Sokağa doğru uzanan çıkıntılı üst katlarıyla ahşap iskeletli evlerdir bunlar. Carel Bertram, 
edebiyata, kanonik anlatılara, bazen karikatürlere ve hatıralara yoğunlaşarak Türk evi 
imgesini tartışıyor. Hafıza temsil olmaksızın var olamaz ön kabulüyle Türk evi imgesi nasıl 
üretilmiş, nasıl yaşayabilmiş, hangi anlamlarla geleceğe kalabilmiş sorusunu irdeliyor. Ona 
göre bir imge yaşıyorsa mutlaka tarihî bir geçmişi vardır, hatırayı temsil eder ve mutlaka 
beklentileri karşılayarak geleceğe kalır. Türk evi diye tahayyül ettiğimiz şey ister istemez 
kolektif hafızanın ürünüdür. Evler mimari varlığıyla değil, edebî olarak hayal edilerek bir 
anlam kazanmıştır ve ancak böyle yaygınlaşabilmiştir. Bertram, o hayalin kendisini ve 
hayalî üreticilerini anlatıyor bize. Sadece edebiyatı ve kolektif hafızayı değil, milli kimliğin 
inşasını ve erken dönem cumhuriyetinin düsturlarını tartışan başarılı bir değerlendirme.

Biraz Yağmur Kimseyi ‹ncitmez, Kemal Sayar
Timaş Yayınları, 2012

Gerçek hayat, tamamıyla buluşmadan ibarettir. Buluşmak, karşılaşmak. İnsan ötekiyle 
karşılaşarak var olur. Ötekinin bakışıyla, ötekinin yüzünü bana çevirmesi, beni dinlemesiy-
le. İlişkiyle. Sadece ilişkiler vasıtasıyla kendimizi dünyaya ve başkalarına tamamen açarız. 
Başka bir insana bağlanabilmek için ona açık olmam gerekir. Olmamızı gerektiğini düşün-
düğümüz kişi olmak arzusundan sıyrılarak, gerçekten olduğumuz kişi olmaya izin vererek. 
Gerçekte kimim ben? Gerçekte olduğum kişi olmak, yani olduğum gibi görünmekle sahi-
ciliğe adım atarım. İncinmeyi göze alarak. Kemal Sayar Biraz Yağmur Kimseyi İncitmez’le 
insanın kendisiyle, ötekiyle, dünyayla kurduğu ilişkilere, varoluşla gerçekleştirdiği buluşma-
ya dikkat çekiyor. Yaşarken incitici de olsa geriye dönüp baktığımızda bizi olgunlaştırdı-
ğını düşündüğümüz her şeyle yani hayatla buluşmanın hayatı askıya almadan yaşamanın 
ipuçları Kemal Sayar’ın usta kalemiyle Biraz Yağmur Kimseyi İncitmez’de.

Ölüler Evinden Notlar, Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
Can Yayınları, 2012

Dostoyevski ilk önemli öykülerini yazdıktan ve az çok tanınır olduktan kısa süre sonra, 
birtakım siyasi faaliyetlerinden dolayı Çar rejimince yargılanıp kürek cezasına çarptırılmıştı. 
Bu nedenle yaklaşık on yıl edebiyattan da, edebiyat ortamlarından da uzak kaldı. Ölüler 
Evinden Notlar, Dostoyevski’nin, cezasını çekmek üzere gönderildiği Sibirya’daki kamptan 
gözlemler içeriyor. Mahkûmların hikâyeleri, kişilikleri, günlük hayatları, korkuları, dostlukla-
rı ve düşmanlıkları... Dostoyevski, her zamanki güçlü psikolojik tahlilleri, sıra dışı bakış açısı 
ve çarpıcı yorumlarıyla ele alıyor mahkûmları; onları adeta birer gözlem odasına koyuyor 
ve biraz da kaçık bir bilimadamı tavrıyla izliyor. Çarlık Rusyası’nın gerçek yüzünü, yaşadığı 
ve tüm yurttaşlarına yaşattığı korkunç adaletsizliği aktarıyor. Suç nedir, suçlu kimdir? Bunu 
ortaya koyacak evrensel hukuk nerede bulunur? Yazar, gözlemleriyle, kendi savunmasını 
da yapmış olur. Ölüler Evinden Notlar, Fyodor Dostoyevski için on yıl aradan sonra edebi-
yat dünyasına görkemli bir dönüş anlamına geliyordu. Bugünün okurları içinse her şeyden 
önce vazgeçilmez bir klasiği işaret ediyor.

Es-Siyâsetü’l-
Medeniyye veya 

Mebâdî’ül-Mevcûdât
Ebû Nasr el-Farabî

Büyüyen Ay Yayınları

İslâm felsefesini yöntem, 
terminoloji ve konuları 
itibariyle temellendiren 
düşünür Farabî’nin, 
es-Siyasetü’l-Medeniyye 
isimli eseri siyeset felse-
fesi literatürünün temel 
kaynaklarından olup, 
onun çok tanınan ve 
okunan el-Medinetü’l-
Fâdıla’sını tamamlayan 
ana metinlerden biridir. 
Farabî bu eserinde, var-
lığın temel ilkelerinden 
hareketle insan top-
luluklarının bir arada 
yaşamasını sağlayacak, 
bütün insanlığı kucakla-
yacak ve mutlu edecek 
erdemler ile insanlığa 
ve kurumlarına hayat 
verecek kuşatıcı ilkeleri 
ve sağlam kaideleri ara-
maktadır. es-Siyasetü’l-
Medeniyye ile sevgi ve 
adaletin devlette vücut 
bulacağı evrensel bir 
sisteme ulaşmaya çalı-
şan Farabî tefekkürü, 
insanlara bir yandan 
mevcut sistemleri sorgu-
lamasını, bir yandan da 
ideal olanı işaret ediyor. 
21. Yüzyılın siyasetine 
1000 yıl öncesinden 
tutulmuş bir projektör. 
Tefekkürün ışıkları, üç 
bilim insanının Prof. Dr. 
Mehmet S. Aydın, Prof. 
Dr. Abdülkadir Şener 
ve Prof. Dr. M. Rami 
Ayas’ın ortak çalışmala-
rıyla günümüze ulaşıyor. 

Kitaplık
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