
 

TAMAMLANMAMIŞ DEVRİM
Tarihin Uyanışı, İslâmi Hareketler ve Geleceğe Dair 

Ayda Bir Merhaba

O rtadoğu’da meydana gelen  devrimle başkaldırı arasındaki ayaklanmalar, başlangıcından bu yana, çeşitli olduğu 

kadar çelişkili teorileri, yorumları ve tanımları beraberinde getirdi. Arap dünyasındaki ayaklanmalara verilen tep-

kiler kelimenin en basit manasıyla benzeşmeyen bir yapı arz ediyor. Olayların meydana geldiği ülkelerdeki gelişmeleri 

vaka bazında incelemeye  giriştiğimizde hâlâ birçok sorunun cevapsız kaldığı söylenebilir. Buna karşın olayları anlamlı 

bir şekilde yorumlamak için tarafgirlikten uzak olmak şart. Ortadoğu’da neler oluyordu? Neden şimdi yaşanmıştı? 

Hareketler kendiliğinden mi ortaya çıktı, yoksa bir veya birkaç yabancı el hem olayları hem de zihinleri mi yönlendir-

mişti? 

Çoğu tanıdık yorumcuya göre bu hareketler, ABD ve Avrupa’nın kılavuzluğu, hatta tezgahı olmadan meydana 

gelmezdi. Şahit olunan,  bir  silkiniş  hareketinden çok, demokrasi kisvesi altında sürdürülen  başka bir denetim şek-

liydi. Söylenenlere göre, yaşanan olaylar, George W. Bush’un 2003’te büyük bir tantana yaratan BOP programının canlı 

uygulamasıydı. Bu görüşe mukabil, diğerleri tam tersi bir fikir geliştirdi. Şahit olduğumuz bu ayaklanmalar kendiliğin-

den ortaya çıkan, Batılı çıkarlara karşı olan ve Arap toplumlarının özgürlüğe doğru yürüdükleri bir çağın habercisidir. 

Keskin sınırlarla belirlenmiş bu iki görüş arasında olayların daha ihtiyatlı bir  değerlendirmesine imkan veren, her 

şeyin olgulara bağlanıp ince bir değerlendirmeden geçirildiği üçüncü bir yaklaşım da var: “İhtiyatlı iyimserliğin  duygu 

galeyanı ile temeli olmayan şüpheciliğin aşırılığından uzak durmaya çalışmak”…  Buna karşın şu bir gerçek: Neresinden 

bakılırsa bakılsın Ortadoğu’daki  uyanışın  itici gücünü oluşturan protestocuların büyük bir çoğunluğu Müslüman’dı; 

dinlerine karşı değil, dinleriyle birlikte, çoğu zaman da dinleri adına hareket ettiler.

Hiç şüphesiz Ortadoğu’daki karmaşık durum, başka siyasi, ekonomik veya stratejik mesele yokmuş gibi sadece 

demokratikleşmeye odaklı, basite indirgeyici bir siyasi görüşün dışında bir sürü meseleyi içermekte. Ne trajiktir ki 

jeopolitik hesapların, çıkarcılığın ve komploculuğun Suriyelilerin özgürlük ve haysiyet arayışını destekleyip destekle-

meme konusunda belirleyici etken olmaya devam ettiği bir vasatta Umran olarak, Ortadoğu’daki gelişmeleri ağırlıklı bir 

şekilde İslâmi hareketler üzerinden ele alan bir sayı hazırladık. Sayımızın amacı, açımlanmakta olan uyanış sürecinin 

içerisine İslâm’ı dini ve ideolojik bir kaynak olarak oturtmak; uyanışı teşkil eden ayaklanmaları yakın tarih, muhtemel 

sebepler ve daha geniş bir siyasi, ekonomik ve jeostratejik bağlamda tahlil etmektir. Aslında bu veçhelerin her biri 

mevcut çalışmanın boyutunu aşan kapsamlı bir incelemeye konu olacak noktalardır. 

İslâmcı partiler (Tunus, Mısır, Libya ve Suriye’de Müslüman Kardeşler uzantılı partiler) gösterilere katılıp lidersiz 

bir kitle hareketini ele geçirebilecek en iyi örgütlenmiş muhalif gruplar olarak ortaya çıkınca Batılı ülkelerde -adeta 

panik halinde- İslâmcı tereddüt olarak adlandırabileceğimiz “soru işaretleri” oluşmaya başladı. Tunus ve Mısır özelinde 

Nahda ve Müslüman Kardeşler üzerinden yapılan tahliller, İslâm’ın toplumdaki yeri hakkında sürdürülen tartışmaların 

iki ana tema üzerinde odaklandığını gösteriyor: İslâm’ın demokratik çoğulculuk ve dini çeşitlilikle uyumluluğu ve daha 

özel olarak, İslâmcı partilerin diktatörlükten kurtulmuş toplumlarda oynayacağı rol. İslâmcı parti ve grupların içerisin-

de zuhur eden nesiller arası gerginlik ve halk ayaklanmalarının farklı yorumları, diktatörlüğe karşı direnişin gerektirdiği 

birlik görüntüsünün altında yatan gerçek ayrılıkları kısmen de olsa gün yüzüne çıkardı.

 Kimse gelecekte ne olacağını bilemez. Fakat yine de, Arap dünyasındaki her İslâmcı akımın, kendi tarihinde 

mühim bir evreden geçmekte olduğu kesin. Her bir hareketin krizle, muhalefetle, yasalaştırma süreçleriyle, asker-

siyaset ilişkisiyle,  farklı etnik ve dini gruplarla nasıl başa çıktığı/çıkacağı gibi hususlar, bu hareketlerin kendi geleceğini, 

dolaylı olarak da bölgenin, İslâm dünyasının ve hatta dünyanın geleceğini belirleyecek öneme sahip. Bu süreçte şeriatın 

mahiyeti,  miras hukuku, yoksulluk politikaları gibi usule ve esasa ilişkin daha başka tartışmalar da gündeme gelecek. 

Diktatörlüklerin düşmesinden sonra yeni anayasa tasarılarının çizilmesi, parlamento ve başkanlık seçimlerinin 

yapılmasıy ile bu konularda belli bir aşama kaydedildiği görülüyor. Elbette bu, sıkıntıların ve sorunların olmadığı 

anlamına gelmez. İslâm’ın kitlesel ayaklanmalardaki yeri ve İslâmi kaynakların dini, ahlaki ve siyasi düzlemlerde nasıl 

hayata geçirildiği bütün boyutlarıyla ele alınmak isteniyorsa, bu tip hayati soruların tarihi ve ideolojik içeriklerini 

idrak etmek şart. Ortadoğu uyanışının geleceği ve Müslüman toplumlarının uluslararası ilişkiler konusunda yeni bir 

paradigma oluşturmak için yeni yollar, yeni soru yöntemleri çizmenin yeni usullerini keşfetme kapasitesi önümüzdeki 

yılların en önemli tartışma konuları arasında yer alacak. Artık gündemde, İslâmi kaynağın mahiyetinin ayaklanmaların 

en hararetli anında ve sonrasında ne olacağı sorusu var. Bu bakımdan Tarık Ramazan’ın şu ifadeleri oldukça anlamlı: 

“Hiçbir şey yerine oturmadı; hiçbir şey kesin değil. Kestirme yollara yer yok; ayaklanmaların devrimleri doğurması için 

zaman gerek; kitlelerin uyanarak aydınlanmış ortak bir öz-farkındalık kazanması için ise sağduyu lazım. Diktatörlerden, 

aşırı duygulardan ve çatışmalardan sonra artık zaman inşa etme, katkıda bulunma zamanıdır.”

Gerçekler hangi açıdan yorumlanırsa yorumlansın, Ortadoğu’da bir şeylerin değiştiği ve geri döndürülemez bir 

sürece girildiği apaçık.

Yeni sayımızda görüşmek dileğiyle
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DOSYA

Öner BUÇUKCU

ARAPLARIN SANCILI “UYANIŞ”I 
-Bölgenin Kısa Vadede Geleceği İçin Perspektifler-

2010 yılı sonu 2011 yılı baş-

larında önce Tunus’ta ardın-

dan da Mısır’da birkaç on yıllık 

iktidarların devrilmesine, Libya’da 

ve Bahreyn’de yabancı devletlerin 

müdahalesine sebep olan, “Arap 

baharı” “Arap uyanışı”  “Ortadoğu 

intifadası” vb. adlarla   anılan kit-

lesel hareketlerin ikinci yılını geri-

de bıraktık. Tunus’ta başladıktan 

sonra birkaç ay gibi kısa zaman 

içerisinde bölge ülkelerine yayılan 

bu kitle gösterileri neticesinde 4 

devlet başkanı görevini terk etmek 

zorunda kalırken (Tunus, Mısır, 

Libya ve Yemen) Bahreyn, 

Ürdün gibi ülkeler-

de demokratikleşme 

retoriğinin kuvvetlendi; 

Suriye ve Irak gibi ülke-

lerde ise siyasal kriz derin-

leşti. Bu süreçten Arap dün-

yası dışında en fazla etkilenen 

iki ülke ise İran ve İsrail oldu. 

Arap coğrafyasındaki halk 

hareketleri öncesinde Lübnan’da 

Hizbullah ve “radikal İslâmî eği-

limli” olarak tanımlanan HAMAS 

gibi dolaylı ilişki kurduğu gruplar 

üzerinden savunma hatlarını Arap 

coğrafyasının derinlerine kadar 

çeken ve bu durumuyla bölgedeki 

Arap liderleri tedirgin eden İran’ın 

bölgedeki etkisi “Arap Baharı” adı 

verilen süreç devam ederken hızla 

azaldı. Bölgenin bir diğer Arap 

olmayan unsuru İsrail’de ise ara-

dan geçen sürede hep tedirginlik 

hâkim oldu. Bölgede hep bir çev-

relenmişlik psikolojisiyle yaşama-

ya alışkın olan İsrail için bu durum 

kısa vadede sorunlara yol açmadı 

ancak orta ve uzun vadede İsrail’in 

bölge ve güvenlik politikalarında 

ciddi dönüşümler beklenebilir.

Aradan iki yıl gibi bir süre 

geçmiş olmasına, serbest seçim-

ler gerçekleştirilmesine ve seçimle 

işbaşına gelen yürütme organları 

bulunmasına rağmen özel-

likle Mısır’da son 

d ö n e m d e 

y a ş a -

nan geliş-

meler bir bütün 

olarak Arap coğrafyasındaki 

kitlesel hareketliliğin ne zaman 

sona ereceğine ilişkin sorula-

rı da beraberinde getirdi. Bu 

metnin yazarı bölgede olay-

lar yaşanmaya başladığı ilk 

günlerden itibaren bu 

sürece ilişkin eleş-

tirel bir bakış açı-

sına sahip oldu. 

Özellikle Dünya 

Bankası ve IMF 

gibi uluslararası 

ekonomi kuru-

luşlarının iki 

binlerin başla-

rından itiba-

ren yayınladıkları raporlarda 

Cebelitarık Boğazı’ndan kabaca 

Afganistan-Pakistan hattını da 

içine alacak biçimde Hindistan’a 

kadar uzayan coğrafyadaki mevcut 

siyasî yapıların bölgedeki ekono-

mik hareketlilik ve sermaye akış-

kanlığı açısından handikap teşkil 

ettiği yönündeki değerlendirmele-

ri, ABD’nin G. W. Bush dönemin-

de bölgedeki diktatörlere yöne-

lik demokratikleşme baskısı gibi 

daha birçok sebebin de etkisiyle 

“Arap Baharı” adı verilen kitlesel 

mobilizasyonun bölgenin küre-

sel kapitalizmle eklemlenme-

si şeklinde işleyeceğine dair 

tespitlerde / tahminlerde bulun-

mak mümkün. Yine bölgede, 

İslâm dininin kimliğin şekillen-

mesinde baskın renk olması, dev-

rilen rejimlerin yerine gelebilecek 

en örgütlü güçlerin eski rejimler 

döneminde baskı ve şiddet politi-

kalarına rağmen örgütlü muhalefe-

ti sürdürmeyi başarabilmiş İslâmî 

gruplar olması dolayısıyla kısmî 

“İslâmizasyon” şeklinde ilerleye-

cek bir süreç söz konusu olabilir. 

ABD ve diğer batılı güçlerin süreci 

Libya müdahalesine kadar yönlen-

dirme gayreti içerisinde olmaları; 

Libya müdahalesinden sonra ise 

en azından siyasal açıdan süreci 

kontrol altına almaları, Suriye’de 

derinleşen krizin bir türlü çözüle-

memesi örneğinde de görüldüğü 

gibi, sürece ilişkin eleştirel bakışın 

temelini oluşturmaktadır.
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■ Tamamlanmamış Devrim

Bununla birlikte yapılan makro 

siyasal ve ekonomik analizler de 

dikkate alınmak kaydıyla yaşanan 

sürecin bölgede mikro anlamda 

hem siyasal hem de toplumsal 

açıdan ciddi fay hatları oluştur-

duğu ve Arap dünyasının önü-

müzdeki dönemde eskisi gibi 

olmayacağını da söylemeli-

yiz. Birkaç yıl değil birkaç 

on yıl devam edecek sancılı 

bir döneme girildi. Bu süreç-

te bazı ülkelerde otoriteryan 

eğilimler, bazılarında iç savaş 

riski belirebilir. Dolayısıyla 

ikinci yılını dolduran Arap 

Uyanışı ile ilgili yapılabile-

cek en sağlıklı tespit, süreci 

bir bütün olarak değerlendir-

mek yerine her ülkeyi kendi 

koşulları çerçevesinde değer-

lendirmek olacaktır. Kitlesel 

mobilizasyonun temel moti-

vasyonları benzerlik göster-

se de aradan geçen iki yıllık 

süre gösterdi ki her ülke farklı 

siyasal ve toplumsal komp-

likasyonlar üretiyor. Diğer 

bir ifadeyle 1915 Sykes-Picot 

Antlaşması ve arkasından 

Osmanlı Devleti’nin bölgeden 

çekilmesi ile sonuçlanan süre-

cin manda rejimleri altında 

emperyal pratiğe dönüşmüş 

olması her ülke için özgül-

lükler, farklı iktidar, baskı ve 

çıkar grupları üretmiş bulu-

nuyor. Arap coğrafyasında-

ki gelişmeleri makro planda 

daha anlamlı kılabilmek için mikro 

plandaki resmi şekillendiren değiş-

kenlerin daha iyi anlaşılması gere-

kiyor. Bunun tamamını bir yazı 

boyutuna sığdırmak oldukça güç. 

Burada bölge dinamiklerini etki-

leme potansiyeli yüksek ülkelerde 

son dönemde yaşanan gelişmeler 

çerçevesinde bir takım perspektif-

ler geliştirilmeye çalışılacaktır.

Siyasetin Siyasetsizlik Ürettiği 

Ülke: Mısır

Mısır 2012 yılına seçimlerle 

girdi. Kasım 2011’de başlayan 

2012 Mart ayında tamamlanan 

parlamento seçim süreci sonrasın-

da oyların %46’sını alarak seçim-

lerden birinci parti olarak çıkan 

Müslüman Kardeşler’in siyasal 

uzantısı Hürriyet ve Adalet Partisi 

(aslında içerisinde Müslüman 

Kardeşler’in de olduğu ve fakat 

dominant aktör olduğu bir koa-

lisyon partisi görünümündedir) 

235 temsilci elde ederken, Hüsnü 

Mübarek’in devrilmesinden sonra 

kurulan selefî hareketlerin bir koa-

lisyonu Nur Partisi %24 oyla 123 

temsilci ile ikinci; ülkenin en eski 

ve en organize siyasî partilerinden 

birisi olan seküler Arap milliyetçisi 

eğilimli Wafd Partisi %8 oy ve 38 

temsilci ile üçüncü parti olmuş-

tu. Parlamento aritmetiği meclis 

üyeleri arasından seçilecek 

ve 100 kişiden oluşacak olan 

Anayasa Komisyonunun teşkil 

ettirilmesi açısından önem-

liydi çünkü partiler Anayasa 

Komisyonunda meclisteki 

çoğunluklarına göre temsil edi-

leceklerdi. 

Müslüman Kardeşler’in 

Cumhurbaşkanlığı seçimle-

ri için aday gösterme kara-

rı Mısır siyasetinde önemli 

kırılma noktalarından birisi 

oldu. Cumhurbaşkanlığı seçi-

mi sürecine girilinceye kadar 

Müslüman Kardeşler ile Ordu 

arasında Cumhurbaşkanlığı ve 

Parlamento paylaşımı yapıl-

dığı; bu yüzden Müslüman 

Kardeşler’in Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinde aday göstermeye-

ceği şeklinde “üstü örtük bir 

uzlaşı” var gibi gözüküyordu. 

Ancak hareketin önde gelen 

isimlerinden Hayrat el-Şatır’ın 

Müslüman Kardeşler tarafın-

dan Cumhurbaşkanlığı için 

aday gösterilmesi siyasi orta-

mın bir anda gerginleşmesi-

ne sebep oldu. Yüksek Askerî 

Konsey, hukukî açıdan eski 

dönemde alınmış olan ceza-

ların yeni dönemde siyasal etki 

doğurmaması gerekirken, Hüsnü 

Mübarek döneminde aldığı hapis 

cezası sebebiyle Hayrat el-Şatır’ın 

adaylığını veto etti. Bu durum 

Ordu’nun Müslüman Kardeşler’in 

bütün siyasal sistemi ele geçir-

me çabasına bir tepkisi olarak 

yorumlandı. Yüksek Askerî Konsey 

Şatır’la birlikte İstihbarat Bürosu 

Ürdün’de Kral rejiminden 
rahatsızlık duyan ciddi bir kesi-
min olduğu muhakkak ancak 
kısa vadede bir rejim değişik-
liği pek mümkün gözükmü-
yor. Bununla birlikte muha-
lefet rejimin gerçekleştirdiği 
reformların derinlemesine 
düzenlemeler değil günü kur-
taracak adımlar olduğu konu-
sunda ısrarlı. Dolayısıyla 2013 
yılı içerisinde hükümet karşıtı 
protesto gösterileri olacaktır 
ancak bu protesto gösterileri-
nin hükümeti gerçek manada 
zorlayabilecek genişliğe ula-
şıp ulaşamayacağını bölgedeki 
gelişmeler belirleyecektir. Bu 
çerçevede Mısır ve Suriye’deki 
gelişmelerin Ürdün’ün gelece-
ğini de etkileyeceğini söyleye-
biliriz.
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eski Başkanı ve eski Devlet Başkanı 

Yardımcısı Ömer Süleyman’ın, 

Wafd Partisi kurucusu Ayman 

Nur’un, Uluslararası Atom Enerjisi 

Kurumu eski Başkanı Muhammed 

el-Baradey’in de aralarında bulun-

duğu 10 kişinin de adaylığını veto 

etti. Bu kararın yanı sıra Hüsnü 

Mübarek döneminde üst düzey 

rütbelerde görev almış kimselerin 

10 yıl süreyle siyasal faaliyetler-

de bulunmasını engelleyecek yasa 

da Anayasa Mahkemesi tarafın-

dan veto edildi. Böylece askerî 

bürokrasi ve yargı erki tarafından 

sert fırça darbeleriyle şekillendi-

rilen ortamda ikinci tura kalan 

Müslüman Kardeşler hareketinin 

adayı Muhammed Mursi, Hüsnü 

Mübarek rejiminin son Başbakanı 

Ahmed Şefik’i geride bırakarak 

Cumhurbaşkanı oldu.

Mısır’da cumhurbaşkanlığı 

seçimleri süreci devam ederken 

devrik lider Hüsnü Mübarek’in 

yargılanması da devam ediyordu. 

Yargılamanın başlangıcında suç-

lamaların yalnızca protesto gös-

terileri sırasında yaşanan olayla-

ra yönelik olacağı açıklanmıştı. 

84 yaşındaki Hüsnü Mübarek ve 

Hüsnü Mübarek dönemi İçişleri 

Bakanı Habib el-Adlî’nin protesto 

gösterileri sırasında yaşanan olay-

lar sebebiyle 25 yıl hapis cezasına 

çarptırılması, protesto gösterile-

ri sırasında öldürülen 800 kişiye 

yönelik ateş emrini kimin verdi-

ğine yönelik yeterli delil olmama-

sı sebebiyle bu davanın düşmesi 

ve Mübarek’in oğulları hakkında 

açılan yolsuzluk, zimmete para 

geçirme gibi davalardan, suçla-

malar 10 yıl öncesine ait olduğu 

gerekçesiyle beraat etmesi Mısır’da 

eski ve yeni arasındaki mücade-

lenin müşahhaslaşması olarak 

belirdi. Ordu’nun siyasal sürece 

en ağır ve etkili darbesi Anayasa 

Yazıcılar Meclisi’nin oluşumunun 

Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıy-

la Anayasa Mahkemesi tarafından 

dağıtılması ve Cumhurbaşkanının 

görev ve yetkilerinin daraltılmasına 

yönelik kararın Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinin ikinci turunun ger-

çekleştirilmesinden  iki gün önce 

açıklanmasıydı. 

Cumhurbaşkanı Mursi’nin 

göreve başlar başlamaz hem 

dağıtılan Halk Meclisi’ni hem de 

Anayasa Yazıcılar Komisyonu’nu 

yeniden toplanmak üzere çağır-

ması kamuoyunda büyük Mursi’ye 

büyük bir prestij sağladı. Her ne 

kadar Halk Meclisi’nin yeniden 

toplanması Anayasa Mahkemesi 

tarafından engellense de Anayasa 

Yazıcılar Komisyonu yeniden çalış-

maya başladı. Diğer taraftan bir 

genel af ilan edilerek 25 Ocak dev-

riminden itibaren tutuklanan yak-

laşık 12000 tutuklu ve hükümlü-

nün 10000 kadarının serbest kal-

ması sağlandı. Sosyal yardımlaşma 

aylığı yaklaşık 50 dolar seviyesine 

çekilirken emeklilerin ve memur-

ların aylıklarına % 15 civarında 

zam yapıldı. 

Mursi Cumhurbaşkanlığı göre-

vine başlamasının hemen ardın-

dan Hişam Kandil’i başbakanlığa 

atayarak hükümetin hızla faali-

yet göstermesini sağlamaya çalış-

tı. Mısır ekonomik açıdan %80 

turizm gelirlerine ve Nil sularının 

verimli bir şekilde işletilmesine 

bağlı bir ülke durumunda. Bu çer-

çevede Hişam Kandil, daha önce 

Nil suları üzerine birkaç projenin 

oluşturulması ve yürütülmesi süre-

cinde yer alan birisi olması dolayı-

sıyla kamuoyunun dikkatini çekti. 

Cumhurbaşkanı Muhammed 

Mursi Ordu’nun kontrolü altında 

siyaset yapılacağına yönelik bek-

lentileri kırabilmek amacıyla çok 

önemli ve kritik bir hamle yaparak 

son 20 yılın Savunma Bakanı ve 

Ordu’nun en etkili ismi Hüseyin 

Tantavi ile Ordu Komutanı Sami 

Anan’ı görevden aldı ve Ordu’ya 

üst düzey yetkiler tanıyan yasayı 

iptal ettiğini açıkladı. Mursi’nin bu 

hamlesi üzerine Mısır’da yaşanan 

gelişmelerin sembolü haline gelen 

Tahrir Meydanı’nda büyük çaplı 

Mursi’ye destek gösterileri düzen-

lendi.1  

Bugün Mısır’daki karışıklıkla-

rın fitilini ateşleyen gelişme ise 

22 Kasım 2012’de Cumhurbaşkanı 

Muhammed Mursi tarafından 

yayınlanan ve Cumhurbaşkanının 

bazı yetkilerini arttıran kararna-

menin ilân edilmesiyle ateşlendi.2 

Kararnamenin içeriğine bakıldı-

ğında çok uzun süreli düşünül-

müş bir düzenleme girişimi olma-

dığı görülmektedir. Zira oylamaya 

sunulacak anayasa Mursi’ye, daha 

doğrusu Cumhurbaşkanlığı maka-

mına çok geniş yetkiler tanıyan 

Arap uyanışı sürecinde İslâmî eksenli partilerin ikti-
dara gelmesiyle İsrail’in güvenlik kaygılarında artış 
yaşanmaya başlamıştı. Özellikle Mısır’ın Camp David 
sürecini sorgulayan tavırları İsrail tarafından endişey-
le izleniyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla son seçimler 
öncesinde İsrail kamuoyunda da bu çerçevede sağ / 
milliyetçi çizgiye kayma söz konusuydu.
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düzenlemeler içeriyordu ve dola-

yısıyla Mursi kararname karşısında 

bu kadar sert bir tepkinin oluşabi-

leceğini öngörmemişti. 22 Kasım 

kararnamesi esasen Anayasa’nın 

referandum sürecini ve sonrasında 

Halk Meclisi toplanıncaya kadar 

yürütmenin kolaylaştırılması ama-

cına yönelikti. Ancak muhalefet 

açısından sorun Cumhurbaşkanlığı 

makamının yürütmede güçlendi-

rilmesi ve yetkilerinin genişletil-

mesiydi. 

22 Kasım kararnamesi muha-

lif grupların büyük bölümünün 

Muhammed el-Baradei liderliğin-

de Ulusal Kurtuluş Cephesi çatı-

sı altında birleşmelerine zemin 

hazırladı. Özellikle sokak göste-

rilerinin yoğunlaşmasının ardın-

dan sokağın yönlendiricisi gibi bir 

pozisyona kendisini yerleştiren 

Ulusal Kurtuluş Cephesi’ne hem 

Müslüman Kardeşlerden hem de 

Cumhurbaşkanı Mursi’den diyalog 

çağrıları gelmesine rağmen UKC 

diyalog için şart olarak 22 Kasım 

öncesine dönüş ve anayasanın 

hazırlanması için yeni bir komis-

yonun kurulmasını sundu ve bir 

araya gelme önerilerini reddetti. 

Mursi daha sonra 22 Kasım karar-

namesini feshettiğini duyurarak 

muhalif gruplarla ortak bir zemin 

oluşturmaya çalışmışsa da muha-

lif grupların buna yanaşmaması 

üzerine Mursi 15 Aralık 2012’de 

hazırlanan anayasa metninin refe-

randuma götürüleceğini duyurdu. 

9 Aralık 2012’de referandumun 

güvenliğini sağlayabilmek ama-

cıyla askeri görevlendirmesi ve 

sivilleri tutuklama yetkisi vermesi 

protesto gösterilerinin yoğunlaş-

masına sebep oldu. 

Ulusal Kurtuluş Cephesi ana-

yasa referandumunu ilk önce boy-

kot kararı almıştı ancak sonradan 

referanduma katılma kararı alındı. 

Referandum öncesinde yargı men-

supları ile Müslüman Kardeşler 

arasında yaşanan gerilim sebebiyle 

Yargıçlar Kulübü Başkanı Ahmed 

el-Zind 9000 mensuplarıyla refe-

randumda görev almayacaklarını 

duyurdu. Mısır kanunlarına göre 

oy kullanma işlemini resmi olarak 

denetleyen ve onaylayan hâkimler 

olduğu için bu gelişme sonrasında 

ya süreç çok uzayacaktı ya da refe-

randum meşruiyetini kaybedecek-

ti. Referandum Şura Meclisi’ne bağlı 

olarak kurulan ve başında Meclis 

Sözcüsü Muhammed Husam Eldin 

Gariani’nin bulunduğu İnsan 

Hakları Ulusal Konseyi’nin katkı-

larıyla gerçekleştirilebildi. Ancak 

Gariani’nin aynı zamanda Anayasa 

Yazıcılar Meclisi’nde olması muha-

lefetin eleştirilerine ve çeşitli spe-

külasyonlara sebep oldu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun ilân 

ettiği sonuçlara göre referanduma 

katılanların %63.8’i evet, %36.2’si 

ise hayır oyu kullandı. 52 Milyona 

yakın kişinin oy kullanma hakkına 

sahip olduğu referandumda sadece 

17 milyon 58 bin seçmen oy kul-

lanmak üzere sandık başına gitti.

Referandum sonuçların-

dan sonra muhalefetin eleştirile-

ri başlıca iki noktada yoğunlaştı. 

Öncelikle muhalefet referandum 

sürecinde çok sayıda yolsuzluk 

yapıldığını iddia etti. İkinci olarak-

sa referandum sürecinin yargısal 

denetimden yoksun gerçekleştiril-

miş olması dolayısıyla referandum 

sonuçlarının meşruiyetini kaybet-

miş olduğu savı üzerinde duruldu. 

Muhalefetin yeni anayasaya 

yönelik eleştirileri iki temel nokta-

da toplanıyor denilebilir. Öncelikle 

muhalefet yeni anayasanın kadın 

hakları, azınlık hakları, sendikal 

haklar gibi konularda özgürlükleri 

dışlayan bir metin olduğu görü-

şünde. Muhalefetin yeni anayasaya 

karşı çıkmasının bir diğer sebebi 

ise muhalefetin yeni anayasa met-

ninin bütün Mısır halkını tem-

sil eden bir komisyon tarafından 

yazılmamış olduğu iddiası. Zira 

muhalif gruplar Anayasa Yazıcılar 

Konseyi’nin çalışmalarına katılma-

ma kararı almışlardı.

Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri 

Muhammed el-Baradey yapılacak 

Halk Meclisi seçimlerinde çoğun-

luğu elde etmeleri halinde refe-

randum sonucunda kabul edilen 

anayasanın iptalini sağlayacakları-

nı açıkladı. Halk Meclisi seçimleri-

nin yeni anayasaya göre takip eden 

altı ay içerisinde gerçekleştirilmek 

zorunda olması Mısır’ın ilerleyen 

dönemde de siyasî açıdan ciddi 

tartışmalar yaşayacağını gösteriyor.

Mısır’da siyaset Müslüman 

Kardeşler’in başını çektiği “reform-

cu kanat”, eski rejim kalıntıları 

olarak değerlendirebileceğimiz 

“statükocu kanat” ve daha popü-

list söylemleriyle ön plana çıkan 

“liberal/devrimci kanat” arasında 

bölünmeler üzerinden yürümeye 

başladı. Bu üç grup arasındaki 

bölünmelerin siyasî söylemleri 

keskinleştirmesi merkez siyase-

ti de imkansızlaştırıyor. Örneğin 

İslâmî güçler koalisyonu Hürriyet 

ve Adalet Partisi, Selefî Nur Partisi, 

Vasat Partisi, İslâmî Cemaat ve 

Selefî davet gruplarından oluşu-

yor. Bu grup 25 Ocak Devriminin 

ülkede İslâmî bir düzen kurul-

masıyla sağlanabileceğini düşünü-

yor. Hatırlanacağı üzere bu grup 

seçimler sürecinde de “şeriat” 

söylemi üzerinde birleşmişlerdi. 

Diğer taraftan hem liberal/devrim-

ci kanat hem de statükocu kanat 

İslâmî Güçler Koalisyonunun 

bu yaklaşımının şiddetle karşı-

sında duruyorlar. Selefî gruplar 

Mursi’nin “laik” gruplar tarafından 
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devrilmesi halinde İslâmî bir dev-

rim yapacaklarını duyurdular. 

Gelinen noktada Mısır iç siya-

setinde sihirli kelimenin “istikrar” 

olduğunu söyleyebiliriz. Mursi 

hem Cumhurbaşkanlığı seçi-

mi sürecinde hem de sonrasın-

da halka en büyük vaat olarak 

istikrardan bahsetti. Ancak kısa 

süreli bazı istikrar süreçleri hari-

cinde Mısır’da istikrarın yakalan-

mış olduğunu ve kısa vadede de 

yakalanabileceğini söylemek çok 

güç. Baradey de istikrar kelime-

sinin sihrini çözmüş olacak ki 

referandum öncesi yaptığı açıkla-

mada referandumdan bu şartlarda 

çıkacak bir evetin ülkeyi istikrar-

sızlığa götüreceğini iddia etmişti. 

Anayasanın referandumla kabulü 

sonrasında 6 ay içerisinde gerçek-

leştirilmesi gereken Halk Meclisi 

seçimlerine İslâmî gruplar tek çatı 

altında gidebilir ancak sonrası için 

bu birlikteliğin devam edip etme-

yeceğini tahmin etmek çok güç. 

Özellikle Sina Yarımadasındaki 

Selefî grupların anayasaya hayır 

oyu vereceklerini açıklamaları 

örneğinde görüldüğü gibi ittifak-

lar da çok kaygan bir zeminde 

kurulabiliyor. Muhalefetin ise tek 

çatı altında seçime girebilme ihti-

mali bile oldukça zayıf. Bu yüzden 

söz konusu gruplar siyaseti protes-

to gösterileriyle etkileme yolunu 

tercih edecekler gibi görünüyor. 

Dolayısıyla Mısır’ın bölge politika-

sına etkisinin boyutlarını iç siya-

setteki gelişmeler etkileyecek. Hiç 

kuşkusuz bu süreçte tüm dikkat-

lerse Tantavi’nin giderken yerine 

getirilmek üzere işaret ettiği söy-

lenen Sisi’nin başında bulunduğu 

ve ülkenin en güçlü ve organize 

iktidar yapısı olan askerin üzerin-

de olacak.

İsrail-Filistin Uyuşmazlığının Kritik 

Halkası: Ürdün

Arap uyanışı adı verilen kitle-

sel mobilizasyon süreci başladığın-

da etkilediği ilk ülkelerden birisi 

de Ürdün olmuştu. Olaylar ilk 

başladığında Kral Abdullah görev-

deki Başbakan Samir al-Rifai’yi 

görevden alarak yerine Marouf 

al-Bakkit’i atamıştı. Kral Abdullah 

ayrıca ülkenin demokratikleşme-

si yönünde adımlar da atılacağını 

duyurmuş ve yolsuzlukla müca-

delede konusunda daha kararlı bir 

tavır sergileneceğini açıklamıştı. 

Ürdün’de protesto gösterile-

rinin başlamasından günümüze 

kadar geçen sürede Kral Abdullah 

Başbakanlık koltuğuna 5 kez atama 

yaptı. Ancak 2012 yılı içerisinde 

aralıklarla da olsa devam eden pro-

testo gösterileri dolayısıyla istenen 

neticenin elde edilememesi üzeri-

ne Kral parlamentoyu feshettiğini 

duyurarak erken seçim çağrısında 

bulundu. Kral’ın özellikle “Ürdün 

tarihinde ilk kez bir Başbakanın 

istişare ile seçileceği” şeklindeki 

beyanatı rejimi destekleyen kesim-

ler tarafından ön plana çıkarıldı. 

Bu esnada toplumdaki gerginliği 

azaltabilmek amacıyla protestolar 

sırasında tutuklanan  yirmi gös-

tericinin serbest bırakılması için 

Başbakan Abdullah Enneasur’a 

talimat verdi.

Ürdün’de protestolar esnasın-

da en fazla tartışılan konulardan 

birisinin seçim yasası olması seçim 

sürecinin de sağlıklı bir biçimde 

yürütülmesini engelledi. Ürdün’de 

uygulanan ve “tek aday tek oy” ola-

rak adlandırılan seçim sistemine 

göre milletvekili adayları bağımsız 

aday olarak adaylıklarını koyuyor-

lar ve seçmenler bağımsız adaylar 

arasından parlamentoya gidecek 

kişiyi belirliyor. Uygulanan seçim 

sisteminin parlamentoda hiçbir 

partiye çoğunluk olma imkânı 

tanımadığı ve adaletsiz bir tem-

sil sistemi geliştirdiği gerekçesiy-

le seçim yasasını eleştiren Ürdün 

Müslüman Kardeşleri ve İslâmî 

Hareket Cephesi seçimleri boy-

kot kararı aldılar ve hem aday 

göstermediler hem de taraftarla-

rının sandığa gitmemesi çağrısın-

da bulundular. Neticede gerçek-

leştirilen seçimlere katılım %56,5 

dolaylarında kaldı. Toplam 1425 

aday 150 kişilik meclise girebil-

mek için yarıştı ve neticede Kral’a 

daha yakın isimlerden oluşan bir 

meclis teşekkül etti.3

Ürdün’ün bölge politika-

sı açısından önemi aslında çok 

daha önceki dönemlerde yaşanan 

bazı gelişmelere dayanıyor. 1970 

yılında Zerka kampında bulunan 

Filistinli mültecilerle Ürdün ordu-

su arasında meydana gelen çatış-

malar genişleme eğilimi göstermiş; 

Kral Hüseyin’e karşı Filistinli mül-

teciler tarafından bir darbe girişimi 

halini almıştı. Büyük bir ihtimal-

le Suriye ve Irak gibi ülkelerin 

de cesaretlendirmesiyle Filistinli 

mülteciler Kral Hüseyin’i devirerek 

Ürdün’ü kendilerine yurt yapmaya 

çalışıyorlardı. Suriye ordusuna ait 

tanklar Ürdün’ün kuzey sınırın-

dan girince Kral Hüseyin ABD 

ve İngiltere’den yardım istemişti. 

Bunun üzerine ABD İsrail’i hareke-

te geçirerek Kral Hüseyin’in tahtını 

korumasını sağlamıştı. 1978 Camp 

David Antlaşmasında da 1990’lar-

daki Oslo Sürecinde de ABD bölge-

deki Arap-İsrail Barışında Ürdün’e 

belirgin bir ağırlık vermiştir. Bu 

çerçevede Ürdün 1994’te İsrail’le 

barış antlaşması imzalayan ikinci 

Arap devleti olarak tarihe geçmiş-

tir. 

Sınırları içerisinde çok sayı-

da Filistinli ve Suriyeli mülteci 

bulunan Ürdün’ün önümüzde-
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ki dönemde yaşayacağı siyasal 

gelişmelerin bölge politikası üze-

rinde çok daha belirleyici etki-

ler doğuracağı söylenebilir. Zira 

Arap Birliği’nin Suriye’ye ambargo 

uygulama kararı almasının hemen 

ardından ambargoyu delen ilk 

ülke Ürdün olmuştu. Diğer taraf-

tan Filistin’in BM’de gözlemci dev-

let statüsü elde etmesi Arap-İsrail 

uyuşmazlığında yeni bir safhaya 

girildiğini de göstermektedir. 

Ürdün’de Kral rejiminden 

rahatsızlık duyan ciddi bir kesi-

min olduğu muhakkak ancak kısa 

vadede bir rejim değişikliği pek 

mümkün gözükmüyor. Bununla 

birlikte muhalefet rejimin gerçek-

leştirdiği reformların derinlemesi-

ne düzenlemeler değil günü kurta-

racak adımlar olduğu konusunda 

ısrarlı. Dolayısıyla 2013 yılı içe-

risinde hükümet karşıtı protesto 

gösterileri olacaktır ancak bu pro-

testo gösterilerinin hükümeti ger-

çek manada zorlayabilecek geniş-

liğe ulaşıp ulaşamayacağını böl-

gedeki gelişmeler belirleyecektir. 

Bu çerçevede Mısır ve Suriye’deki 

gelişmelerin Ürdün’ün geleceğini 

de etkileyeceğini söyleyebiliriz. 

Irak’ta Kritik Dönemeç

Arap coğrafyasındaki kitlesel 

hareketliliğin motivasyon kaynak-

larından (demokratikleşme, bas-

kıcı rejimlerin devrilmesi vb.) en 

az beslenen ama iç siyaset denge-

lerinin yeniden şekillenmesi bağ-

lamında süreçten en fazla etki-

lenen ülke Irak oldu. Diğer bir 

ifadeyle Irak’ın bölge ülkeleriyle 

ilişkilerini etkileyen ve şekillendi-

ren başlıca iki unsurdan söz edile-

bilir. Öncelikle Irak iç siyasetinde 

yaşanan değişimler Irak’ın bölgeyle 

olan ilişkilerini ve iç politikasını 

doğrudan etkilemektedir. İkinci 

nokta ise Suriye krizinin çözüme 

kavuşmamış olması ve Irak’taki 

durumu derinden etkilemesidir.

Irak 2010 yılında gerçekleş-

tirilen genel seçimler sonrasında  

dokuz ay süren hükümet krizi 

sebebiyle bölgede istikrarsızlaş-

ma riski en fazla olan ülkeydi. 

Özellikle 2011 itibariyle ABD’nin 

Irak’tan çekilmesi, bölge çapında 

değerlendirildiğinde bir güç boşlu-

ğu oluşmasıyla neticelendi. Oluşan 

bu güç boşluğu bir miktar İran 

tarafından doldurulmaya çalışılır-

ken Irak Başbakanı Maliki de olu-

şan ortamdan istifade ederek kendi 

otoritesini kuvvetlendirebilmek 

amacıyla pragmatist bir politika 

anlayışı ile hareket etmeye başladı. 

Bununla birlikte Irak’taki istikrar-

sızlığın sebebinin Irak parlamento-

sundaki aritmetik yoğunluklardan 

değil 2003’te ABD işgalinin hemen 

ardından hazırlanan anayasadaki 

boşluklardan kaynaklandığının altı 

çizilmelidir.

Irak anayasası bütün bir Irak 

tasarlıyor gibi gözükmekle birlik-

te ülkedeki siyaset etnik ve din-

sel temelde dizayn edildi. 2010 

seçimlerinde bu durum çok daha 

net bir biçimde görüldü. 2006 

yılından itibaren Maliki grubu ile 

bir diğer Şii hareket olan Sadr 

grubu arasında bir iktidar müca-

delesi yaşanmaya başlamıştı. Bu 

yüzden 2010 seçimleri öncesin-

de Maliki’nin ikinci defa başba-

kan seçilmesi ihtimaline en büyük 

muhalefet Sadr grubundan gel-

mişti. Bu çerçevede Şiiler 2010 

seçimlerine iki ayrı parti halinde 

girmişlerdi. Ancak seçim sonuç-

larına göre seçime katılan hiçbir 

parti hükümeti kuracak çoğunlu-

ğa erişemeyince Şii gruplar Sünni 

ya da milliyetçi kesimden gelen-

lerin başbakanlığını önleyebilmek 

için birleşerek parlamentonun en 

büyük grubunu oluşturmuşlardı. 

Diğer taraftan seçimler sonrasında 

en önemli sorun alanlarından biri-

si de Cumhurbaşkanlığına kimin 

getirileceği oldu. Şii Arapların 

bir kısmı cumhurbaşkanlığı-

nın el-Irakiye koalisyonundan 

birisine ya da liderlerinden Iyad 

Allavi’ye verilmesi fikrini orta-

ya attı. Böylelikle Kürt gruplara 

karşı bir denge unsuru oluşturul-

ması amaçlanıyordu. Ancak Kürt 

grupların sert itirazları sonrasında 

Cumhurbaşkanlığına tekrar Celal 

Talabani getirildi. 

Irak’ta Maliki başkanlığında-

ki hükümet parlamentoda temsil 

edilme hakkı kazanan 17 partinin 

tamamından oluşan bir koalisyon 

hükümetidir. Hükümet dışında 

kalan ve parlamentoda temsil edi-

len herhangi bir siyasi grup olma-

dığı için Irak muhalefeti ironik bir 

biçimde Irak hükümetinin içeri-

sinden çıkmıştır. Bu sürecin pratik 

sonucu ise hükümetin Maliki ve 

Maliki’ye yakın kimseler tarafın-

dan kontrol edilmesi olmuştur. 

Hükümet içerisinde oluşan 

muhalefetin sebebi ise Başbakan 

Maliki’nin kendi konumunu güç-

lendirme yönünde attığı adımlar 

oldu. Maliki’nin izlemeye başla-

dığı aşırı merkeziyetçi politika-

lar bazı Sünni ve Şii Arap par-

tileri ile Kürt partilerini Maliki 

karşısında destek arama noktası-

na sürükledi. Kürdistan Bölgesel 

Yönetimi’nin Başbakanı Neçirvan 

Barzani, Başkanı Mesut Barzani, 

Irak Parlamentosu Başkanı ve 

Sünni kanadın önde gelen lider-

lerinden Usame Nuceyfi, Irakiye 

listesinin lideri Iyad Allavi, Irak 

İslâmî Yüksek Konseyi Başkanı 

Ammar el-Hekim gibi çok sayıda 

Iraklı siyasetçi Türkiye’yi ziyaret 

ederek destek aradılar. 

Bu durum Türkiye’nin Irak 

politikasıyla da uyum gösteriyor-
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du zira Türkiye’nin Irak’taki Sünni 

grupları bir çatı altında toplama-

ya çalışması ve bunu başararak 

Irak politikasında etkin bir aktör 

haline gelmesi Maliki ile Türkiye 

arasındaki gerilimin fitilini ateş-

lemişti. Türkiye Sünni Arapların 

sistemden dışlanmasının Irak’taki 

istikrarı olumsuz etkileyeceğini 

düşünerek böyle bir politika geliş-

tirirken Maliki Türkiye’nin politi-

kasını kendisinin Irak’ın genelinde 

artmakta olan otoritesine bir tehdit 

olarak algıladı. Zira Maliki 2009 

Ocak ayındaki Vilayet Meclisi 

seçimlerinden sonra ülkenin güne-

yinde desteğini arttırmıştı.

2011 yılı sonlarına doğru 

Maliki’nin Türkiye’nin eski Bağdat 

Büyükelçisine yönelik suçlayı-

cı demeçler vermesi Türkiye-Irak 

ilişkilerinin daha da gerginleşece-

ğinin göstergesiydi. Aralık 2011’de 

Washington’ı ziyaret eden Maliki 

Türkiye’nin Irak’ın içişlerine karış-

tığını söyleyerek bu durumdan 

şikayetçi oldu. Ziyaret öncesi Wall 

Street Journal’a verdiği mülakatta 

dönemin Bağdat Büyükelçisi olan 

Murat Özçelik’i kastederek “Siyasi 

kararlarda kabul edilemez biçimde 

karışıyorlar” diyerek tepkisini orta-

ya koymuştu.

Maliki’nin açıklamalarının bir 

başka boyutunu ise iç siyasette 

yaşanan çok önemli bir gelişme 

oluşturuyordu. 2011 Kasım ayın-

da Cumhurbaşkanı yardımcısı 

Tarık el-Haşimi’ye yönelik tutuk-

lama kararı çıkarılmasına Türkiye 

Sünnilere yönelik politikası dola-

yısıyla sert tepki verdi. Haşimi 

ise önce Kürt bölgesine ardından 

da Türkiye’ye sığındı. Haşimi’nin 

gıyabında idam kararları veril-

mesi hükümete yönelik muha-

lefeti belirginleştirdi. Irak parla-

mentosunda Temmuz 2012’de 

Maliki hükümetine güvensizlik 

oyu çıkmasına yönelik bir girişim 

oldu ve parlamento mensupları 

arasında imza toplanmaya baş-

ladı. Maliki’nin başbakanlıktan 

düşürülmesine yönelik bu süreç 

Türkiye, S. Arabistan ve Ürdün 

tarafından da desteklendi ancak 

netice alınamadı. 

Türkiye’nin Maliki hüküme-

tine karşı bu tavrının ardından 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 

Bakanı Ahmet Davudoğlu’nun 

Erbil ve Kerkük ziyaretleri siyasî 

tansiyonun iyice yükselmesine 

sebep oldu. Irak merkezî hüküme-

ti Türkiye’nin Kürdistan Bölgesel 

Yönetimi ile doğrudan ilişki kur-

masını egemenlik haklarına bir 

saldırı biçiminde yorumladı ve 

bu olaydan kısa bir süre sonra 

Ramazan Bayramı’nı Kerkük’te 

geçirmek isteyen MHP lideri Devlet 

Bahçeli’ye vize vermedi. Bu süreçte 

Maliki hükümeti görevine devam 

ederken muhalif gruplar hükümeti 

boykot kararı almışlar; hükümetin 

çalışmalarına ve parlamento otu-

rumlarına katılmamışlardır.

Burada Türkiye’nin Kürdistan 

Bölgesel Yönetimi ile ilişkilerini 

geliştirme ihtiyacı hissetmesine 

sebep olan bir başka unsurdan da 

bahsetmek gerekir. 2012 yılı içe-

risinde dünyanın en büyük petrol 

şirketlerinden olan Exxon Mobil’in 

Irak merkezî hükümetinin tüm 

itirazlarına rağmen Kürdistan’daki 

tartışmalı bölgede Kürdistan 

Bölgesel Yönetimi ile petrol ant-

laşması imzalaması Türkiye’nin 

Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile 

olan ilişkileri açısından da bir 

dönüm noktası oldu. Esasen böl-

gede küçük ve orta ölçekli 40 

kadar petrol şirketi faaliyet gös-

teriyordu ancak Exxon Mobil’in 

bölgeye girme kararı diğer büyük 

petrol şirketleri için de bölgeye 

girme konusunda bir örnek ve 

motivasyon oluşturdu. Hızla diğer 

büyük şirketlerinin de Irak’ın 

kuzeyine gireceklerinin belli olma-

sı Türkiye’yi de enerji politikaları 

açısından stratejik bir karar almaya 

yöneltti. Bu çerçevede Türkiye iki 

ayaklı bir politika belirledi. İlk 

olarak Kuzey Irak’tan Türkiye’ye 

bir petrol boru hattı inşa edil-

mesi ve K. Irak petrol ve doğal-

gazının Türkiye üzerinden dünya 

pazarlarına ulaştırılması hedeflen-

di. Politikanın ikinci ayağı olarak 

ise Türkiye’nin enerji şirketlerinin 

Irak’ın kuzeyine girmelerinin sağ-

lanması ön görüldü.

Yukarıda çizilen çerçeve ekse-

ninde Irak’ta sürdürülebilir bir 

istikrar oluşturulması ve iç siya-

setinin konsolide edilebilmesi-

nin önündeki önemli engellerden 

birisinin merkezî hükümet ve 

Kürdistan Bölgesel Yönetimi ara-

sında beliren tartışmalı bölgeler 

sorunu ve yetki paylaşımı üzerin-

deki uzlaşmazlıklar olduğu görül-

mektedir. Irak 2003 sonrasında 

federal bir yapıya kavuşmuştu. 

Federal yapıyı şekillendiren ana-

yasa federe birimlere geniş özerk-

likler sağlıyordu. Ancak Kürdistan 

Bölgesel Yönetimi’nin anayasada 

tanımlanan bölge dışına çıkmak 

istemesi karşısında merkezî hükü-

metin kontrolü arttırma çabası ihti-

laflı bölgeler sorununu iç siyasetin 

en önemli dinamiklerinden biri-

si haline getirdi. Saddam’ın dev-

rilmesinin hemen ardından Kürt 

peşmergelerin özellikle Kerkük ve 

civarındaki yerleşim birimlerinde 

tapu kütüklerine ve nüfus kayıt-

larına el koymaları, ardından bu 

bölgelerde demografik dönüşümü 

sağlayacak politikalara yönelmeleri 

hem iç siyasette hem de Türkiye 

gibi komşu ülkelerde rahatsızlık 

yaratmıştı. Bugün de Irak ana-

yasasına göre tek “ihtilaflı bölge” 
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olan Kerkük’te sorunun iki kayna-

ğından birisini bu tapu kütükle-

ri oluşturmaktadır. İkinci önemli 

uzlaşmazlık konusu ise 2003 son-

rasında bölgeye yerleşenlerin oy 

hakkı olup olmayacağı meselesidir. 

Bu durum merkezdeki bazı Sünni 

gruplarında Kürdistan Bölgesel 

Yönetimi’nin izlediği “bağımsız” 

politikalardan rahatsız olmasına 

sebep olmaktadır. 

Başbakan Nuri el-Maliki 

Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin 

bağımsızlıkçı politikaları karşısın-

da önce Mayıs 2012’de Bakanlar 

Kurulu’nu Kerkük’te topladı 

daha sonra da kendisine bağlı 

faaliyet göstermek üzere “Dicle 

Operasyonlar Birliği” adında bir 

silahlı birim oluşturdu. Bölgede 

merkezî hükümete bağlı güçlerle 

peşmergeler arasında 2010 öncesi 

dönemde de çatışmalar yaşanıyor-

du. Örneğin 2008 yılında Diyala 

ve civarında haftalarca süren 

gerginlik ve çatışmalar yaşan-

mıştı. Ancak Dicle Operasyonlar 

Birliği’nin kurulmasından sonra bu 

çatışmaların sayısında ve yoğunlu-

ğunda da artış yaşanmaya başladı.

Irak’ta 2012 Aralık ayının son 

haftasından itibaren Sünnilerin 

yoğunlukta oldukları bölgeler-

de, Irakiye listesi liderlerinden 

ve  aynı zamanda Maliye Bakanı 

olan Rafi Isavi’nin korumalarının 

Başbakan Nuri el-Maliki’nin tali-

matıyla tutuklanmasının ardından 

başlayan gösteriler ise hız kay-

betmeden devam ediyor. Musul 

hapishanesinde genç bir kıza teca-

vüz edilmesi ve Diyala hapisha-

nesinde bir tutuklunun işkence 

sebebiyle ölmesi ve her ikisinin 

de Sünni olması gösterilerin daha 

da şiddetlenmesine sebep oldu. 

Sünni göstericilerin bu protestolar 

esnasında “Irak Baharı” ve “Irak’ta 

Sünni Baharı” gibi dövizler taşıyor 

olmaları da ilginç bir anekdot ola-

rak zikredilebilir.

Irak’ın bölgeyle olan ilişkile-

rini ve iç siyasetini etkileyecek 

olan en önemli sorun alanların-

dan birisi de akut bir biçimde 

gelişen Celal Talabani’nin sağlık 

durumu... Maliki, Talabani’nin 

muhtemel bir ölümü ya da sağ-

lık gerekçesiyle görevi bırakmak 

zorunda kalması durumunda 

Sünnilerin tepkisini hafiflete-

bilmek için Cumhurbaşkanlığı 

makamı için Sünni bir adayı des-

tekleyebileceğine dair mesajlar 

vermeye başladı. Ancak bir önce-

ki Cumhurbaşkanlığı seçimi süre-

cinde Kürtlerin tavrı, Kürdistan 

Bölgesel Yönetimi’nde Barzani 

kanadının Talabani kanadına 

görece üstünlük sağlamış olması-

nın Kürtler arasındaki dengeleri 

nasıl etkileyeceği gibi unsurlar da 

veri olarak değerlendirildiğinde 

Cumhurbaşkanlığı muhtemel bir 

kriz alanı olarak belirmektedir.

20 Nisan 2013’te Kerkük ve 

Kürdistan Bölgesel Yönetimi dışın-

da kalan bölgelerde Vilayet Meclisi 

seçimleri yapılması bekleniyor. 

Vilayet Meclisi seçimleri sonucun-

da meclis aritmetiğinin Maliki yan-

lısı gruplar lehine mi yoksa Maliki 

karşıtı gruplar lehine mi oluşa-

cağı, tartışmalı bölgelerin gelece-

ği, merkezî hükümetin Kürdistan 

Bölgesel Yönetimiyle olan ilişki-

lerinin geleceği, Sünni-şii gruplar 

arasındaki gerilimin geleceği ve 

Suriye’deki krizin nasıl şekillene-

ceği konusunda daha sağlıklı ana-

liz yapılmasının önünü açabilir.

Arap Coğrafyasının Siyasal Fay 

Hatları Arasında Bir Çöküntü Alanı: 

İsrail

1948’den itibaren koalisyon 

hükümetleri tarafından yöneti-

len İsrail’de seçmenler 23 Ocak 

2013’te 19.Knesset’i belirle-

mek üzere sandık başına gittiler. 

Hatırlanacağı üzere İsrail’de hükü-

met 2011 ve 2012 yılında da ciddi 

krizlerle karşı karşıya kalmış ve 

koalisyonun dağılma riski belir-

mişti. Ancak Arap Baharı adı veri-

len kitlesel mobilizasyon sürecinin 

bölgede yarattığı politik sarsıntı-

ların İsrail’e olumsuz yansıması-

nı önleme refleksinin de etkisiyle 

koalisyon hükümeti Ekim 2012’ye 

kadar birlikteliğini sürdürmeyi 

başarabilmişti.

Özellikle 2011 yılında sosyal 

taleplerle 300000’den fazla İsrail 

vatandaşının katıldığı protesto 

gösterilerinin taban kaybettirdiği 

hükümet, Yeshiva (Din Okulu) 

öğrencilerinin askerlikleriyle ilgili 

yasanın Knesset’ten geçirilmesi ve 

2013 bütçesi üzerinde uzlaşmaz-

lığa düşünce Başbakan Binyamin 

Natenyahu tarafından Ocak ayında 

erken genel seçimlere gidileceği 

açıklanmıştı. Seçimler öncesinde, 

seçim sonuçlarını etkilemesi muh-

temel çok sayıda olay da yaşandı. 

Bunlardan en önemlisi hiç kuş-
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kusuz Filistin’in BM’de Gözlemci 

Devlet Statüsü edinmesi ve bazı 

gözlemciler tarafından İsrail’in bu 

duruma tepkisi olarak değerlen-

dirilen Gazze’nin bombalanması 

ve seçimlere bir hafta gibi kısa bir 

süre kala Meclis’e getirilen yeni 

Yahudi yerleşim yerleri yasa tasa-

rısıydı.

  Esasen Ekim 2012’de erken 

genel seçimlere yönelik açıklama-

nın ardından Başbakan Binyamin 

Natenyahu ile Dışişleri Bakanı 

Avigdor Lieberman’ın seçimlere 

ortak liste ile girme kararı almaları 

seçimin galibini aşağı yukarı belli 

etmişti. Zira Başbakan Binyamin 

Natenyahu’nun partisi Likud 

Knesset’te 25 sandalyeye sahipken 

eski Dışişleri Bakanı Evimiz İsrail 

Partisi’nin Knesset’teki sandalye 

sayısı 17 idi. Ancak ittifak kararının 

açıklanmasının ardından Dışişleri 

Bakanı Avigdor Lieberman hak-

kında ortaya atılan yolsuzluk iddi-

aları ittifakın prestijinin sarsılması 

ve Avigdor Lieberman’ın “temize 

çıkabilmek için” istifa etmesiyle 

neticelendi. 

  Seçim öncesi en ilginç geliş-

meler ise solda yaşandı.4 Mevcut 

iktidarın koalisyon ortaklarından 

olan Ehud Barak’ın İşçi Partisi’nde 

yaşadığı kriz sola bir parçalanma 

olarak geri döndü. Hatırlanacağı 

üzere İşçi Partisi içerisinde Ehud 

Barak’ın hükümette görev alma-

sına karşı oluşan tepki sonucun-

da Ehud Barak İşçi Partisi’nden 

istifa ederek beraberindekilerle 

Bağımsızlık Partisi’ni kurmuş ve 

hükümette görev almaya devam 

etmişti. Ehud Barak’ın istifasının 

ardından İşçi Partisi’nde eski baş-

kanlardan Amir Peretz ile Shelly 

Yachimovich arasında yaşanan baş-

kanlık yarışını Shelly Yachimovich 

kazanmıştı. Diğer taraftan geçen 

seçimlerden birinci parti çıkması-

na rağmen hükümeti kuramaya-

rak prestij kaybeden Kadima’da 

Tzipi Livni ile eski Savunma 

Bakanı Shoul Mofaz arasında yaşa-

nan başkanlık yarışını kaybeden 

Tzipi Livni Kadima’dan ayrılarak 

Hatnuah (Hareket) Partisi’ni kur-

muştu. Tzipi Livni İşçi Partisi’nde 

başkanlık yarışını kaybeden Amir 

Peretz’i de partisine katarak dik-

katleri üzerine çekmişti. Solda 

bir diğer önemli parti olarak eski 

gazetecilerden Yair Lapid’in Yesh 

Atid Partisi dikkat çekti. Yair Lapid 

soldaki bölünmeyi önleyebilmek 

ve bir blok olarak seçimlere gire-

bilmek için hem Tzipi Livni ile 

hem de Shelly Yachimovich ile 

birçok kez görüştü ancak sonuç 

alamadı.

Seçimler Likud-Evimiz İsrail 

koalisyonunun zaferiyle sonuç-

landı ancak bu koalisyon da bir 

önceki parlamento aritmetiğine 

göre güç kaybetmiş bulunuyor. 

En büyük süprizi ise seçim önce-

si anketlerde gösterilen oy oranı 

ve temsilci sayısının çok üzeri-

ne çıkan Yair Lapid’in Yesh Atid 

Partisi yaptı.5

Arap uyanışı sürecinde İslâmî 

eksenli partilerin iktidara gelme-

siyle İsrail’in güvenlik kaygıla-

rında artış yaşanmaya başlamış-

tı. Özellikle Mısır’ın Camp David 

sürecini sorgulayan tavırları İsrail 

tarafından endişeyle izleniyor gibi 

gözüküyor. Dolayısıyla son seçim-

ler öncesinde İsrail kamuoyunda 

da bu çerçevede sağ / milliyetçi 

çizgiye kayma söz konusuydu. Bu 

durumun ortaya çıkmasının bir 

diğer sebebi hiç kuşkusuz ülkede 

uygulanan seçim sistemi. 1948’den 

beri İsrail’de uygulanan seçim sis-

temi çok küçük oy potansiyeline 

sahip siyasi grupların da meclise 

girmesine sebep olmakta ve bu 

sebeple ülke devamlı olarak koa-

lisyonlar tarafından yönetilmek-

tedir. Parlamentoda temsil hakkı 

kazanan bu küçük siyasal örgütler 

genellikle aşırı sağ / dini gruplar 

olarak belirmektedir. Bu durum 

hükümet kurabilmek için söz 

konusu radikal partilerin oyuna 

ihtiyaç duyan büyük partilerin de 

söylemlerinin sertleşmesi ile neti-

celenmektedir. 

Seçim sonrasında Likud-

Evimiz İsrail Koalisyonu dışın-

da kalan partiler strateji olarak 

seçimlerden birinci olarak çıkan 

partiye hükümeti kurdurmama 

politikası izleyecekler gibi görü-

nüyor. Zira geçen seçimlerden 

1.parti çıkan Kadima bu süreçte 

hükümeti kuramayarak ciddi pres-

tij kaybetmişti ve son seçimler-

den de önemli oranda küçülerek 

ayrıldı. Bununla birlikte hüküme-

ti kurmakla görevlendirilecek her 

parti aşırı sağ-milliyetçi partilere 

gereksinim duyuyorlar. Dolayısıyla 

Arap dünyasında yaşanan süreç, 

Filistin’in BM’de gözlemci devlet 

statüsü kazanması gibi gelişmele-

rin de etkisiyle İsrail siyaseti ilerle-

yen dönemde daha sağa kayabilir 

ve bölgede çok daha agresif politi-

kalar benimseyebilir. 

İran: “Yeşil Devrim”den Tavuk 

Devrimine”

İran dinî lideri Ayetullah Ali 

Hamaney 2011 yılı sonlarına doğru 

yaptığı bir konuşmada 2012 yılını 

İran için “ekonomik cihad yılı” ilân 

etmişti. Ancak 2012 yılı biterken 

İran’da işlerin hiç de Ayetullah Ali 

Hamaney’in istediği ve beklediği 

gibi gitmediği görülüyor. İran’da 

resmi olarak açıklanan enflasyon 

%23 ancak uzmanlar İran’da enf-

lasyonun gerçekte %65 civarında 

olduğunu tahmin ediyorlar. 

İran’ın para birimi riyalin son 

iki yılda ABD doları karşısında 
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değer kaybı %65’i bulurken son 11 

yıl içerisinde İran riyali ABD dola-

rı karşısında %80 değer kaybına 

uğradı. Ekim ayında İran riyalinin 

bir hafta içerisinde 1/3 oranında 

değer yitirmesi dolayısıyla temel 

ihtiyaç maddelerinin fiyatların-

da yaşanan artış üzerine başkent 

Tahran’da geniş katılımlı gösteriler 

düzenlendi, polis ve protestocu-

lar arasında çatışmalar yaşandı. 

İran parlamentosu yaşanan olaylar 

üzerine gıda ve yakıt üzerindeki 

devlet desteğini kaldırma kararını 

askıya aldı. İran Meclisinin aldığı 

bu karar Ahmedinejad hüküme-

tini zora soktu çünkü hükümet 

riyalin değer kaybını minimize 

edebilmek için devletin uyguladı-

ğı sübvansiyonları keserek birkaç 

milyar dolarlık tasarruf yapmayı 

amaçlıyordu. 

Tahran Üniversitesi’ndeki bir 

Cuma hutbesinde konuşan, aynı 

zamanda İran Uzmanlar Meclisi 

üyesi de olan Ayetullah Hatemi 

her ne kadar ülkedeki ekonomik 

sorunların kriz olarak adlandı-

rılamayacağını söylemiş olsa da, 

İran’da yaşanan ekonomik kriz 

rejim içerisinde siyasi elitler ara-

sındaki anlaşmazlıkları da gün 

yüzüne çıkardı. 

İran Cumhurbaşkanı 

Ahmedinejad’la dinî lider 

Ayetullah Ali Hamaney arasında-

ki anlaşmazlık 2007 yılından beri 

devam ediyordu. Mayıs 2007’de, 

Ayetullah Ali Hamaney kendi 

dış politika danışmanı Ali Ekber 

Velayeti’nin Cumhurbaşkanı yar-

dımcısı olarak atanmasını iste-

miş; Ahmedinejad dinî liderin 

bu isteğini yerine getirmemişti. 

2011 yılında ise Ahmedinejad’ın 

yakın çevresine yönelik bir takım 

tutuklamalar gerçekleştirilmiş; 

Ali Hamaney Cumhurbaşkanı’nın 

bakanları görevden alma yetkisini 

kısıtlamaya yönelik bazı adımlar 

atmış, Ahmedinejad buna karşı-

lık Ayetullah Hamaney’e yakınlı-

ğıyla bilinen Manuçehr Muttaki’yi 

Dışişleri Bakanlığı görevinden 

almış, Hamaney de buna karşı-

lık Ahmedinejad’ın İstihbarat 

Bakanı Haydar Moslehi’yi görev-

den alma kararını durdurmuş, bu 

durum üzerine Ahmedinejad 11 

gün kamuoyu önüne çıkmamıştı. 

İran parlamentosunun dinî lider 

Hamaney’e yakın kimselerden 

oluştuğu dikkate alınırsa İran’da 

yaşanan ekonomik krizin sebe-

binin Ahmedinejad hükümetinin 

uyguladığı yanlış ekonomik poli-

tikalar olduğunu söyleyen Meclis 

Başkanı Ali Laricani’nin cümle-

leri daha sağlıklı analiz edilebi-

lir. Cumhurbaşkanı Ahmedinejad 

ise ekonomik krizin sebebinin 

İran’ın düşmanlarının uygula-

dığı psikolojik baskı olduğunu 

düşünüyor. Ancak İran’daki eko-

nomik krizin nedeni ne sadece 

Laricani’nin bahsettiği gibi hükü-

metin yanlış politikaları, ne de 

sadece Ahmedinejad’ın bahsettiği 

gibi psikolojik baskı…

İran’ın nükleer programı sebe-

biyle ülkeye uygulanan ekonomik 

ambargolar, özellikle uluslararası 

ödemeler sisteminde bankalarla ve 

merkez bankalarıyla ilişkilerinin 

askıya alınması kararı İran eko-

nomisinde büyük miktarda döviz 

darlığı oluşmasıyla neticelendi. 

İran önceki yıllarda bu döviz prob-

lemini petrol ve doğalgaz satışla-

rıyla finanse ediyordu.

İran Rusya’dan sonra 1.046 

trilyon kübik feet ile dünyanın 

en yüksek ikinci büyük doğal-

gaz rezervine ve en büyük dör-

düncü petrol rezervine sahip 

ülkesi durumunda bulunuyor ve 

Ortadoğu’nun en büyük doğalgaz 

üreticisi konumunda. Bu bağlam-

da enerji sektörünün İran eko-

nomisinin temel sektörü görünü-

münde olduğu söylenebilir. Öyle 

ki hükümet gelirlerinin yaklaşık 

% 70’i enerji sektöründen elde 

edilmektedir. İran gayrisafi hası-

lası 2000li yıllar boyunca genişli-

yormuş gibi gözükmesine rağmen 

yaşanan büyüme, petrol ve doğal-

gaz fiyatlarında yaşanan artış ve 

İran’ın petrol ve doğalgaz ihraca-

tında yaşanan gelişmeden kaynak-

lanıyordu. OPEC’in en büyük ikin-

ci petrol üreticisi olan İran’ın eko-

nomisinin %60’ı petrol satışların-

dan gelen dövizle çevriliyor. 137 

Milyar varille dünyanın en büyük 

dördüncü petrol rezervine sahip 

ülkesi İran ihracatının % 80’lik 

kısmını petrol kalemleri oluştu-

ruyor. 2010 yılında yaklaşık 81.1 

milyar dolarlık petrol ihraç eden 

İran’ın ihracatında Çin’in oranı % 

22, AB’nin oranı %18, Japonya’nın 

oranı % 14, Hindistan’ın oranı 

%13, G. Kore’nin oranı % 10, 

Türkiye’nin oranı ise % 7 dolayla-

rındaydı. Ancak Temmuz 2012 iti-

bariyle petrol ambargosu da uygu-

lanmaya başlanan İran’ın 2012 yılı 

içerisinde petrol gelirleri % 45 

oranında azaldı ve yaşanan döviz 

darlığı İran riyalinin ciddi değer 

kaybı ile neticelendi.

İran’a uygulanan ambargolar 

sonrasında Libya, Irak gibi ciddi 

petrol ihracatçısı ülkelerdeki istik-

rarsızlık da göz önüne alınarak 

petrol fiyatlarının ciddi oran-

da artması bekleniyordu. Ancak 

Libya’da petrol üretimine çok 

hızlı bir şekilde yeniden ve eskiye 

yakın kapasitede başlanması, S. 

Arabistan, Nijerya ve Irak’ta petrol 

üretiminde artış yaşanması İran’a 

uygulanan ambargo sebebiyle olu-

şan boşluğu doldurdu ve petrol 

fiyatlarında dünya ekonomisini 

ciddi biçimde tehdit edecek bir 
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artış yaşanmadı. Dolayısıyla İran’a 

uygulanan petrol ambargosu bir 

biçimde istikrar kazandı ve İran 

ekonomisi açısından ciddi sonuç-

lar doğurmaya başladı.

1979 İran İslâm Devrimi sade-

ce bölge dengelerini değil, klasik 

tarih yazımındaki devrim anlayı-

şını da altüst etmişti. İran’da Şah’a 

karşı harekete geçen tek oluşum 

Mollalar değildi ancak Mollalar 

tarafından kontrol ve idare edilen 

dinî asabiyetin, Ortadoğu’nun en 

geniş katılımlı ve en etkin sos-

yalist kitle hareketi TUDEH’in 

önüne geçmesi bile devrimin 

kendi serüveni açısından oldukça 

ilginç bir gelişme olarak tarihe 

kaydedildi. Devrimin karizmatik 

önderi Humeyni’nin “velâyet-i 

fakih” teorisi ise İran siyasetinde 

ve Şia akaidinde müthiş bir para-

digma kaymasına işaret ediyordu. 

Kitleler üzerinde ikna kabiliyeti 

yüksek Humeyni’nin tüm İslâm 

ümmetini kucaklayan söylemi 

İran’ı bir anda İslâm dünyasının 

en önemli aktörü haline getirmişti. 

İran, ülkelerin başındaki “tağutî” 

rejimlere değil İslâm dünyasında-

ki kitlelere hitap ediyordu. Ancak 

1980-88 İran-Irak Savaşı, ardın-

dan Humeyni’nin ölümü, ABD’nin 

İran’a yönelik uygulamaya başladı-

ğı “yeşil kuşak” stratejisi çerçeve-

sindeki çevreleme politikası İran 

İslâm Devrimi’nin hızını yavaşlattı, 

kurumsallaşmasını gerçekleştirme-

den korunmacı bir refleks üretme-

sine ve Ortadoğu’da Şii jeopolitiği-

ne yönelmesine sebep oldu.

Gelinen noktada İran’da 

yaşanan ekonomik kriz sadece 

İran’ı değil bölgedeki gelişme-

leri derinden etkileyebilecek bir 

noktaya doğru gelişmeye başla-

dı. Uluslararası medyada “Arap 

Baharı” diye anılan, Libya’ya 

NATO müdahalesi sonrasında ray 

değiştiren kitlesel mobilizasyon 

sürecinin tıkanma noktalarından 

Suriye konusunda İran’ın tavrı-

nın ve direncinin belirleyici olacak 

olması İran’ın yaşadığı ekonomik 

krizin yansımalarını bölge bağla-

mında çok daha önemli hale geti-

riyor. 

Times  gazetesi ekim ayı içe-

risinde batılı kaynaklara dayana-

rak verdiği haberde İran rejiminin 

Esed’e destek vermek maksadıyla 

Suriye’ye milyarlarca dolarlık yar-

dımda bulunduğunu iddia etmişti. 

Bazı çevreler bu yardım miktarının 

5 milyar dolar civarında olduğu-

nu tahmin ediyor. İran rejiminin 

Suriye’deki Esed yönetimine sade-

ce para yardımı değil aynı zaman-

da silah yardımı da yaptığı iddi-

alar arasında. ABD BM Güvenlik 

Konseyi Daimi Temsilcisi Susan 

Rice Ekim ayında Güvenlik 

Konseyi’nde gerçekleştirilen top-

lantıda yaptığı konuşmada İran 

rejiminin Esed’in cinayetlerine 

destek olduğunu ve silah sağladı-

ğını iddia etmişti. Rice’ın bu açık-

lamasının ardından Irak Dışişleri 

Bakanı Hoşyar Zebari kendi hava 

sahalarının Suriye’ye silah sevki-

yatı için kullanılmasına izin ver-

meyeceklerini; ABD’den bir talep 

gelmesi halinde ve şüphe uyan-

dıracak bir hal oluşması duru-

munda İran uçaklarının engelle-

neceğini duyurdu. Bu arada yine 

Times gazetesinin İran’da yaşanan 

ekonomik krizin ardından, Esed 

rejimine destek maksatlı Suriye’ye 

gönderilen, İran rejiminin en pres-

tijli silahlı kuvveti niteliğini taşıyan 

Kudüs Kuvveti’nin en elit parçasını 

oluşturan “Birim 400” müfrezesine 

mensup 275 askerî personelin geri 

çağrıldığına yönelik yaptığı haber 

İran’daki ekonomik krizin etkile-

rinin müspet ve menfi yansımala-

rının sadece ülkesel değil bölgesel 

ve küresel sonuçlar doğuracağını 

gösteriyor.

2012 Ağustos ayında tavuk 

fiyatlarında yaşanan artış dola-

yısıyla İran’da ülke geneline 

yayılan geniş katılımlı gösteri-

ler düzenlendi. Bazı uluslararası 

basın kuruluşları protesto göste-

rilerini “Yeşil Devrimden Tavuk 

Devrimine” başlığıyla duyurdu-

lar. Hatırlanacağı üzere Napolyon 

Bonapart İngiltere’yi Avrupa’dan 

tasfiye edebilmek ve sadece Büyük 

Britanya’ya hapsedebilmek için 

kendisince devrim niteliğinde 

olan, “Kıtasal Sistem” adını verdiği 

bir strateji izlemiş; dönemin en 

büyük deniz gücü olan İngiltere 

de buna kıta Avrupasını ablukaya 

Araplar tarihlerinde ilk defa Arnold Toynbee’nin 
“çoban köpekleri” diye nitelediği kolonyal güçler 
tarafından yerleştirilmiş ya da bir biçimde onlar tara-
fından desteklenen yönetimler dışında bir alternatif 
arayışı içerisindeler. Akacakları mecrayı doğru tespit 
edebilmek için çok geniş zamanları ve geniş spekt-
rumlu bir tercih yelpazeleri yok ve siyasal değişim 
yaşanan bütün ülkelerde kolonyal ve post-kolonyal 
güçler tarafından kullanılan iktidar ve baskı grupları 
bulunuyor, bunlar eliyle gerçekleştirilen provokas-
yonlar yaşanıyor.
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alarak cevap vermişti. Neticede 

ablukayı kıramayan Napolyon’un 

oluşturduğu sistem çatlamış, 

Rusya Napolyon ile anlaşmasını 

bozarak İngiltere’ye yaklaşmıştı. 

Daha sonra Saint Helena adasına 

gönderildiği sürgünde hatıralarını 

yazan Napolyon kıta Avrupa’sına 

İngiltere’nin uyguladığı ablukayı 

şu şekilde anlatmıştı: “Avrupa’nın 

kaderi bir fıçı şekerin etrafında 

dönmeye başladı”. Aradan yakla-

şık 200 yıl geçtikten sonra bu kez 

20. yy’ın en büyük ikinci devri-

minin kaderi tavuğun etrafında 

dönmeye başlamış bulunuyor. İran 

2013 Cumhurbaşkanlığı seçimle-

rine giderken sadece ülkenin değil 

bölgenin ve küresel sistemdeki güç 

kaymalarının da kaderini İran’daki 

buğday ve tavuk fiyatları belirleye-

cek gibi görünüyor.

Sonuç Yerine: 

Arap Uyanışına “İhtiyatlı 

İyimserlik” Perspektifinden Bakmak

Birinci Büyük Savaş’ın kökle-

ri genellikle Almanya’nın 1871’de 

millî birliğini kurması ve bu geliş-

me sonrasında küresel siyasette 

yaşanan derin dönüşümlerde ara-

nır. Öyle ki Almanya ile Birinci 

Büyük Savaş’ı bitiren antlaşma bile 

Almanya’nın millî birliğini ilân 

ettiği yerde, Versailles’da, Versailles 

Sarayı’nın Aynalar Galerisi’nde 

imzalanmıştır. Ancak Birinci Büyük 

Savaş’ın köklerini biraz daha geri-

ye giderek, Napoleon Savaşları, 

sonrasında kurulan Viyana Düzeni 

ve Avrupa Uyumu (Concert of 

Europe) çerçevesinde aramak çok 

daha sağlıklı ve ufuk açıcı ana-

lizler sağlayabilir. Diğer taraftan 

Birinci Büyük Savaş süreç açısın-

dan bir son olmamış, İkinci Büyük 

Savaş’ın katalizörü olmuş, İkinci 

Büyük savaş da sürecin sonlan-

ması şeklinde tezahür etmemiştir. 

Verilen tarihsel örnekle anlatılmak 

istenen bir takım siyasal gelişmele-

rin çok uzun süreçler sonucunda 

belirginleştiği; patlama anından 

sonra da sürecin devam ettiğidir. 

Arap dünyasında yaşanan 

hareketliliğin ekonomik ve sos-

yal sebeplerin yanı sıra bir çok 

faktörden etkilendiği muhakkak 

ancak teslim edilmesi gereken bir 

gerçek var ki insanlar hangi siya-

sal fraksiyona mensup olurlarsa 

olsunlar çok daha iyi bir gelecek 

için (sadece ekonomik refah kas-

tedilmemektedir) ölümü göze ala-

biliyorlar. Araplar tarihlerinde ilk 

defa Arnold Toynbee’nin “çoban 

köpekleri” diye nitelediği kolonyal 

güçler tarafından yerleştirilmiş ya 

da bir biçimde onlar tarafından 

desteklenen yönetimler dışında 

bir alternatif arayışı içerisindeler. 

Akacakları mecrayı doğru tespit 

edebilmek için çok geniş zaman-

ları ve geniş spektrumlu bir tercih 

yelpazeleri yok ve siyasal değişim 

yaşanan bütün ülkelerde kolonyal 

ve post-kolonyal güçler tarafından 

kullanılan iktidar ve baskı grupları 

bulunuyor, bunlar eliyle gerçekleş-

tirilen provokasyonlar yaşanıyor. 

En güzel örnek Mısır’daki gelişme-

lerdir belki de... Dolayısıyla Arap 

uyanışı adı verilen Arap halkla-

rının bu sancılı uyanışını biraz 

sabırla ve galiba “ihtiyatlı bir iyim-

serlikle”  yaklaşmak gerekiyor.  

Dipnotlar
1   Diğer taraftan bu yazının kaleme alındığı 

günlerde Mısır Cumhurbaşkanlığı Sarayı 
önünde toplanan liberal, seküler ve sol 
gruplar hem Cumhurbaşkanlığı’nın, 
hem Meclis’in Müslüman Kardeşler’in 
kontrolüne geçtiği; Mursi’nin orduya 
yönelik adımlarının ülkede bir “sivil 
vesayet” tesis edeceğini iddia ederek 
protesto gösterilerinde bulunmaktaydı-
lar.

2   Kararnamenin içeriği şu şekildedir: 
 Madde I: Devrim sırasında eski rejimin 

yönetici ve siyasi kadroları tarafından 
gerçekleştirilmiş ya da gerçekleştirilme-
ye teşebbüs edilmiş öldürme ve yarala-
ma olayları ile devrimcilere karşı giri-

şilen terör suçları davalarının devrimi 

koruma kanunu çerçevesinde yeniden 

açılması ve incelenmesi.

 Madde II: Cumhurbaşkanının 30 

Haziran 2012’de göreve başlamasın-

dan itibaren gerçekleştirdiği kanun, 

beyanname ya da kanun hükmünde 

kararnameler anayasa onaylayıncaya ve 

halk meclisi seçilene kadar değişmez 

ve bağlayıcıdır. Aynı şekilde bu kanun-

larla ilgili davalar söz konusu kanun ve 

kararnameler feshedilene kadar hiç bir 

yargı organı tarafından askıya alınamaz 

ya da iptal edilemez.

 Madde III: Başsavcı yargı üyeleri ara-

sından Cumhurbaşkanı tarafından dört 

yıllığına atanır. Söz konusu savcı hâkim 

olarak atananların şartlarına tabii olup 

40 yaşından küçük olmamalıdır. Bu 

hüküm şu anda baş savcılık pozisyonu-

nu tutan kişi için geçerlidir.

 Madde IV: 30 Mart 2011’de Anayasa 

Meclisini oluşturan “Anayasa meclisi 

kurulduğu andan itibaren altı ay içe-

risinde anayasayı hazırlamalı” hükmü 

“Anayasa meclisi yeni anayasa tasla-

ğını kurulduğu andan itibaren sekiz 

ayı aşmayacak şekilde oluşturulmalıdır” 

hükmü ile değiştirilir.

 Madde V: Hiç kimse Şuura Konseyi ve 

Kurucu Meclisi (Anayasa Komisyonu) 

feshedemez.

 Madde VI: Cumhurbaşkanı, ülke 

bütünlüğü ve barışının tehlikeye gir-

mesi veya devlet birimlerinin çalışması-

nın engellenmesi durumunda, 25 Ocak 

Tahrir Devriminin amaçlarını korumak 

için gerekli önlemleri alır.

 Madde VII: Bu anayasal beyanname 

resmi gazetede basımından itibaren 

geçerlidir. Cumhuriyet Divanı tarafın-

dan 21 Kasım 2012 tarihinde yayınlan-

mıştır.

3   Seçimin resmî sonuçları için bkz: http://

jordantimes.com/2013-elections----

final-results , http://al-shorfa.com/en_

GB/articles/meii/newsbriefs/2013/01/28/

newsbrief-03 .

4   Söz konusu İsrail olduğunda sol ve sağ 

partiler arasında sağlıklı bir ayrım yapa-

bilmek söz konusu değildir. Burada sol 

nitelemesiyle liberal ve sosyal demokrat 

grupların da kastedildiği ifade edilmeli-

dir.

5   Seçim sonuçlarına göre partiler ve tem-

silci sayıları şöyle:

 Likud-Evimiz İsrail Koalisyonu: 31

 Yesh Atid: 19 temsilci

 İşçi Partisi: 15 temsilci

 Yahudi Evi Partisi: 12 temsilci

 Shas Partisi: 11 temsilci

 Birleşik Torah Yahudiliği: 7 temsilci

 Hatenua (Hareket) Partisi: 6 temsilci

 Meretz: 6 temsilci

 Birleşik Arap Partisi: 4 temsilci

 Hadash: 4 temsilci

 Ulusal Demokratik Kongresi: 3 temsilci

 Kadima: 2 temsilci
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M. Hüseyin MERCAN

DEĞİŞEN MISIR’DA MÜSLÜMAN KARDEŞLER: 

Tehditler ve İmkânlar

M ısırlıların ‘Mübarek Devrim’ 

olarak adlandırdıkları 30 

yıllık Hüsnü Mübarek rejiminin 

sona ermesiyle sonuçlanan halk 

ayaklanmasının ikinci yılını doldur-

duğumuz şu günlerde ülke içinde 

gerilimlerin ve belirsizliklerin hâlâ 

devam ettiğine şahit olmaktayız. 

Mısır gibi Ortadoğu ve Afrika’nın 

en önemli ve güçlü aktörlerinden 

birisinde yaşanan yapısal değişimin 

doğrudan ve hızlı biçimde bir tarafa 

evirilmesi ve her şeyin bir anda 

yerli yerine oturması düşünülemez. 

Bununla birlikte, devrimi gerçekleş-

tiren aktörlerin eski rejimin kalın-

tılarını temizlemeye çalışmaktan 

ziyade kendi aralarında ayrışmala-

ra gitmeleri ve yeni inşa sürecine 

karşı ciddi muhalefetleri ülke için-

deki durumun çalkantılı olmasına 

sebebiyet vermektedir. Mübarek’in 

devlet başkanlığı görevinden istifa 

etmesinin ardından yaşanan sürecin 

yönlendirici ve başat aktörlerinden 

olan Müslüman Kardeşler (bundan 

sonra İhvan), yeni Mısır’ın yaşadığı 

bu gerilimlerle doğrudan yüzleşen 

en önemli hareket olarak karşımızda 

durmaktadır. İhvan’ın muhalefetten 

iktidara doğru giden yolculuğunda 

yaşananlar gerek hareketin kendi 

içinde gerek ülkede önemli tartışma 

noktalarını ortaya çıkarmıştır. Son 

zamanlarda meşruiyeti önemli ölçü-

de sınanan ve Mısır toplumunun 

genel desteğini kaybetmeye baş-

layan İhvan’ın bu süreçte önünde 

aşması gereken büyük engellerin 

olduğu aşikârdır. İhvan’ın Mısır’da 

yaşanan bu belirsizlik ortamının 

imkânlarından yararlanarak ülkeyi 

çok daha ileri seviyelere taşıması 

mümkün görünürken aynı şekilde 

yakın gelecekte gelmesi muhtemel 

tehditler dolayısıyla hareketin uzun 

yılların mücadelesi sonucunda elde 

ettiği etkinliği büyük ölçüde kay-

betmesi de söz konusudur.

Devrimin Aktörleri ve Yeni Süreç

Mübarek’in görevini bırakma-

sının ardından ülkede büyük bir 

bayram havası oluştu. 30 yıllık bir 

sürece ek olarak öncesindeki Enver 

Sedat dönemi de hesaba katıldığın-

da çok uzun süredir devam eden 

baskı ve sindirme politikalarının 

sone ereceği bir dönemin başladı-

ğı ve özgürlüğün toplumsal, siya-

sal ve ekonomik sahalara şümullü 

bir şekilde yansıdığı bir düzenin 

oluşacağına dair beklentiler oluştu. 

Devrimin öncü aktörleri bu yeni 

süreci yönlendirmek ve yeniden 

inşa sürecinde belirgin bir rol üst-

lenmek için çalışmalara başladılar. 

İhvan mensuplarına ek olarak ülke-

deki selefiler de siyasi bir parti 

oluşturarak devrim sonrası Mısır’da 

söz sahibi olmak adına bir girişim 

başlattılar. İslâmi hareketlerin,  top-

lumun liberal ve sol kesimlerin yeni 

Mısır tahayyüllerine karşı Mübarek 

rejiminin kalıntılarının ve özellikle 

de ordunun değişime karşı direnç 

göstereceğine kesin gözüyle bakıl-

maktaydı. Nitekim süreç içinde 

ordunun Mısır siyasetine yönlendir-

meye çalıştığı ve halkın gerçekleştir-

diği devrimi manipüle ettiği zaman 

içinde görüldü. Bu durum devrimin 

gidişatını doğrudan etkilemekle bir-

likte yeni Mısır’da sağlıklı bir zemi-

nin oluşturulmasının önünde en 

büyük engel olarak durmaktadır. 

Bu bakımdan devrimin aktörlerinin 

kendi içlerinde tezahür eden geri-

limlerin Mübarek rejiminin kalıntı-

larının işini daha da kolaylaştıracağı 

ve devrim sürecinin yanlış yerlere 

götürülmesi ihtimal dâhilindedir. 

Tunus’ta başlayan halk ayak-

lanmasının Mısır’a sıçramasının 

ardından başkent Kahire’nin Tahrir 

Meydanı bir anda devrimin ve hatta 

Ortadoğu’daki değişim sürecinin 

sembolü haline geldi. Mısırlı sivil 

toplum kuruluşlarının ve gençlerin 
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başını çektiği mevcut rejime karşı 

protestoların sonucunda Mübarek 

devri ülkede sona erdi ve bölge 

siyasetini de doğrudan ilgilendire-

cek yeni dönemin kapısı aralandı. 

Devrimin başladığı andan itibaren 

ülkedeki İslâmi hareketlerin tavrı 

ve süreç içindeki rolü yakın takibe 

alındı. Özellikle 1928 yılında Hasan 

el-Benna öncülüğünde kurulduktan 

sonra hızla ülke içinde örgütlenen 

ve İslâm dünyasında neredey-

se tüm İslâmcı siyasi hare-

ketleri etkileyen Müslüman 

Kardeşler’in tutumu süreç-

teki en önemli konu haline 

geldi. Rejimin yıllarca şiddet 

ve baskı politikası uyguladı-

ğı, birçok mensubunu idam 

ettiği, birçoğunu zindanlara 

attığı hareketin rejime karşı 

başlatılan halk ayaklanmasın-

da izleyeceği siyaset elbette 

merak konusuydu. Bu süreçte 

İhvan’ın lider kadrosu stratejik 

bir adım atarak sonucun belir-

siz olduğu olayların ilk başla-

dığı dönemde meydanlara çık-

mayarak gelişmeleri yakından 

izleme politikası benimsediler. 

İhvan’a devrim sürecinde pasif 

kalındığı yönündeki içeriden 

ve dışarıdan gelen eleştirile-

re rağmen hareketin oldukça 

makul ve stratejik davrandığı-

nı kabul etmek gerekmektedir. 

Sedat ve Mübarek yönetimleri 

altında oldukça ağır bedeller 

ödemiş bir hareketin toplu-

mun çok hızlı mobilize olduğu 

bir ayaklanma anında tedbirli ve 

sakin davranması kaçınılmaz bir 

durumdur. Ayrıca, İhvan İslâmcı 

ve sosyal bir hareket olarak mey-

danlarda devrimin başlangıcında 

yer almasa bile mensuplarının katı-

lımlarıyla bireysel düzeyde süreçte 

yer almış ve devrimcilerin dışarıda 

bulunduğu sürede organize edilme-

leri ve çeşitli lojistik desteğin sağ-

lanmasında etkin rol oynamışlardır. 

Bir hareket olarak siyasi bir görüş 

beyan etmeden İhvan toplulukların 

organize olmasında köklü birikimi-

ni aktarmayı başarmıştır.

Mısır’daki devrimi gerçekleşti-

ren hareketlerden ziyade İhvan’ın 

yeni Mısır’ın inşasındaki rolü en 

fazla merak edilen ve tartışılan konu 

oldu. Son yıllarda hareket içinde 

‘Islah projesi’ bağlamında hareketin 

düşünsel arka planı ve yöntemine 

dair çeşitli tartışmalar gündemdey-

di. Özellikle demokrasi ve Batı ile 

diyalog hususunda nasıl adımlar 

atılması gerektiği İhvan içinde ele 

alınan başlıca meselelerdi. Genç 

nesil ile hareketin yaşlı kadrosu ara-

sında bazı ayrılıkları olduğu gün-

deme gelmekteydi. Bu tür tartış-

maların ve hareket içi farklılıkların 

olduğu İhvan’ın yeni sürecin geli-

şimindeki rolü ham Mısır’ın gele-

ceğini doğrudan etkilerken diğer 

bir yandan da İslâmi hareketlerin 

yeni dönemdeki konumlarına dair 

önemli bir örneklik teşkil edecektir.

Mısır’ın İnşa Süreci ve İslâmcılar 

Devrim sürecinin ardından 

gerçekleşen ve Mısır toplumunun 

katıldığı ilk baskıdan uzak serbest 

seçimlerde Müslüman Kardeşler’in 

siyasi alandaki temsilcisi olan 

Hürriyet ve Adalet Partisi birin-

ci olarak önemli bir konum elde 

etti. Selefilerin Mısır siyasetin-

de daha etkin olmayı arzula-

maları sonucunda kurdukla-

rı Nur Partisi’nin seçimlerden 

ikinci olarak çıkması ve mec-

lisin büyük çoğunluğunun 

İslâmcılardan oluşması ülkenin 

inşa sürecinde hangi aktörle-

rin rol oynayacağını göstermek-

teydi. Rejimin kalıntılarının 

reform ve yeniden inşa sürecin-

de çeşitli engeller çıkarmasına 

rağmen özellikle İhvan süreci 

yönlendirmede baskın olma-

ya çalıştı. Cumhurbaşkanlığı 

seçimleri sonrasında Hürriyet 

ve Adalet Partisi’nin Genel 

Başkanı Muhammed Mursi’nin 

devlet başkanı seçilmesi genelde 

İslâmcıların özelde ise İhvan’ın 

Mısır’daki iktidarını pekiştiren 

unsur oldu. Mursi’nin seçilme-

sinin ardından İhvan’ın iktidar 

tecrübesi ve iktidarda neler 

yapacağı da en sık tartışılan 

konu haline geldi. Özellikle 

Mursi’nin anayasa değişim süre-

cinde izlediği siyaset ve Mısır toplu-

munda meydana gelen yeni muha-

lefet dalgası hem Mısır’ın hem de 

İhvan’ın geleceği için önemli soru 

işaretlerini gündeme getirdi.

Devrim sonrası Mısır’daki geliş-

meler üzerinden İhvan’ın karşılaş-

tığı ya da yüzleşeceği engel ve teh-

ditleri dış dünya ilişkiler, toplumsal 

düzlemde yeni muhalefet dalgası 

ve meşruiyet krizi ve eski rejim 

İhvan’a devrim sürecinde pasif 
kalındığı yönündeki içeriden ve 
dışarıdan gelen eleştirilere rağ-
men hareketin oldukça makul 
ve stratejik davrandığını kabul 
etmek gerekmektedir. Sedat ve 
Mübarek yönetimleri altında 
oldukça ağır bedeller ödemiş 
bir hareketin toplumun çok hızlı 
mobilize olduğu bir ayaklanma 
anında tedbirli ve sakin davran-
ması kaçınılmaz bir durumdur. 
Ayrıca, İhvan İslâmcı ve sosyal bir 
hareket olarak meydanlarda dev-
rimin başlangıcında yer almasa 
bile mensuplarının katılımlarıyla 
bireysel düzeyde süreçte yer almış 
ve devrimcilerin dışarıda bulun-
duğu sürede organize edilmeleri 
ve çeşitli lojistik desteğin sağlan-
masında etkin rol oynamışlardır.
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mensupları ile ordunun yol açacağı 

kısıtlama ve sorunlar olarak zik-

redebiliriz. Aynı şekilde, İhvan’ın 

bu süreçte elinde bulundurduğu 

imkânlar ülkenin yeniden yapılan-

dırılması ve kalkınması, İslâm dün-

yasında işbirliği ve koordinasyonun 

artırılmasında öncü rol oynaması, 

Arap Ortadoğu’sunda başta Filistin 

sorunu olmak üzere yaşanan diğer 

problemli alanların çözümünde 

aktif rol alması ve bölgesel bir güç 

haline gelerek küresel sistem içinde 

daha etki bir konum elde etmesi 

olarak belirtilebilir.

İhvan ve  Uluslararası Siyaset 

İhvan’ın önde gelen isimleriyle 

yapılan görüşmelerde uluslararası 

politikada izleyecekleri siyasete ve 

Batı ile kuracakları ilişkilere özel 

bir önem verdikleri görülmekte-

dir. Mursi’nin bu süreçte Filistin 

sorununa yaklaşımı Mübarek döne-

minden çok farklıdır. İsrail’e karşı 

daha mesafeli bir Mısır’ın oldu-

ğu ve Filistinlilerin hakkını savu-

nan bir Mısır’ın varlığı son süreçte 

ortaya çıkmıştır. Refah Kapısı’nın 

açılması, Gazze’ye yönelik yardım, 

İsrail’in Gazze’ye yaptığı son saldı-

rılarda Mursi’nin Mısır başbakanını 

Gazze’ye saldırılar devam ederken 

göndermesi İsrail’e, İslâm dünyası-

na ve Batıya karşı Mursi’nin açık bir 

mesajı olmuştur. Bununla birlikte 

İsrail konusunun Mısır’ın en önemli 

imtihan konusu olduğu ve bu alan-

da radikal değişikliklere gidemeye-

ceği de aşikâr bir durumdur. Camp 

David Antlaşması’na saygılı olundu-

ğu ve İsrail’le diplomatik ilişkilerin 

devam edeceğinin açıklanması deği-

şim olamayacağının açık göstergesi-

dir.  Aynı şekilde İslâmcı bir hareke-

tin başta olması ve İslâmcı birisinin 

Mısır’ın lideri olması Batının Mısır’a 

yönelik politikalarını daha ince bir 

çizgiye getirmesine neden olmuş-

tur. İslâmcı dalganın dönüşümünü 

arzulayan Batı dünyası için İhvan’ın 

izleyeceği siyaset hayati bir önem 

taşımaktadır. Bu çerçevede, demok-

rasi vurgusu yapan, neo-liberal 

politikaları benimsemiş ve küresel 

sisteme entegre olmaya çalışan bir 

İhvan elbette Batı dünyası tarafında 

kabul edilecektir. Bunun yanında, 

İslâm dünyasına dair gündem oluş-

turan bir hareket haline gelmesi ise 

Batı dünyasının İhvan’a karşı engel-

leyici politikalar uygulayacağının 

sinyallerini vermektedir. Nitekim 

anayasa değişim sürecinde yaşanan 

gelişmelerden ve Batı dünyasının 

verdiği mesajlardan bunu görmek 

mümkündür.  

Cumhurbaşkanı Mursi’nin ve 

İhvan’ın yüzleşmekte olduğu ve 

boyutlarının daha ileri seviyele-

re taşınmasının mümkün olduğu 

kriz alanı hareketin ve Mursi’nin 

toplum nezdindeki meşruiyetidir. 

Genel seçimler, cumhurbaşkanlığı 

seçimleri ve anayasa referandumu 

sonuçları hesaba katıldığında bir 

meşruiyet sorunun ortaya çıkmaya 

başladığının ve toplumsal destekte 

zayıflama olduğunun sinyalleri alın-

maktadır. Anayasa referandumun-

da yeni anayasanın %60’ın üzerin-

de bir oyla kabul edilmesi bizleri 

yanıltmamalıdır. Referanduma katı-

lanların oranının %30’larda kalma-

sı ve toplumun büyük kesiminin 

referanduma katılmaması Mursi 

ve yönetimine güvenin azaldığına 

delalet etmektedir. Buradaki temel 

sorun Mısır toplumunun Mursi 

yönetiminden beklentilerinin sabır-

sızca olmasından kaynaklanmakta-

dır. Devrimin ardından Mısır’daki 

her şeyin bir anda yoluna girmesini 

beklemek akıl dâhilinde düşünüle-

mez ve kabul edilemez. Geçiş süre-

cinin sancılı olacağının farkında 

olarak hareket etmek gerekmekte-

dir. Bununla birlikte muhaliflerin 

seslerini yükseltmeleri ve Mursi 

yönetiminden memnuniyetsiz-

liklerini dile getirmeleri İhvan’ın 

geleceğine dair sorunlar içer-

mektedir. Ayrıca İhvan’dan ayrı-

lan Abdulmun’im Ebu’l Futuh’un 

‘Güçlü Mısır Partisi’ adında yeni 

parti kurması ve İhvan’a yönelik 

eleştirileri hareket içinde başka 

bir ayrım ve gerilim noktası oluş-

turmaktadır. Devrim sürecinde 

etkin olan liberal ve sol kesimlerin 

Mısır’daki Mursi liderliğinde olu-

şan İslâmcı dalgaya yönelik ağır 

eleştirileri ve manipüle edici söy-

lemleri Mısır toplumunda gerilimin 

artmasına neden olmaktadır. Mursi 

yanlıları ile karşıtları arasındaki 

mücadele ülkenin yeniden inşasının 

önünde büyük engel teşkil ederken 

diğer bir yandan da önümüzdeki 

süreçte yapılacak meclis seçimle-

rinde İhvan’ın siyasi organı olan 

Hürriyet ve Adalet Partisi’nin konu-

munu zayıflatacak gözükmektedir.

Mübarek rejiminin kalıntılarının 

ülkedeki değişimin önünde sıklıkla 

engeller çıkartıyor olması ve ordu-

nun siyasete keskin müdahaleleri 

Mısır’daki değişim sürecinin önün-

Süreci kararlı ve iyi yönetim çerçevesinde yürüttükleri 
takdirde Mursi yönetiminin Mısır’da köklü bir değişim 
gerçekleştireceği mutlak bir durumdur. Bununla beraber, 
halkın yönetime karşı edinmeye başladığı soğukluğu ve 
sabırsız tutumuna ek olarak ordu ve eski rejim mensup-
larının engellemeleri süreci baltalayabilecek ve İhvan’ın 
iktidarına zarar verebilecek bir vakıa olarak karşımızda 

durmaktadır.
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deki diğer büyük engeldir. Mursi 

yönetiminin bu engel karşısında 

zorlandığı bugüne kadarki süreçte 

görülmektedir. Kimi zaman alınan 

kararlardan vazgeçilmesi, bazıları-

nın ertelenmesi Mursi yönetimi-

nin Mısır’daki mevcut bürokrasi ve 

ordu engelini kolay aşamayacağının 

habercisidir. Bu durumun tedrici 

olarak aşılması mümkün olmakla 

beraber devrimi gerçekleştiren top-

lumsal hareketlere ek olarak Mursi 

yanlısı İslâmcıların da bu alanda 

çok hızlı bir dönüşüm bekleme-

si Mursi yönetiminin yüzleşeceği 

krizin boyutunu artırabilir. Alttan 

gelen toplumsal baskı nedeniyle 

yönetimin ordunun etkinliğine yok 

edecek ya da sürecin ilerlemesine 

taş koyan idari ve adli kurum-

ların direncini kıracak adımların 

atılmasında aceleci davranılması ve 

sonrasında ordu ya da diğer kurum-

lardan gelen karşı direnç sonrası 

bu adımlardan vazgeçilmesi yöne-

timin büyük gerilimler yaşamasına 

neden olacaktır. Bu nedenle gerek 

Mısır toplumunun gerekse Mısır’da 

dönüşüm bekleyen herkesin hayal 

kırıklığına uğramamak ve Mursi 

yönetimine haksızlık etmemek 

için beklentileri daha sınırlı sevi-

yede tutması ve zamana yayılan bir 

süreçte dönüşümün kademe kade-

me yapılmasını beklemesi gerek-

mektedir. Aksi takdirde İhvan ve 

Mursi’nin önlenemeyen bir muhale-

fet dalgası ile karşılaşması ve bunun 

sonucunda başarısızlıkla sonuçla-

nan bir iktidar tecrübesi yaşaması 

da ihtimal dâhilindedir.

Muhalefet ile İktidar Olmak Arasında

Mursi yönetiminin bu süreçte 

elinde bulundurduğu imkânlar ise 

ülkenin yeniden kalkınması ve öncü 

rol oynamasına dair oldukça önemli 

unsurları içinde barındırmaktadır. 

Ülkede uzun yıllardır baskı ve şid-

detin hâkim olması, özgürlüklerin 

kısıtlanması, gelir dağılımındaki 

eşitsizlikler ve fakirlik toplum-

sal anlamda halkın yüzleştiği en 

büyük sorunlardı. Benzer şekilde 

idari yapıdaki aksaklıklar, memur-

ların görevlerini yerine getirmedeki 

yetersizlikleri, kamuda yolsuzluk-

lar ve belediyeciliğin gelişmemesi 

Mısır’da göze çarpan başlıca sorun-

lardan diğer bir kısmını oluştur-

maktadır. Mübarek yönetiminin dış 

politikada özgün karar alma ve siya-

set üretme iradesinden uzak oluşu 

ve ülkenin uluslararası sistemdeki 

stratejik potansiyelini yeteri kadar 

değerlendirememesinden dolayı 

zayıf ve nüfuz edilmiş aktör olması 

Mısır’ın kimliksiz bir dış politika 

uygulamasını beraberinde getirdi. 

Bu olumsuzluklar göz önüne alındı-

ğında Mursi yönetiminin atacağı her 

olumlu adım ülkedeki sorunların 

azalması bakımından büyük mesa-

feler kat etmesini sağlayacaktır. Dış 

politikada daha aktif ve kendisine 

güvenen bir Mısır, Ortadoğu’da hak 

ettiği yere kısa sürede gelebilecek 

ve bir Arap devleti olması hasebiyle 

de Arap Ortadoğu’sunun en önem-

li aktörü olabilecektir. Bu gerek-

çelerin hepsi Mısır’da İhvan’ın ve 

Mursi’nin iktidarını pekiştirme ve 

başarılı bir yönetim sergileme nok-

tasında ellerinde bulundurdukları 

önemli fırsatlardır. Bu süreci kararlı 

ve iyi yönetim çerçevesinde yürüt-

tükleri takdirde Mursi yönetiminin 

Mısır’da köklü bir değişim gerçek-

leştireceği mutlak bir durumdur. 

Bununla beraber, halkın yönetime 

karşı edinmeye başladığı soğukluğu 

ve sabırsız tutumuna ek olarak ordu 

ve eski rejim mensuplarının engel-

lemeleri süreci baltalayabilecek ve 

İhvan’ın iktidarına zarar verebilecek 

bir vakıa olarak karşımızda dur-

maktadır.

Ortadoğu’nun en güçlü aktör-

lerinden olan ve bölgede liderlik 

potansiyeline sahip birkaç ülkeden 

biri olan Mısır’da Mübarek reji-

minin sona ermesinin ardından 

başlayan süreçte önemli kırılma 

noktaları meydana geldi. Özellikle 

İhvan’ın başını çektiği İslâmcıların 

Mısır siyasetine yön vermeye baş-

lamaları bölgesel ve küresel düz-

lemde önemli yansımalara yol açtı. 

Mursi’nin cumhurbaşkanı seçil-

mesiyle İhvan iktidarının Mısır’da 

pekişmiş olması ülkenin yeniden 

inşasında İslâmcıların doğrudan rol 

oynayacağı anlamına gelirken bir 

taraftan da yılla boyunca muhale-

fetin siyasetini üreten ve uygulayan 

İhvan’ın iktidarla imtihanı anlamı-

na gelmektedir. Muhalif olmak ile 

iktidar olmak arasında bir gerilimin 

yaşanabileceği hareket içinde atıla-

cak adımlar hem İhvan’ın geleceği 

hem de bölgedeki diğer İslâmcı 

hareketlerin geleceği için hayati 

önem taşımaktadır. Bu bağlamda 

yeni Mısır’da Mursi yönetiminin 

önündeki engelleri temkinli bir 

şekilde aşması, karşılaşılan tehditle-

ri stratejik ve tedbirli adımlarla ber-

taraf etmesi ve yeni Mısır’ın inşası 

için ortada bulunan imkânların en 

iyi şekilde değerlendirilerek başa-

rılı bir geçiş ve dönüşüm sürecinin 

tamamlanması gerekmektedir. 

Devlet başkanını protestolarla 

devirmeyi başaran ve öğrenen Mısır 

toplumu için yenilerini de devirmek 

çok zor olmayabilir. Halkın aşırı 

beklentileri ve sabırsızlığı dikkate 

alınarak, mevcut muhaliflerin süre-

ci manipüle etme olasılığı unutul-

madan ve eski rejimin kalıntılarının 

her daim büyük bir tehdit olduğu 

akılda tutularak doğru politikalar 

izlenmelidir. Çünkü bu iktidar tec-

rübesi sadece İhvan’ın değil aynı 

zamanda İslâmcıların iktidarla olan 

ilişkilerinin ne şekilde olacağını ve 

onların iktidarda ne tür değişim ve 

dönüşümler yaşayacağını da göste-

recektir. Bu bakımdan İhvan hem 

kendi tarihi hem de İslâmcı siyase-

tin tarihi açısında önemli bir mis-

yonu üstlenmiş durumdadır ve çok 

önemli bir sınavdan geçmektedir.
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Cevat Özkaya ile Tunus Üzerine: 

“Sokağa Hâkim Olursanız 
   Saraya da Hâkim Olursunuz”

O cak 2011’de Zeynelabidin 

bin Ali’nin  ülkeyi terk ede-

rek Suudi Arabistan’a kaçması-

nın ardından gerçekleştirilen ilk 

özgür seçimlerde  Nahda Hareketi 

Partisi’nin çoğunluğu elde etme-

si ve koalisyon hükümetinin en 

büyük katılımcısı olmasıyla bera-

ber, uzun muhalefet yıllarından 

sonra ilk yönetim tecrübesini 

yaşamaktadır. İlk izlenimleriniz 

nedir Tunus’a  ilişkin olarak?

İstanbul’da camianın birtakım 

vakıfları ve derneklerinin yöne-

ticileri, temsilcileri, yazar-çizer 

arkadaşlardan müteşekkil yakla-

şık 45 civarında bir insan unsu-

ruyla beraber Tunus’a gittik. Tabii 

gecenin saat 02.00-03.00’ünde 

Tunus’a indiğimiz için ilk inti-

ba olarak havaalanının sakinli-

ği yani İstanbul Yeşilköy Atatürk 

Havaalanı’nın kalabalığından ora-

nın sakinliğine inmek gibi bir şey 

oldu. Yani çok hareketli bir iklim-

den daha sakin bir havaalanına 

indik, ilk intiba bu. Doğrusunu 

isterseniz Arap ülkelerine gittiği-

mizde havaalanlarında çok bek-

lemek, lüzumsuz beklemek gibi 

birtakım uygulamalarla karşılaşır-

sınız, Tunus’ta ise bunun tersi bir 

durumla karşılaştık. Yani nispeten 

bürokrasinin işlediği bir meka-

nizma var, nispi olarak memurin 

takımı hizmete bir miktar alışmış. 

İlk intibalar dediğim gibi gece 

indiğimiz için çevreyle ilgili haya-

tın durduğu bir zamanda indik, 

dolayısıyla oldukça sakindi.

Nahda, Selefiler, Hizbuttahrir ve 

Sosyalistler 

Tunus’ta ziyaret edilecek, görü-

şülecek isimler ve çevreler en azın-

dan kimler gitmeden önce belli 

miydi, yoksa  akışa göre orada mı 

belirlendi?

Daha önceden geziyi tertip 

eden “Ulustan Ümmete” adlı gru-

bun bir hazırlığı vardı. Bunun en 

aktif tarafını da Hamza Türkmen 

bey yürütüyordu. Gitmeden önce 

aşağı yukarı kimlerle görüşeceği-

miz ortaya çıkmıştı ve skalanın 

da mümkün olduğu kadar geniş 

tutulmasını sağlamış arkadaşlar. 

Nahda’dan sosyalistlere kadar 

devam eden bir zincirde birçok 

insanla görüştük. Nahda’nın tem-

silcileriyle görüştük, başkanıyla 

görüştük, Selefilerle görüşüldü, 

Hizbuttahrir’le görüşüldü ve sos-

yalistlerin temsilcileriyle görüşül-

dü. Yani gezinin siyasal olarak 

görüşülmesi gerekenlerle irtibat 

açısından başarılı geçtiğini söy-

lemek mümkün, ama gezi halkla 

temas anlamında, halkın içinde 

olma anlamında biraz eksik kaldı, 

ama öbür niyetlerin ve düşüncele-

rin tamamı gerçekleşti diyebiliriz.

Ulustan Ümmete Gezi ve Diyalog Grubu  5 Ocak Cumartesi günü kalabalık bir heyetle Tunus’a gitti. 

Koordinatörlüğünü Hamza Türkmen, Ahmet Ağırakça, Abdurrahman Dilipak, Fuat Değer’in yaptığı ve içinde 

İslâmi cemaat ve kuruluş temsilcilerinin; akademisyenlerin, avukatların, yazarların ve yayıncıların bulundu-

ğu gezi ve diyalog gurubunda Cevat Özkaya da bulunuyordu. Nahda Hareketi Partisi’nin genel başkanlığını 

yapan Raşid Gannuşi aynı gün partinin genişletilmiş şura toplantısının yapıldığı Tunus’un Hammamat sem-

tinde bulunuyordu.  Gannuşi  misafirlere  Tej Sultan Otelinde hitap etti. Devrim  sürecini, yaşadıklarını ve 

Türkiye’ye bakışını anlattı. Cevat Özakaya ile Tunus’ta yaşananları, süreci ve izlenimlerini konuştuk.  
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Peki, Tunus sokaklarına ilişkin 

izlenimleriniz neler?

Şöyle, bazı yerlerde kendi-

nizi rahat hissedersiniz. Mesela, 

benim için  Suriye böyle bir yerdi. 

Suriye’ye 3 defa gittim. Tabii ki 

baba Esad’ın döneminden ziyade 

oğul Esad döneminde son 10 yıl 

içinde 2 defa gittim Suriye’ye, 

kendimi Suriye’de ahaliye çok  

yakın hissettim. Sokakta 

yürürken Diyarbakır’da 

yürüyor gibi, Gaziantep’te 

yürüyor gibi kendimi rahat 

hissettiğim bir iklim vardı. 

Mesela, aynı rahatlığı Suudi 

Arabistan’da bulamıyorsu-

nuz, Ürdün’de Suriye kadar 

bulamıyorsunuz böyle bir 

şey, ama Tunus aşağı yuka-

rı Suriye ayarında bir rahat-

lık hissettiğim bir yer oldu. 

Sokaktaki insanlar kendi-

nizi yabancı hissedeceği-

niz insanlar değil. Doğrusu 

ben kendi açımdan dönüp 

baktığım zaman,  Tunus’ta 

uzun süre yaşıyormuşsu-

nuz izlenimi edindim. Bu 

anlamda Türkiye’nin 20-30 

yıl öncesine benziyor. Tabii  

Türkiye’nin, İstanbul’un 

birtakım farkları var, yani 

imparatorluk başkenti olma-

sı hasebiyle farklı bir şehir.  

Elbette Tunus kadim bir şehir 

netice itibariyle Zeytuniye’si olan 

bir yer ama tabii İstanbul’la muka-

yese  edilemez. 

Peki, bütün görüşmelerde siz 

de bulundunuz mu?

Bazı  görüşmelerde bölünmek 

zorunda kaldık. Yani Nahda’nın 

görüşmelerinde hepimiz beraber-

dik, ama Selefilerle, sosyalistler-

le ve Hizbutahrir’le görüşmeler-

de hepimiz bulunamadık. Ben 

Nahda’yla sosyalistlerin görüşme-

sine katıldım, diğer arkadaşları-

mızdan bazı bilgiler aldık öbür 

görüştükleri yerlerle ilgili, ama 

dediğim gibi o yelpazeyi büyük 

ölçüde Tunus’ta siyaseti temsil 

eden, genel anlamda aktif siyaseti 

temsil eden kişilerle ve yapılarla 

büyük ölçüde görüştük. 

Binali döneminden daha ser-

best bir ortama geçiş süreci basın-

da fark ediliyor mu?

Yalnız burada bir şey söyle-

mek lazım, baştan söylenmesi 

gereken bir durum var. Basın çok 

tek taraflı işleyen bir mekanizma 

Tunus’ta, yani doğrudan doğru-

ya rejimin kamuoyuyla iletişim 

kurma, daha doğrusu kamuoyuna 

bildirileni iletme aracı gibi çalışan 

bir mekanizma. Tabii Tunus’ta bir 

şeyi de bilmek lazım, Tunus bili-

yorsunuz Arapça konuşur normal 

şartlarda, yani evet, Berberi’dir 

filan, ama Arapların orayı fet-

hettiğinden bu yana Araplaşmış 

mustağrib diyebileceğimiz bir yer. 

Arapça konuşan ve Arap dünya-

sında, doğrusu İslam Dünyası’nda 

ilim geleneği olan bir Zeytuniye 

Medresesi’nin bulunduğu bir 

yer. Bu anlamda Arap kül-

türünün önemli unsurların-

dan bir tanesi, fakat aşağı-

yukarı seksen yıl Fransızlar 

orada kaldılar, bu  seksen 

yılda meydana getirdikleri ve 

gerçekleştirdikleri asimilasyon 

akıl alır gibi değil. Tunuslular 

Fransızcayı aksansız, Arapçayı 

ise aksanlı konuşur hâle gel-

mişler. Bundan dolayı iktidara 

gelen Nahda’nın önde olduğu 

iktidar bloğu Arapçaya ciddi 

önem verme gayreti içinde. 

Bilhassa Nahda Arapçaya 

önem verme ve her yerde 

Arapçanın konuşulmasını 

sağlama konusunda politika-

lar üretiyor. Çünkü Fransız 

işgalinden sonra birkaç nesil 

Fransız kültürüyle yetişmiş.  

Tunus 1956 yılında bağım-

sızlığını kazandı ama Fransa 

kültürünün, Tunus içinde 

yaygınlaşmasının önünde hiç-

bir engel oluşturulmamış. Evet, 

bağımsız bir devlet olmuş, ama 

işte Zeytuniye’yi kapatmış ki, bu 

dilin konuşulmasını, gelişmesi-

ni sağlayan kurumlar kapatıldığı 

zaman ve o dilde yetişen insan-

ların devlet kademelerinde doğru 

düzgün yer bulmayacağı hissedil-

diği zaman insanlar kendi işleri-

ni sağlayabilecekleri dile doğru 

meylediyorlar, Fransızlar da bunu 

yapmışlar.

Tunuslular Fransızcayı aksansız, 
Arapçayı ise aksanlı konuşur 
hâle gelmişler. Bundan dola-
yı iktidara gelen Nahda’nın 
önde olduğu iktidar bloğu 
Arapçaya ciddi önem verme 
gayreti içinde. Bilhassa Nahda 
Arapçaya önem verme ve her 
yerde Arapçanın konuşulma-
sını sağlama konusunda poli-
tikalar üretiyor. Çünkü Fransız 
işgalinden sonra birkaç nesil 
Fransız kültürüyle yetişmiş.  
Tunus 1956 yılında bağımsızlı-
ğını kazandı ama Fransa kültü-
rünün, Tunus içinde yaygınlaş-
masının önünde hiçbir engel 
oluşturulmamış.
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Tunus’un Örnekliği

Şöyle bir şey soracağım, 

Ortadoğu’daki Arap uyanışı aynı 

zamanda onurları hiçe sayılan bir 

halkın direnişi temsil etmesinden 

dolayı milliyetçi bir boyut taşıyor 

mu? Raşid Gannuşi’nin de bazı 

metinlerinde Arap-İslâm vurgusu 

var. 

Şöyle söyleyelim, yani Tunus’ta 

Arapçanın özendirilmesinin 

Araplıkla izah edilmesi zor bir 

iş benim algıladığım kadarıyla. 

Çünkü Arapçayla İslam’ın çok 

fazla birbirinden ayrılmayışından 

dolayı bir ırkçılıktan ziyade kadim 

bir dilin yeniden diriltilmesi söz 

konusu. Tabii olarak şöyle bir 

yanı da var yalnız: Kırılmış onu-

run telafisi. Bin yıl konuşulan bir 

dilin bırakılıp yetmiş seksen yıllık 

zaman zarfında Fransızca konuş-

ma durumunda olma halinden 

çıkış. Arapçayı bu kadar önceli-

yor olmaları Arapçanın toplumda 

nesiller arasında unutturulmaya 

çalışılmış ve âdeta iptal edilmiş, 

yani koskoca bir mazinin iptal 

edilmiş dili olmasından ve arkaik 

gibi algılanmasından kaynaklanan 

algıyı ortadan kaldırmaya dönük 

ve onu önceleyen bir tavır sergile-

miş oldular. Yani benim kanaatim-

ce Nasırcı birtakım şeylerin orta-

ya çıkışı değil. Arap uyanışından 

sonra doğrudan doğruya ortamın 

biraz özgürleşmesi ve her görüşün 

kendini ifade etmesinden kaynak-

lanan bir şey. Yani bu ortamın 

özgürleşmesiyle izah edilecek bir 

şey, yoksa Nasırcılığın etkisinin 

artmasıyla izah edilebilecek bir 

şey değil benim kanaatimce.

Gannuşi’yle yaptığımız görüş-

mede benim edindiğim izlenim, 

Tunus’un örnekliği bir rejim 

örnekliği olmaktan ziyade ilk defa 

Arap dünyasında, yani durgun 

bir suya bir taş atan ve orada 

hareketlenme meydana geti-

ren bir yer olmasından kaynak-

lanıyor. Öncelikli örneklik bu, 

yani ilk hikâye Tunus’ta başladı, 

Tunus’ta başlayan  hareketlenme 

Libya’ya sıçradı, sıralaması fark-

lı. Bu anlamda bir örnekliği var. 

İkincisi Gannuşi’nin kendi açı-

sından algıladığı şey şu: Biz ilk 

defa burada başladık, eğer biz 

başarılı olamazsak, yani kamuo-

yunu ikna etmekte başarılı ola-

mazsak Tunus’ta olan şey iyi oldu, 

eskisinden daha iyi durumdayız 

dedirtemezsek, başarısız olursak 

bu sadece bizim başarısızlığımız 

olmayacak. Onun için  bu bize 

çok ciddi sorumluluklar yükle-

yen bir iştir. Bu anlamda sadece 

Tunus’a ait değil, dışarıya ait bir 

sorumluluğumuz olduğunun da 

farkındayız. Bu anlamda çok ve 

dikkatli çalışıyoruz gibi düşünce-

leri var. 

Gannuşi devrimden ziya-

de ıslahı ön plana çıkaran bir 

anlayışa sahiptir evvelden beri. 

Hatta bazıları Gannuşi’nin çok 

taviz verdiğini söylüyorlar. Bunun 

için Nahda’nın gençlik kolları 

Gannuşi’yi eleştirir hale gelmişler.  

Gençler “biz Nahda değil, uzla-

şı olduk” diyorlarmış. Nahda’nın 

teşkilatlanma sekreteri Amir bin 

el-Ureyyid ise gençlerin bu uyarı-

sını belirtikten sonra her şeyin far-

kında olduklarını ifade ediyor, “biz 

saf değiliz, neyin ne olduğunu da 

görüyoruz” diyerek. Şunu anlat-

mak istiyorum: Tunus’un yapısını 

iyi bilmek lazım, yani Tunus’ta 

Nahda iktidara geldi deniliyor, 

ama Tunus’ta nisbi temsil seçim 

sistemi uygulanıyor. Nisbi tem-

silde belli bir oy oranı alan her-

kes temsil ediliyor Mecliste, yani 

şu anda baraj yok biliyorsunuz, 

bir milletvekiliyle temsil edilen 

parti var, siyasi anlayış var. Bu 

anlamda baktığınız zaman Tunus 

Meclisinin temsil kabiliyeti nere-

deyse yüzde 95’lere, yüzde varı-

yor. Tabii bu yüzde 40 oranında 

oy almış Nahda, 89 milletvekili 

çıkarmış 217 milletvekili bulunan 

bir Mecliste.

Şimdi böyle bir temsilin 

olduğu yerde çoğunluk elinizde 

olmadığı için daha radikal ted-

birler almakta çok zorlanırsınız. 

Kaldı ki, radikal tedbirleri almayı 

ıslah metodu da zaten o anlam-

da kabul etmez. Orada Tunus’ta 

icra edilmeye çalışılan şey tedrici 

olarak bu işin yapılması gerek-

tiği, Tunus’un siyasal iklimi de 

böyle bir şeye vücut veriyor şu 

anda. Teorik olarak bu tedriciliğin 

doğru olup olmadığı ayrıca tartı-

şılmalı, bana göre çok yanlış bir 

şey değil, ama Tunus’un siyasal 

iklimi de ancak buna fırsat veri-

yor. Mesela, Nahda’yla beraber 

diğer iki parti ortak koalisyon 

kuruyor. Amr bin el-Ureyyid buna 

“üç partinin koalisyonu deme-

yin, laiklerle Müslümanların, yani 

Müslümanlığını önceleyenlerin 

koalisyonu deyin” diyor. 

Amr bin el-Ureyyid dediğim 

gibi o teşkilatlanma sekreteri 

ve hakikaten aktif ve cevval bir 

insan. Ona “böyle bir şeyi devrimi 

bekliyor muydunuz?” diye sordu-

ğumuzda “açık söyleyeyim, bekle-

miyorduk” dedi. Beklemiyorduk 

derken elbette bu mücadelenin 

bir sonuca ulaşacağını biliyor-

duk, ama bugün beklediğimiz bir 

şey değildi bu. Raşid Gannuşi  

Tunus’un bu şekilde devam ede-

meyeceğini yazıyordu. Fakat 

Gannuşi’nin kafasında da yakın 

bir tarih yoktu. Bu bakımdan 
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devrim süreci onlar açısından da 

yakın tarihte beklenen bir surum 

değildi.

Nahda’nın Genel Politikası

Nahda’nın gençlik kollarının 

Nahda’nın genel politikasını uzlaş-

macı bir yaklaşım olarak görmesi-

ni nasıl yorumluyorsunuz?

Gençliğin getirdiği bir eleştiri. 

Gannuşi belli bir tecrübeden geç-

miş bakın, 1980’li yılların sonla-

rında  çıktılar bildiğim kadarıyla 

Tunus’tan. Tunus’tan çıkarken de 

gençlik Gannuşi’ye karşıydı. Yani 

karşıydı derken tepkisel bir tavır 

koyuyordu. Yani “niye kaçıyoruz 

ki, cihat etmemiz gerekmiyor 

mu?” filan, Gannuşi’ninse yetiş-

miş kadroları harcamamak gibi 

bir tasavvuru vardı. “Bu rejim 

er-geç gidecek ve biz bu kadrola-

rımızla buraya tekrar döneceğiz, 

bu kadrolarımızı harcamamamız 

lazım.” şeklinde düşünüyor-

du Tabii bunu eleştirenler oldu 

ama mecburen ayrıldılar oradan, 

sonuçta Gannuşi’nin bu anlamda 

çok haksız olmadığı ortaya çıkı-

yor. Yani gençliğin meydana getir-

diği bir şey, biliyorsunuz Nahda 

uyanış demek, gençler diyorlar-

mış ki “Biz  Nahda değil, uzlaşı 

olduk biz, uzlaşı olduk biz baş-

tan ayağa.”  Buna karşın Nahda 

yöneticileri şunu söylüyor: “Bazen 

hoşgörüyü bir zaaf olarak algılı-

yorlar, ama biz netice itibariyle saf 

değiliz, ne yaptığımızı biliyoruz.” 

Burada bir şeyi daha vurgula-

mak lazım, Türkiye Tunus ben-

zetmesi çok yapılır, iki ülkenin de 

laik olması açısından. Bu anlamda 

laiklikle, laiklerin tavrıyla ilgili 

bir soruya Amr bin el Ureyyid, 

“Ne demek istediğinizi anlıyo-

rum, ben sizin neyi kastettiğinizi 

anlıyorum, ama Tunus’un laikliği 

Türkiye’deki gibi İslâm düşmanı 

ve katı bir şey değildir. Böyle bir 

şey yoktur. Bir hayat tarzı olarak 

tasavvur ederler ve netice itibariyle 

İslâm’a husumet duymazlar. Yani 

İslâm olsun, tamam, çok problem 

yok, ama biz hayat tarzımızı da 

yaşayalım” Şimdi Haziranda hem 

seçime gidecekler hem anayasayı 

bitirmeleri lazım, oylamaya koya-

caklar. Hazırladıkları anayasaya,  

“ülkenin dili Arapça, dini İslam, 

rejimi cumhuriyettir” diye bir 

madde koymuşlar. Bu maddede 

neredeyse tam bir uzlaşma sağ-

lanmış.  Amr bin el-Ureyyid “bu 

konuda icma sağlandı” diye ifade 

ediyor bu uzlaşmayı. Türkiye’de 

bu uzlaşmayı sağlamanız zor, 

hatta mümkün değil. 

Tunus Medyası

Tunus’ta Burgiba’nın  Atatürk’ü 

örnek aldığı belirtilmekte ve dev-

rimleri Kemalist devrimlere ben-

zetilmektedir. Gannuşi’ye göre 

Burgiba devrimleri Türkiye’deki 

Kemalist devrimlerin daha radi-

kal bir uyarlamasıdır. Bu bakım-

dan iki ülkenin önceki modelleri 

de benziyor gibi. 1990’lı yıllarda 

Türkiye’de  Tunuslaşma şeklin-

de tartışmalar oldu. Bu anlam-

da bahsettiğiniz Tunus’un laikliği 

Türkiye’nin laikliğine benzemez  

yaklaşımı çok da yerli yerine otur-

mayan, belki biraz da netameli 

konulardan uzaklaşmaya çalışan  

bir yaklaşım gibi. Ne dersiniz?

Hayır, değil. Yani şimdi, anaya-

sada mutabık kalınmış. Türkiye’de 

mesela, şöyle bir mutabakat sağ-

lanabilir mi? “Türkiye’nin dili 

Türkçedir, dini İslâm’dır ve rejim 

cumhuriyettir, demokrasidir.” 

Yani “din İslâm’dır” diye bir şeyi 

Türkiye’de Anayasa maddesi ola-

rak koyabilir misiniz? Fark bu, 

bu farkı vurgulamak istiyor. Yoksa 

Tunus’un laikleri şudur, budur 

demek istemiyor. Şimdi belki bir-

iki nokta üzerinde durmak lazım: 

1. Tek adam yönetimleri ki, 

Tunus biraz tabii Burgiba’dan 

Zeynel Abidin’e aktarılmış. Tek 

adam yönetimleri hakikaten ciddi 

bir özgürlük sorunu yaşatan 

yönetimler, işte basından bahsedi-

yoruz. Mesela, rejim yanlılarının 

dışında olanların basındaki oranı 

yüzde beş bile değil. Nahda bir 

yayın organı filan çıkarabilecek 

pozisyonda değil, bütün mensup-

ları yurtdışına dağılmış vaziyette 

veya hapse girmiş vaziyette dev-

rimden önce.

2. Diğer basının tamamı saldır-

gan ve en ufak bir meseleden  cın-

gar çıkaran bir yanı var. Türkiye 

Tunus’ta bir tartışma konusu 

Raşid el Gannuşi
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olmuştu biz gittiğimiz günlerde. 

Tunuslu Seyyide el-Akabi adında 

bir kadın  herhangi bir vesileyle 

Türkiye’de ödül almış. Kimden 

almış? Bu kadın gelmiş, devlet 

bakanı Fatma Şahin’den ödül 

almış ve kadın eski  rejim döne-

minde de yolsuzluk yapan, bir 

kadınmış. Ödül almış ve Recep 

Tayyip Erdoğan’la beraber aynı 

karede resimleri çıkmış. Bütün 

basın o resimleri kullanarak işte 

Tayyip Erdoğan’ın itibar ettiği 

kişilere bakın diyerek eleştiri yap-

mıştı. Yani Fransız etkisine açık 

değil, doğrudan doğruya Fransız 

etkisinde ve Fransa’yı samimiyetle 

kabul eden bir  yapısı var bası-

nın. Tabii biz oturup konuşurken 

diyoruz ki, Fransa devrim süre-

cinde Bin Ali’nin tarafını tuttu, 

orada Fransa’ya karşı  tereddüt 

meydana gelmiştir, tabii olarak 

böyle yorumlanabilir. Evet, böyle 

kısmi bir karşıtlığın  var oldu-

ğu belli, ama bunun Fransa’nın 

Tunus’taki etkisini çok etkileye-

bilecek bir boyutu yok, çünkü 

neredeyse ihracat ve ithalat dedi-

ğimiz hikâyenin çok büyük bir 

kısmı Fransa’ya yapılıyor, Fransa 

Tunus’un entelektüel kimyasını 

oluşturan bir mekanizma, yani 

onun için Nahda’nın en fazla  

uğraşmak zorunda kalacağı işler-

den biri de bu diye bakmak lazım.

Gannuşi devrimi değil, ıslaha-

tı  öne çıkartıyor dediniz. Fakat 

seksenli yıllarda şöyle bir durum 

var: İran Devrimi, Nahda üze-

rinde ciddi etkiye sahip olmuştur. 

Humeyni’nin siyasi düşüncesin-

de yer alan ezen ve ezilen gibi 

kavramlar Gannuşi tarafından 

da kullanılmıştır. İran devriminin 

siyasi alandaki birtakım uygula-

malarını baskıcı olarak telakki 

eden Gannuşi, İslami devletin tek 

bir yolu olmadığı, demokratik 

süreçler gibi başka yollarla da 

amaçlarına ulaşabileceklerini vur-

gulamıştır. Bu çerçevede  yaşanan 

dönüşümler konusunda ne söyler-

siniz?

Elbette. Şimdi heyecanlı bir 

süreçti o yıllar, biz de yaşadık. 

Yani İran devrimi olunca bu ola-

ğanüstü bir şeydi. Fransız dev-

rimi ve Rus devriminden sonra 

devrimler çağının bittiği söyle-

nen bir zaman diliminde çok 

da fazla kan akıtmadan kitlele-

ri hareketlendirerek Amerika’yla 

birebir menfaatleri örtüşen bir 

rejimi ortadan kaldırmak ve yeri-

ne yeni bir şey kurmak büyük bir 

kalkış meselesiydi. Yani hepimiz 

heyecanlandık ve hepimiz böyle 

bir şeyi kendi ülkemizde yapa-

bilmenin heyecanını o dönemde 

duyduk, ama dediğiniz gibi daha 

sonra Murtaza Mutahhari’nin 

çok güzel söylediği bir şey vardır 

Pınar Yayınları’ndan çıkan “İslâm 

Devrimi” kitabında: “Her devri-

min iki aşaması vardır. Bir olum-

suz yıkma aşaması, ikinci olarak 

olumlu inşa aşaması diye, en zoru 

olumlu inşa aşamasıdır. Bütün 

ayrışmalar ve bütün hadiseler 

olumlu inşa aşamasında meyda-

na gelir. Umarım İslâm devri-

mi olumlu inşa aşamasını başa-

rıyla aşacaktır” filan diye böyle 

bir umudunu dile getirir. Yani o 

inşa aşamasında ciddi sorunlar 

yaşandı. Dolayısıyla elbette böyle 

bir umutsuzluğun bunda bir payı 

vardır, kendi düşüncesini oluştu-

rurken İran’da devrim bu şekil-

de olmadıysa, bu ıslaha dönük 

ve tedrici olarak yapılması daha 

uygundur diye düşünmüş olabilir. 

Gannuşi’nin Düşüncelerinin 

Anlaşılabilmesi

Gannuşi Tunus’a geldiğinde 

ilk olarak, “ben Humeyni değilim, 

Humeyni gibi gelmedim” şeklin-

de bir açıklama yapmıştı. Bunun 

siyasal gerekçeleri olabilir, ama 

öte yandan Gannuşi’nin klasik 

İhvan çizgisine de mesafeli oldu-

ğunu biliyoruz. Tunus devrimin-

den sonra “organik, yerli, tam 

bir Arap modeli” diye, Tunus’u 

işaret eden yazılar çıktı.  Bu şu 

açıdan da manidardı. Gannuşi’nin 

ve hareketinin  beslendiği . Benna 

ve Kutub’un kitapları dışındaki  

Gannuşi’nin kendi açısından algıladığı şey şu: Biz ilk 
defa burada başladık, eğer biz başarılı olamazsak, 
yani kamuoyunu ikna etmekte başarılı olamazsak 
Tunus’ta olan şey iyi oldu, eskisinden daha iyi durum-
dayız dedirtemezsek, başarısız olursak bu sadece 
bizim başarısızlığımız olmayacak. Onun için  bu bize 
çok ciddi sorumluluklar yükleyen bir iştir. Bu anlam-
da sadece Tunus’a ait değil, dışarıya ait bir sorumlu-
luğumuz olduğunun da farkındayız. Bu anlamda çok 
ve dikkatli çalışıyoruz gibi düşünceleri var.
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ikinci kanal Malik bin Nebî’dir.  

Cezayirli düşünürün medeni-

yet kavramı üzerine düşünceleri 

Gannuşi üzerinde etkili olmuştur. 

Kutub’un temsil ettiği şekilde bir  

İslâmi hareketin Mağrib bağla-

mına uyumlu olmadığını savu-

nan Malik bin Nebi, daha sonra 

Gannuşi’nin Tunus’un kendi özel-

likleri doğrultusunda bir siyaset 

izlemesinde etkili olmuştur.  Bu 

arkaplan içerisinden gidildiğinde 

Tunus’u  da model olarak savunan-

lar var. Bu çerçevede  Ortadoğu’ya 

önerilen modeller içinde Türkiye 

ve Tunus’u karşılaştırdığımızda 

nasıl bir manzara var?

Şöyle söyleyeyim, Gannuşi’nin 

düşüncelerinin anlaşılabilmesi 

için biraz zamanın geçmesi gere-

kir, ama Gannuşi bir filozof gibi 

çok tutarlı şeylere sahip olmayabi-

lir de, çünkü siyasetçiyle düşünür 

arasında bir yerde gidip gelmek 

zorunda. Mesela, bunun emare-

lerini de görüyoruz. Şimdi teorik 

bağlamda diyor ki, şöyle şöyle 

olmak zorundadır bir şey için, 

fakat bunun pratikte zorlukla-

rıyla karşılaştığında bazen teorik 

söylemini aşan bir sertliği ortaya 

koyduğunu görüyorsunuz üslu-

bunda. Yani orada birisinin söy-

lediği gibi Gannuşi’nin  uçtan uca 

savrulan  sarkaç gibi bir pozisyo-

nu da var ve bir yerde bu kararlı-

lık bulacak. Yani netice itibariyle 

Gannuşi’nin itibarı iki noktada: 

İlki davayı bırakmamış oluşunda, 

yani bütün zorluklara rağmen, 

bütün sıkıntılara rağmen davayı 

bırakmamış oluşundan gelen bir 

itibarı var. İkincisi ise, dönüp gel-

diğinde siyaseten en yüksek mev-

kilere gelebilme pozisyonu var 

olmasına rağmen bu pozisyonla-

rı reddedip, Nahda hareketinin 

başında kalması.  Netice itibariyle 

bunun bir kişisel ikbal sorunu 

değil, bir dava meselesi olduğunu 

ve belli bir dibe vurmuşluk yaşa-

yan İslâmi anlayışın tekrar yük-

selişe geçtiğini ve bu yükselişin 

doğru yolda ilerlemesi konusunda 

Gannuşi’nin yapacağı işler oldu-

ğunu düşünüyorum. 

Tunus’un sosyal ve siyasal 

yapısında öne çıkan hususlar 

neler?

Bir şey daha, mesela Tunus’ta 

böyle 10 kişilik, 20 kişilik grup-

ların protestolarıyla karşılaşıyor-

sunuz. Orada ismini zikretme-

den geçemeyeceğim Ömer Faruk 

Tokat diye Anadolu Ajansının bir 

temsilcisi var. Gerçekten Ömer 

Faruk 6 ay falan olmuş oraya 

gideli, Tunus konusunda çok iyi 

analizler yapan, çok iyi değer-

lendirmeler yapan bir arkadaş. 

Yani Gannuşi’den alın Amr bin 

Ureyyıd’a kadar, sosyalistlere 

kadar bütün bağlantıları Ömer 

Faruk kurdu. Onun bir değer-

lendirmesi var Gannuşi’yle ilgi-

li, diyor ki: “Gannuşi’nin  İslâm 

dünyasında çok uzlaşmacı, çok 

mülayim bir imajı vardır genel 

hatlarıyla. Tunus medyasındaki 

Gannuşi imajıysa tamamen fark-

lıdır” Yani şunu demek istiyo-

rum,  insanların zihninde tek bir 

Gannuşi yok Gannuşi algıları var. 

Amr bin el-Ureyyıd’ın söylediği 

bir şey var: “En büyük sorunu-

muz şu: Biz iktidara geldik, evet, 

iktidarın ortağıyız, ama insanlar 

en fazla oyu biz aldığımız için 

bizim iktidarda istediğimizi yapa-

bilecek pozisyonda olduğumuzu 

zannediyorlar. Oysa durum hiç 

de öyle değil ve elli yılın birikmiş 

sorunlarının tamamının en kısa 

sürede çözülmesini istiyorlar. Bu 

ağır bir yük, bunun farkındayız” 

ve Gannuşi’nin söylediği bir laf 

var: “Onlara ben söylüyorum ki, 

tamam, haklısınız, bu sorunla-

rın olduğunu biliyorum. Gayet 

ciddi sorunlarınız var, ama bu 

sorunları devamlı söyleyerek 

ortalığı sallarsanız burada bina 

kurmak zordur, depremde bina 

yapılmaz. Yani deprem olurken 

bina yapamazsınız, bize biraz 

fırsat verin” anlamında söylediği 

şeyler var. Bu zorlukları yaşıyor-

lar. Yalnız tabii ne Libya gibi, ne 

Suriye gibi hiç değil, Mısır gibi 

de olmadı. Yani 700-800 insan 

öldü belki Tunus’ta, ama orta-

lık çok fazla yıkılmadı, ikinci-

si devlet mekanizması çökmedi, 
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üçüncüsü Tunus’un bir önemli 

yanı şu: Aşağı-yukarı sosyalistler 

dahil, liberaller dahil bütün her-

kes devrim sürecine katılmışlar. 

Öyle olunca da hatta Tunus basını 

bile rejimin sesi olmasına rağ-

men rejimin gideceğini görünce, 

o da bu kervana katılmış.  Basın 

başlı başına bir sorun Tunus’ta. Bu 

sorunun ne kadar ciddi olduğu-

nu Tunus’un Başbakanı Cebali’nin 

tavrından anlıyoruz. Cebali  halka 

diyor ki, “devlet televizyonunu 

izlemeyin.” Peki, devlet televizyo-

nu bunların kontrolünde değil mi 

diyeceksiniz, dediğim gibi parçalı 

bir iktidar yapısı olduğunu bil-

mek lazım, bu bir, ikincisi, orada 

medyayı işletecek insanınız yoksa, 

medyayı işleteceklerin kafası da 

belli bir formatta çalışıyorsa, sizin 

oraya  teknolojik  altyapı geti-

rip kurmanız da bir mana ifade 

etmiyor. Amr bin el-Ureyyıd’ın 

söylediği bir şey var: “Allah’tan 

ahali rejim döneminde alıştığı için 

Tunus basınına itibar etmemeyi 

biliyor. Biz yazılı ve görsel basın-

da çok geriyiz. Şimdi iki tane 

televizyon kuruyoruz, ama sosyal 

medyada en organize ve en örgüt-

lü olan biziz, o imkânları değer-

lendiriyoruz” 

Gannuşi ile görüşmenizde 

neler söyledi? 

Gannuşi’yle görüşmeye baş-

ladığımızda şunları söyledi: 

“Kadınıyla, erkeğiyle böyle bir 

davetçi grubu misafir ettiğim için 

mutluyum. Türkiye-Tunus ilişki-

leri iyi gidiyor, ama çok daha fazla 

gelişmesi lazım. Araplar İslâm’ı 

buraya getirdi, ama İslâm’ın bura-

da kökleşmesini Osmanlılar sağla-

dı” Dolayısıyla mesela, Sinan Paşa 

orayı fetheden Osmanlı paşası, 

Sinan Paşa’yı Tunuslular genellikle 

biliyorlar. Sinan Paşa’dan çıkarak 

“İstanbul bütün ümmetin ve hepi-

mizin hafızasının bulunduğu yer-

dir, tarihimizin bulunduğu yerdir. 

Dolayısıyla ortak başkentimizdir 

İstanbul, Tunuslu Hayrettin Paşa 

ve  Tunuslu Ali Başhambe Osmanlı 

istihbaratında görev yapmış 

Tunuslulardan bir tanesi- önem-

li kişilerdendir. Tunus’u fetheden 

Sinan Paşa’nın Sultanahmet’teki 

kabri başında dua edip, ağla-

dığımı hatırlıyorum. Eğer sen 

Tunus’a gelmeseydin muhtemelen 

ben Hıristiyan olacaktım” diye. 

Daha sonra Türkiye’yle Tunus’taki 

İslâmi hareketlerin gelişimini 

ortaya koyan bir karşılaştırma 

yaptı. Türkiye’de sivil toplum-

da büyük değişimler olduğunu 

belirtti. Türkiye’de Müslümanlar 

medya alanında önemli gelişme-

ler kat ettiler dedi.  Ona göre 

Mavi Marmara ve  benzeri olaylar 

Türkiye’nin gelişiminin ne yönde 

olduğunu, hangi yönde olduğunu 

ortaya koymaktadır. Ayrıca geç-

mişte de Türkiye’de nisbi ola-

rak  demokrasinin var olmasını 

önemli buluyor. Türkiye’de ıslahla 

insanların arasına birtakım engel-

ler konulmuş olsa da,  birtakım 

kapılar her zaman  açık olduğunu, 

Tunus’ta ise ıslahla insanların ara-

sına diktatörlüğün doğrudan doğ-

ruya girdiğini ve ıslahla  insanların  

yüz yüze gelemediğini ifade etti. 

“Biz halkı temsil eden her siya-

si partiyle ülke idaresinde ortak-

lık yapacağımızı söyledik ve bu 

sözümüze sadık kalacağız” dedi. 

Tunus’un mazlum halklara ve des-

potlara iki önemli mesaj verdiğini 

belirtti: “Halkların haklarını gasp 

edenlerin devrilecekleri mesajıydı 

bu. Halklaraysa, siz haklarınızı 

sokağa çıkarak alabilirsiniz dedi. 

Sokağa hâkim olursanız saraya da 

hâkim olursunuz” Nitekim dev-

rime uğramayan ülkeler olarak 

Fas ve Cezayir’in ıslah yolunu 

seçmeye çalıştığının altını çizdi.  

Kendilerinin mutedil laiklerle 

ortak iktidar olduklarını bundan 

dolayı  mümkün mertebe geniş 

tabanlı bir iktidar sunduklarını 

söyledi.  

Gannuşi’nin bir yönü de Batı’ya 

ilişkin düşünceleri ve buradaki 

yaşamı. Onun  hayatındaki dönüm 

noktalarından biri  Sorbonne’da 

yüksek lisans yapmak  için Paris’e 

gidişi olmuştur. Burada hem Batı 

dünyasını daha yakından görmüş, 

hem Batılı düşünürlerin seminer-

lerini takip etmiş hem de Pakistan 

kökenli Tebliğ Cemaati’ne katı-

larak Paris’teki Kuzey Afrikalı 

Müslümanlara yönelik dersler ver-

miştir. Bu ikili zihinsel arka plan 

onda bir şekilde karşılık bulmuş 

gibi.  Yani Tunus İslâmcılığının 

demokrasi  başta olmak üzere  

Batılı kavramlarla görece barışık 

ve daha ılımlı bir yol tutturmuş 

olmasına buradan da  bakılabilir. 

Doğrusunu istersen bu tartış-

maların çok ciddi bir biçimde 

yapıldığını düşünmüyorum. Bu 

ciddi bağlamda yapılmıyor, sade-

ce söylem bağlamında yapılan 

şeyler, bunlar önümüzdeki zaman 

içinde yapılacak tartışmalar. 

Parametreleri belli bir tartışma-

yı yapmıyoruz gibi geliyor bana, 

dolayısıyla bu tartışmaların çok 

temelde teorik tartışmalar olmak-

tan ziyade bugünümüzün karşı-

laştığımız sorunlarıyla ilgili olarak 

tartıştığımız bir mesele olduğu-

nu düşünüyorum. Önümüzdeki 

zaman içinde İslâm’ın kendi 

içinden, yani işte demokrasiyle 

beraber zikredilen özgürlük gibi 

kavramların, insan hakları gibi 

kavramların sanki onun mütem-

mim cüzi gibi mütalaa edilmesi-

nin sorunlarına dikkat çekilecek-
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tir. Müslümanların bu konuda ne 

dediğine ilişkin, yani demokrasi, 

eşitlik diyor, ama Müslümanlık 

adalet diyor, nedir bu adalet? 

Yani Müslümanlığın adalet ola-

rak tasavvur ettiği şey nedir? Bu 

kavramların inanışın, dini inan-

cın kendi içinden gelen delillerle 

ortaya konulması lazım. Doğrusu 

çok flu bir iklimde ilerlediğimizi 

düşünüyorum, yani benim de çok 

net şeylerim yok bu konuyla ilgili, 

onu söylemiş olayım. Çok net 

tasavvurlarım yok.

Şunu da görmemiz lazım: 

Tunus’taki İslâmi hareket bir İslâm 

devleti kurmaktansa ahlaki ve sos-

yal yönden İslâm’a uygun bir sis-

temi savunma yolunda gayret gös-

termesi açısından post-İslâmcı ola-

rak tanımlanan  yaklaşıma teorik 

altyapı sunuyor gibi. Gannuşi’nin  

İslâmi hareketlerin önceliklerini 

sıraladığı bir makalesinde İslâmi 

hareketlerin hem siyasi hem de 

toplumsal faaliyetlere  ağırlık ver-

meleri gerektiğini ancak ikisinin 

çelişmesi veya bir tercih yapılma-

sı durumunda sosyal faaliyetlerin 

öncelenmesi gerektiğini belirtmiş 

olması düşündürücü. 

Gannuşi, şöyle bir şey dedi: 

“Elli yılda alınan hakların hemen 

geri verilmesi isteniyor. Deprem 

devam ederken ev inşa edilemez. 

Durmadan bizi sallarsanız hakla-

rınızı veremeyiz, problemler bir 

günde çözülmez, sabra ihtiyacı-

mız var.”  Vallahi teorinin yüzde  

yüz pratiğe aktarıldığı bir şey çok 

görülmüş değildir. Teoriden kop-

mamak, ama teoriyi pratikle test 

etmek, pratiği de teoriyle kontrol 

etmek gibi bir şeye ihtiyacımız 

yok mu diye söylememiz gere-

kiyor benim kanaatimce, böyle 

çok kategorik tartışmaların çok 

müspet sonuçlar çıkaracağını zan-

netmiyorum. Tunus’ta  başlayan 

hareket uzun süreli bir geçiş  süre-

ci olacaktır. Yani çok tartışmalar 

yaşayacağız, birtakım düşüncele-

rimizi yeniden teyit etme duru-

mu veya daha doğrusu test etme 

durumuyla karşı karşıya olacağız. 

Birtakım uygulamalara belki karşı 

çıkmak durumuyla karşı karşı-

ya kalacağız. Burada asıl önemli 

olan şu: Bu hayatı Müslüman’ca 

yaşayalım diye bir tasavvurun, 

bir derdin olması önemli bir şey-

dir. Yani Arap baharında yöneti-

me gelenlerin hepsinde böyle bir 

dert var. Fakat zaruretler bu derdi 

sizin teorik bağlamda algıladığını-

zın başka istikametine çekebilme 

kudretine sahip, ama bu çizgiyle 

bağlantısını koparmayacak, ana 

doğruyla bağlantısını koparmaya-

cak bir esneklikte devam edip 

gidiyorsa, buna olumlu gözle bak-

mak lazım diye düşünüyorum.

Sonuç olarak neler söylersi-

niz? Tunus’taki isyan başladığın-

dan bu yana sizin kanaatlerinizde 

bir değişiklik oldu mu? 

Açıkçası, umduğumdan daha 

iyi bulduğumu söyleyebilirim, 

değişimin iyi yönde olduğunu 

söyleyebilirim. Çünkü çok büyük 

heyecana kapılmadım, bir geçiş 

süreci olacağını düşündüm. Yani 

tabii ki sevindim, tabii ki bir dik-

tatörlüğün yıkılması beni ciddi 

bir şekilde memnun etti, ama 

Tunus’la ilgili birtakım okuma-

larım vardı ve orada ciddi bir 

Fransız etkisinin olduğunu, o etki 

kırılmadan Tunus’un kendi ken-

dine  hareket edemeyeceğini, bu 

etkinin kırılmasının da bir zama-

na bağlı olduğunu biliyordum. 

Yani en azından okumalarımdan 

biliyordum, dolayısıyla gidip 

aşağı-yukarı Tunus’un  önemli 

isimleriyle görüşüp de, onların 

da aşağı-yukarı buna yakın şeyler 

düşündüğünü öğrenince demek 

ki, insanlar güçlerinin yettiği, 

imkânlarının erdiği kadar bu işi 

yapmaya gayret edecekler diye 

daha umutlu bir pozisyonda geri 

döndüğümü söyleyebilirim. Yani 

çok dökük, yıkık bir Tunus da 

görmedim, belediye hizmetleri 

açısından sorunlar yaşadıklarını 

biliyorum. Tunus’ta ilk defa ikti-

dar diye bir şeyle, bir erkle karşı 

karşıya gelme bu devrim sürecin-

den sonra meydana gelmiş bir şey 

ve insanlar buna alışmaya çalışı-

yorlar aynı zamanda. Gördüğüm 

süreçte sabırla, ısrarla bu işle-

ri devam ettirecek insanların bir 

kararlılığını gördüm en azından 

konuştuğum o iki insanda, böyle 

bir teslim olmuş ruh hali, bir bık-

mış ruh hali filan da görmedim, 

açık söyleyeyim. 

Mesela, şunu sormayı düşünü-

yordum ben: Acaba mağrib ülke-

leri arasında bir serbest ticaret 

bölgesi oluşturulabilir mi? Çünkü 

çok önemle üzerinde durdukla-

rı bir şey, ticaretimizi tek kanal-

lı olmaktan çıkarıp, çok kanal-

lı olmaya doğru şey yapmamız 

lazım filan diye ki, akıllıca olan da 

buydu. Bunun da ilk adımı kom-

şularla ticaret yapmaktır doğru 

düzgün, Amr bin  el-Ureyyıd dedi 

ki: “Bu işe hemen başladık, ama 

çok ciddi zorluğumuz var, yani 

çok parçalanmış bir coğrafyadan 

bahsediyoruz. İşte Fransız etkisi, 

Fas’ta başka türlü etkiler, yani 

sıkıntılı bir coğrafyadan bahsedi-

yoruz, ama sonuna kadar böyle 

bir birliğin var olması için eli-

mizden gelen her şeyi yapaca-

ğız. Libya’yla aramızda temaslar 

devam ediyor, Libya’da vaziyetin 

iyi olacağını görüyoruz, inşallah 

umulandan daha iyi olacak.” 
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Tevfi k EL-MEDİNİ

Tunus Devrimi Üçüncü Yılında

17Aralık 2010’da Tunus 

devrimi Sidi Buzid 

kentinden başladı ve 14 Ocak 

2011’de Zeynel Abidin Bin Ali ve 

mafya ailesinin hegemonya kur-

duğu diktatör rejimin yıkılmasın-

da başarılı oldu. Bu devrim Tunus 

halkının değişimi gerçekleştirebi-

leceğini, diktatörlüğün yapısını 

yıkabileceğini ve Arap dünyasında 

esen özgürlüğün rüzgarını başla-

tabileceğini ispatladı. 

Tunus halkı, devrimin özgür-

lük ve ulusal saygınlık hedefle-

rini gerçekleştirmek için iyimser 

bir tutum sergiledi ancak İslâmcı 

Nahda Partisi’nin iktidara gelme-

si, dini ve Selefi başka partilerle 

ittifakı, Tunus devriminin hedef-

lerini gerçekleştirmedeki acziyeti, 

Bin Ali diktatörlüğünü ve bozuk 

rejimini alternatif İslâmcı bütün-

cül yönetimle ve daha bozuk bir 

rejimle değiştirme yönündeki 

genel eğilimi yanı sıra cihatçı sele-

fi aşırılık, özelikle de başta işçi 

sendikaları olmak üzere Tunus’un 

sivil toplum oluşumlarına karşı 

baskıda bulunmak, ağızlara gem 

vurmak, Tunus halkının öncüleri 

olan aydınları, gazeteci, edebi-

yatçı ve sanatçıları korkutmakla 

birlikte zorla gündemler dayat-

mak suretiyle Tunus devletinin 

eklemlerini kontrol altına almak 

için hegemonya kurmak ve fır-

satları kullanma girişimi, tekfir 

silahlarını ve dini baskıyı haklı 

çıkarmak için kullanmak gibi teh-

likeli başka etkenler ve uygulama-

lar, Arap devrimlerinin baharını 

patlatan Tunus devrimini sert kışa 

dönüştürdü. Zira Tunus’ta demok-

ratik muhalefet sivil ve çoğulcu 

demokratik devletin kuruluşunun 

önünü açmak için zaman kazan-

makta başarılı olamadı. 

Halkın bu hayal kırıklığı 

Tunus devriminin patlak verme-

sinin üzerinden iki yıl geçmesi 

sebebiyle yıldönümü kutlamala-

rında ortaya çıktı. Tunus devri-

minin ve Arap devrimleri baha-

rının beşiği, devrimin sembolüne 

dönüşen Muhammed Buazizi’nin 

doğum yeri olan Sidi Buzid ken-

tine gelen Cumhurbaşkanı Munsif 

El Marzuki ve Kurucu Meclis 

Başkanı Mustafa Bin Cafer taşlı 

ve domatesli saldırıya uğradı. Her 

iki isim platformdan çekilip baş-

kent Tunus’a dönen konvoyları-

na bindiler. Başbakan Hamadi El 

Cibali’nin ‘sağlık sorunları’ sebe-

biyle bu kutlamada yer almayışı 

dikkat çekti. Ancak aslında Cibali 

devlet başkanının ve kurucu mec-

lis başkanının Sidi Buzid ken-

tindeki öfkeli kitleden gördüğü 

saldırının bir benzeriyle karşı-

laşmasının önüne geçmek iste-

di. Öfkeli kalabalık geçen Eylül 

ayında Nahda hareketine mensup 

valiyi kovmuştu. 

Göstericiler cumhurbaşka-

nının kurucu meclis başkanıyla 

bulunduğu podyuma doğru iler-

lemeden önce ‘ halk hüküme-

tin düşürülmesini istiyor’ slogan-

ları attılar ancak göstericiler ile 

polis arasında alanda bir çatışma 

yaşanmadı. Tunus cumhurbaşkanı 

konuşmasını yapmaya başladığın-

da yaklaşık beş bin kadar olduk-

ları tespit edilen katılımcılardan 

büyük bir bölüm ‘defol, defol’ 

diye sloganlar atmaya başladı. 

Bu slogan devrim cumhurbaşka-

nı Zeynel Abidin Bin Ali’nin 14 

Şubat 2011 yılında devrilmeden 

önce yüzüne karşı söylenen meş-

hur slogandır. 

Tunus’ta yaşanan değişim sürecini farklı dünya görüşlerinin nasıl anlamlandırdığını görmek 

bakımından Tunuslu gazeteci ve yazar Tevfik el-Medini’nin yazısının çevirisine yer veriyoruz. 

Devrimin bir süreç olduğunu göz ardı eden yaklaşımlar ülkede yaşanan sorunların hemen 

çözülmesini bekliyor ve bu da yönetime dönük eleştirileri beraberinde getiriyor. (Umran)
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“Bu Meşru Öfkeyi Anlıyorum”

Marzuki ‘ bu meşru öfkeyi 

anlıyorum ancak hükümet hasta-

lığı tespit etti ve altı ay zarfında 

hükümetin ülkenin içinde bulun-

duğu sıkıntıdan kurtulması için 

tedaviyi açıklayacağını’ belirterek 

katılımcıların onaylamayan slo-

ganları ortasında ‘ ilk defa önü-

müzde halkın parasını çalmayan 

bir hükümet var’ diye ekledi. 

Marzuki Sidi Buzid’te istenmeyen 

bir isim. Zira Marzuki sürgün-

den dönüp 17 Aralık 2010’da 

Sidi Buzid’te kendisini yakan sey-

yar satısı Muhammed Buazizi’nin 

mezarını ziyaret ettiği 2011 yılı 

başlarında bu şehirden kovulmuş-

tu. Buazizi’nin kendini yakması 

Bin Ali’yi deviren halk devrimini 

başlatmıştı. 

Sidi Buzid halkı bu tarihi 

münasebette Tunus hükümetinin 

her şeyden mahrum kent için kal-

kınma projeleri listesi sunmasını 

bekliyordu. Marzuki ise ‘Tunus 

şişenin boynunda ve sabretmek 

lazım’ diyerek onları sabretmeye 

teşvik etti. İki yıl geçti ve Troyka 

hükümeti yeni ve önceki dönem-

den miras kalan ekonomik ve sos-

yal sorunları çözmekte aciz kaldı. 

Bu süre zarfında İslâmcı 

Nahda hareketi ülkenin orta, 

güney ve kuzey batıdaki yoksul 

şehirlerde ekonomik kalkınmayı 

gerçekleştirmekte henüz başarılı 

olamadı. Bu şehirler yaptırımların 

ve kalkınmaya ayrılan bütçenin 

yüzde 20’sinden azını alıyordu. 

Aynı zaman zarfında sahil kenti 

Tunus kalkınma ve yatırım proje-

lerinde aslan payı alıyordu. Bu da 

Tunus’ta sahil kentleri ile iç kent-

ler arasındaki kalkınma uçuru-

munu derinleştirdi. Sidi Buzid’te 

işsizlik oranı yüzde 30’u geçti. 

Bu oran başkent Tunus’ta yüzde 

20’dir. Üniversite diplomalı işsiz-

ler ise en zor olanı. Ne özel sek-

törün gelme umudu var ne de 

yeterli hazır yollar ve gerçekçi 

idari hizmetler var. Beşeri kal-

kınma alanında uzman kişilerin 

görüşüne göre adet olduğu üzere 

yatırımlar sahil kentlere gidecek. 

Bunların yanı sıra 23 Ekim 

2011’de seçimlerin iktidara getir-

diği ve iki laik partiyle ittifak 

kurarak hükümeti oluşturan 

Nahda hareketi şu ana kadar 

Tunus’un yaşadığı ekonomik ve 

sosyal sorunları çözemedi. Nahda 

hareketinin devrimin kendisine 

hediye ettiği tarihi fırsatı kullana-

madığı açık. Ülkeyi halkın bek-

lentileriyle örtüşecek şekilde idare 

etme güçsüzlüğü ve peşi sıra gelen 

krizleri istenen şekilde çözmekte 

başarısız olması, Nahda hareke-

tinin hükümeti yürütebilecek ve 

siyasi bir ustalıkla ülke işlerini 

idare edebilecek bir hareket değil, 

muhalif bir hareket olduğunu 

ispatladı. Nahda Tunus halkının 

gerçekçi beklentilerini karşılaya-

bilecek sosyal bir projeye sahip 

bir iktidar partisi olmaya ehil 

değil. Özellikle de birçok dosya 

hâlâ askıda ve yerinde sayıyor, 

hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Bu 

da birçok eylem, protesto ve pat-

lamalara sebebiyet verdi. 

Nahda hareketinin bütün 

yaptığı ülkedeki 24 kentte kont-

rolünü yayma yönündeki güçlü 

çabasıdır. Gerçi bu şehirlerden 

bazıları iktidardaki ortakları 

Munsif Marzuki’nin Cumhuriyet 

için Kongre partisine ve Mustafa 

Bin Cafer’in Çalışma ve Özgürlük 

Bloğuna gitti. Valilerin çoğunlu-

ğunu İslâmcı Nahda hareketinin 

genel sekreteri olması hesabiy-

le başbakan atadığından Nahda 

hareketinin dar partici çevresin-

den (yani İslâmcı ) valiler atan-

dı. Üstelik atamaları gerçekleşen 

valilerden çoğu kalkınma projele-

rini idare edecek yeterliliğe sahip 

değil. 

Tunus’ta vali tam bir yürütme 

erkine sahip. Zira yönettiği şehir-

deki çekirdek kadroyu, mute-

metleri ve belediyeleri atıyor. Bu 

durum İslâmcı Nahda hareketine 

bütün ülke düzeyinde bir iktidar 

veriyor. Devletin bütün eklem-

lerini ele geçirmeyi hedefleyen 

Nahda’nın planına hizmet ediyor 

bu durum. Bu yüzden ülkedeki 

kalkınma çalışmaları işlemez hale 

geldi. Sebep ise projeleri finanse 

edememesi değil, Nahda hare-

ketinin uzman kadrolara sahip 

olmamasıdır. Ayrıca şehirlerdeki 

yerel işlerin idaresindeki deneyi-

mi eksiktir. 

Tunus devrimi üçüncü yılına 

giriyor. Burada gündemdeki soru 

şu: Devrim nereye gidiyor? 

Bizlerin hâlâ uzun yolun 

başında olduğu kesin. Tunus hal-

kının ve sivil toplumun, canlı 

oluşumlarının Arap devrimi baha-

rının körüklediği hayal kırıklığı, 

ümitsizlik ve başarısızlık duygu-

larına teslim olmaması gerekir. 

Gerçekleşen, Tunus halkının ira-

desinin diktatörlüğe karşı olan 

büyük zaferidir, zulüm devam 

etmeyecektir ve zaman ne kadar 

uzasa da hakk batıla galip gele-

cektir. 

Çeviren: Harun Ersoy
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Beşir Musa NAFİ 

MISIR ‘LİBERALİZMİ’
GELECEĞİ OLMAYAN BİR AKIM MI? 

M ısır muhalefetine ve bu 

muhalefetin arkasında 

duran, mali ve medya desteği 

sunan Mısırlı ve Mısırlı olmayan 

çevre ve güçlere tek bir tanım 

bulmak kolay değil. Ancak libe-

ralizm tanımı belki de muha-

lefetin belli başlı isimlerin arka 

planına, taşıdıkları ve savunduk-

ları açık hedeflere en yakın olan 

tanımdır. 

Muhalefet kanadında eski 

Uluslararası Atom Ajansı başka-

nı ve Batılı çevrelerde en liberal 

Mısırlı yüze sahip Muhammed 

El Baraday, liberalliğini yeni keş-

fetmiş Arap Birliği eski genel 

sekreteri ve eksi Mısır dışişleri 

bakanı Amr Musa, ideolojile-

rini -şayet varsa- belirlemenin 

zor olduğu milliyetçi direnişçi 

Hamdin Sabbahi, Mısır liberaliz-

minin tarihi bekçisi Vefd Partisi 

lideri Seyyid Bedevi, Mısır libe-

ralizmin yeni görüntüsü içinde 

en geniş sahasını işgal etmeye 

çalışan Demokratik Kitle Partisi 

kurucusu ve eski siyaset komis-

yonu üyesi Usame El Gazali, 

Vefd Partisi’nden ayrılmış ve 

Hüsnü Mübarek’e karşı cumhur-

başkanlığı eski adayı Eymen Nur 

gibi siyasi liderler bulunuyor. 

Bunların yanı sıra çok sayıda iş 

adamı yer alıyor. Bu kimseler 

oldukça etkili medya kurumları-

na ve hatta neredeyse özel medya 

organlarının tümüne sahipler. 

Mısır’ın Sıcak Kriz Günleri

Bütün bu isimler Mısır’ın 

sıcak kriz günleri sırasında libe-

ral her hangi bir grup için uygun 

olduğu üzere özgürlükleri ve 

kuvvetler ayrılığını savundu-

lar. Cumhurbaşkanının anayasa 

kararnamesinin bu özgürlükleri 

zincire vurduğunu ve özgürlük-

leri çiğnediğini düşündüler. Yeni 

Mısır anayasa taslağı üzerinde 

kararlaştırılan referandumun 

iptal edilmesi çağrısı yaptılar. Bu 

anayasa taslağının dini yönetimi 

tesis ettiği ve düşünceyi ifade 

etme haklarını garanti altına 

almadığı görüşünü taşıdılar. 

O halde demokrat, çoğul-

cu, daha fazla siyasi özgürlük-

lerin verilmesi, Mısır devleti-

nin İslâmcıların kontrolünden 

ve İslâmlaşma eğilimlerinden 

korunması yanlısı bir tutum ve 

tavır içindeler. Muhalefet kana-

dının Mısırlılara, Arap ve dünya 

Muhammed Mursi
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kamuoyuna vermek istediği imaj 

buydu ancak işin aslı bu imaj 

daha karmaşık ve farklı görülü-

yor. 

Sözgelimi Mısırlı tarihçi 

Muhammed Hasaneyn Heykel’in 

Mısır televizyon kanalları 

içinde en etkilisi olan ve 

önde gelen iş adamlarından 

birinin sahibi olduğu CBC 

kanalına yaptığı konuşmayı 

ele alalım. Üstat Heykel’le 

görüşmenin ne zaman kay-

dedildiği belli değil ancak 

konuşmanın satır araların-

dan çıkarılabilecek sonuç 

konuşmanın, muhalefetin 4 

Aralık akşamı Urube sarayı 

veya İttihat sarayı diye bili-

nen cumhurbaşkanlığı sara-

yına yönelik yürüyüşünden 

bir sonraki gün kaydedildiği 

yönünde. 

Üstat Heykel konuşma-

sında birçok şey söylüyor 

ancak özellikle dikkat çeken 

nokta, muhalefetin Tahrir 

Meydan’ında toplanması-

nı övmesi ve Ocak 2011 

devrimi ruhunun etkileyici 

dönüşü olarak nitelemesiy-

di. Cumhurbaşkanlığı sara-

yına doğru harekete geçil-

mesini ve sarayın kuşatma 

altına alınmasını muhalefe-

ti Tahrir Meydanı’nın dar 

sınırlarından çıkaran öncü 

bir adım olarak görmesiydi. 

Heykel’in bu sınırlarla 

sadece mekânsal sınırları değil, 

muhalefet hareketinin siyasi 

ufkunun sınırlarını da kast ettiği 

açık. Tarihin dikkat çekici çağrıl-

ması içinde Üstat Heykel cum-

hurbaşkanını destekleyen gös-

terinin ve Anayasa Mahkemesi 

önündeki oturma eylemlerinin 

kendisine Almanya’nın Nazi des-

potluğunun kontrolü altına gir-

mesi yönündeki ilk adım olan 

Alman parlamentosu Reichstag’ın 

Nazi partisince yakılması olayını 

hatırlattığını belirtmişti. 

Bu tür bir söylemdeki sorun 

Üstat Heykel’in Mısır ve bütün 

Arap devrimlerine yönelik tutu-

munun büyük ölçüde karışık 

olmasıdır. Ayrıca Mısır devrim 

süreci konusundaki uzun süren 

sessizliği sonrası, cumhurbaşka-

nına ve İslâmcı güçlere yönelik 

çılgınca düşmanlığıyla bilinen 

bir radyoya yaptığı sürpriz 

konuşmasının, cumhurbaş-

kanı sarsıcı bir krizle müca-

dele ederken gelmesidir. 

Arap devrimlerinin hakika-

ti ve amaçları konusundaki 

şüphelerini kesinlikle gizle-

meyen üstat, cumhurbaşka-

nının devrilmesi talebinin 

haklı olmadığına vurgu yap-

mış olsa da sanki cumhur-

başkanının kuşatma altına 

alınmasına ve zayıflatılması-

na katkıda bulunmak istiyor. 

Çelişki Liberal Muhalefetin 

Söylemi

Üstat Heykel’in konuş-

masında kamuoyunda had 

safhada bir bölünme olarak 

nitelenen krizin Ocak dev-

riminin toplumsal ruhunun 

tekrar kazanılmasını temsil 

edemeyeceği gerçeğini gör-

mezlikten gelmesi şaşır-

tıcı. Daha da şaşırtıcı olan 

Üstat Heykel’in özgür ve 

şeffaf oylarla seçilmiş Şura 

Meclisi’ni kuşatma altına 

alan, Meclis binasına molo-

tof kokteyller atan ve halkın 

özgür ve şeffaf iradesiyle seçil-

miş cumhurbaşkanının binası-

nın bulunduğu Urube sarayı-

nı ablukaya alan ve basmaya 

çalışan gösterileri görmezlikten 

gelmesiydi. Oysa Üstat Heykel’i 

Muhammed Hasaneyn 
Heykel’in Mısır ve bütün Arap 
devrimlerine yönelik tutu-
munun büyük ölçüde karışık 
olmasıdır. Ayrıca Mısır devrim 
süreci konusundaki uzun süren 
sessizliği sonrası cumhurbaşka-
nına ve İslâmcı güçlere yönelik 
çılgınca düşmanlığıyla bilinen 
bir radyoya yaptığı sürpriz 
konuşmasının cumhurbaşka-
nı ezici bir krizle mücadele 
ederken gelmesidir. Heykel, 
cumhurbaşkanının muhalif-
lerinin kendisini devireceğini 
düşündü. Arap devrimlerinin 
hakikati ve amaçları konu-
sundaki şüphelerini kesinlikle 
gizlemeyen üstat, cumhurbaş-
kanının devrilmesi talebinin 
haklı olmadığına vurgu yapmış 
olsa da sanki cumhurbaşkanı-
nın kuşatma altına alınması-
na ve zayıflatılmasına katkıda 
bulunmak istiyor.
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yargıçları devrik cumhurbaşkanı 

tarafından atanan, geçiş süreci-

nin karışmasına, ülkede istik-

rarsızlık ikliminin yayılmasına 

ve yeni devlet kurumlarının 

inşasının işlemez kılınmasına 

katıldığına dair kanıtlar bulu-

nan Anayasa Mahkemesi önün-

deki barışçı gösteri rahatsız etti. 

Peki Reichstag yangınını anaya-

sa mahkemesi önündeki otur-

ma eylemi mi çağrıştırıyor yoksa 

seçilmiş kurumların abluka altı-

na alınması, tahrip edilmesi ve 

basma girişimleri mi? 

Üstat Heykel’in konuşma-

sında bu tür bir çelişki liberal 

muhalefetin söyleminin ve nere-

deyse bütün hareketlerinin temel 

özelliğiydi. 

Liberal muhalefet liderleri 

başta kurucu meclisin oluşturul-

masına onay verdiler ve beş ay 

boyunca çalışmalarına etkili ve 

faal şekilde katıldılar. Meclisin 

ufkunda bazı maddeler etrafın-

da anlaşmazlıklar görüldüğün-

de bu kimseler başka blokların 

liderleriyle oturdu ve anlaşmaz-

lık konusu maddeler etrafında 

bir anlaşmaya vardılar. Ancak 

anayasa taslağı tam tamamlan-

ma aşamasına yaklaşınca Amr 

Musa, Eymen Nur ve Vahid 

Abdulmecid korkunç medya 

gürültüsü ortasında meclisten 

çekilmelere önderlik ettiler. 

Çekilenlere göre çekilmenin 

sebebi sadece maddeler etra-

fındaki anlaşmazlık değil, aynı 

zamanda kurucu meclisin oluş-

turulmasıydı. Cumhurbaşkanı 

21 Kasım günü sorunlu anayasa 

kararnamesini çıkardığında başta 

Baraday ve Sabbahi olmak üzere 

liberal blok ve kurucu meclis-

ten çekilen grup sadece anaya-

sa kararnamesine değil, yasal ve 

anayasal kurucu olan cumhur-

başkanının kararname çıkarma 

hakkına itiraz ettiler. Kararname-

ye ve özellikle de dokunulmazlık 

ve cumhurbaşkanının müstesna 

uygulamalarda bulunma hak-

kıyla ilgili iki maddeye itiraz 

gerekliydi ancak cumhurbaşka-

nını diktatörlükle niteleme, dev-

rilmesi çağrısı yapmak ve karar-

name maddelerinin tamamına 

itiraz etme noktasındaki abartılar 

muhalefetin devrimi koruduğu 

ve yargıyı savunduğu yönündeki 

iddialarını çürütüyor. 

Peki niçin? Çünkü eski 

başsavcıdan kurtulmak Mısır 

sokaklarının daimi talebiydi. 

Anayasa kararnamesi bu imka-

nı verdi. Kararnamenin mantığı 

geçiş sürecini sona erdirmek ve 

buradan hareketle cumhurbaş-

kanının yetkilerini sınırlamaktı. 

Kaldı ki böylelikle önceki cum-

hurbaşkanlarıyla karşılaştırılabil-

sin ve Anayasa Mahkemesinin 

seçilmiş Halk Meclisi’ni feshet-

mesiyle kazandığı müstesna yet-

kiler elinden alınsın. Anayasa 

Mahkemesi’nin seçilmiş Halk 

Meclisi’ni feshetme kararının 

tıpkı cumhurbaşkanının çıkar-

dığı anayasa kararnamesi gibi 

Mısırlı siyasiler ve anayasacılar 

safında bölünme ve çatlağa sebep 

olduğunu hatırlatmak gerekli. 

Ancak tam bir tezatlık içinde 

ilkinde ‘liberal’ blok Anayasa 

Mahkemesi’nin halkın iradesine 

ve seçilmiş meclisine saldırısını 

överken ikincisinde cumhurbaş-

kanının devrilmesi çağrısı yaptı-

lar. Diğer yandan Yüksek Askeri 

Konsey ülkeyi yönettiği dönem-

de beş anayasal deklarasyonu 

çıkarmıştı ve bugün muhalefet 

bloğunun başını çeken isim-

lerden hiçbir itiraz gelmemişti. 

Dahası Baraday geçmişte sözlü 

ve yazılı olarak Yüksek Askeri 

Konsey’in yönetiminin sürmesi 

çağrısında bulunmuş ve bunda 

Mısır devletinin sivilliği ve dev-

rimin taşıdığı özgürlük umutları 

için bir tehdit görmemişti. 

Ayrıca cumhurbaşkanının 

anayasa kararnamesinin sınır-

Liberal muhalefetin başarısız olmasının sebeplerin-
den biri Mısır liberal köklerinin hala kırılgan ve çürük 
olması. Bu kırılganlığın sebebi liberal ve İslamcılar 
arasındaki Mısır orta sınıflarındaki derin bölünmüş-
lük değil sadece, aynı zamanda bu muhalefetin 
dayandığı sermayenin yapısıdır.

Muhammed el Baradey
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sız anayasal ve hukuki argü-

manlar fırtınasıyla karşılaşması 

sonrası Liberal muhalefet ana-

yasaya açıkça muhalefet ederek 

cumhurbaşkanından anayasa 

referandumunu iptal etmesini 

istediler. Ki anayasa halk refe-

randumuyla kabul edilen Mart 

2011’deki anayasa kararnamesi 

maddelerine göre cumhurbaş-

kanının anayasa taslağını teslim 

alması tarihinden 15 gün sonra 

referanduma gidilmesini öngö-

rüyor. Bu talepteki en şaşırtıcı 

nokta muhalefetin cumhurbaş-

kanının davetiyle 8 Aralık günü 

boyunca yapılan ve bu talebin 

veya krize başka çıkış yollarının 

ele alınması öngörülen ulusal 

diyaloga katılmayı reddetmesine 

rağmen referandumun iptal edil-

mesini istemesi. 

Son olarak göz ardı edileme-

yecek en önemli konu sadece 

bu krizde değil, önceki rejimin 

devrilmesinden itibaren libe-

ral muhalefetin politikalarının 

ve seçeneklerinin temel özelliği 

sade halka gitme ve halkın ira-

desine boyun eğmeye yönelik 

kronik endişesiydi. Halihazırda-

ki muhalefet liderlerinin çoğun-

luğu Mart 2011’deki anayasa 

kararnamesindeki halk referan-

dumuna karşı çıkmış, Halk ve 

Şura Meclisleri seçimlerinden 

şüphe etmişlerdi, (üstelik uzun 

seçim haftaları boyunca seçim-

lerde İslâmcı adayların aleyhin-

deki sınırlı seçim ihlallerine dair 

çeşitli kanıtlara rağmen) Muham-

med Mursi’nin cumhurbaşkanlı-

ğı seçimlerini kazanmasını zor 

kabul ettiler ve bugün anayasa 

taslağı konusunda sözünü söyle-

mesi için halka gidilmesine karşı 

çıkıyorlar. 

Liberal Muhalefetin Sorunu 

O halde Mısır’ın ‘liberal’ 

muhalefetinin sorunu nedir? 

Devrimden sonraki Mısır, tarihi-

nin başka dönemlerinden daha 

fazla güçlü siyasi bir muhalefete 

ihtiyaç duymaktadır. Muhalefet-

siz özgürlük vaadi olmaz. Mısır 

bütün Arap devrimi ülkeleri gibi 

özellikle etkin liberal bir muha-

lefete muhtaçtır. Siyasal İslâmcı 

güçlerin yükseldiği bir dönem-

de farklı bakış açılarını ifade 

eden, halka hukuk manzume-

sinin yanında yer alan bağım-

sız alternatifler için ikna edici 

bir tasavvur sunan, bağımsızlık 

etrafındaki tartışmaya rasyonel 

yaklaşabilen bir akımın ortaya 

çıkması gerekli. Ancak haliha-

zırdaki görüntüsü içinde Mısır 

muhalefeti, bu akımı temsil etti-

ği mesajı vermiyor, bu değerleri 

taşıyabileceği hususunda güven 

aşılamıyor. 

Bu muhalefetin başarısız 

olmasının sebeplerinden biri 

Mısır liberal köklerinin hâlâ 

kırılgan ve çürük olması. Bu 

kırılganlığın sebebi liberal ve 

İslâmcılar arasındaki Mısır orta 

sınıflarındaki derin bölünmüş-

lük değil sadece, aynı zamanda 

bu muhalefetin dayandığı serma-

yenin yapısıdır. 

Neredeyse muhalif iş adam-

larının veya muhalefetin destek-

çilerinin tamamı önceki despot 

rejim gölgesinde büyüdü, bu 

rejimin bağışı ve kolaylıklarıyla 

yaşadılar, yağmalama ve yolsuz-

luklarına katılarak servet edindi-

ler, rızasını kazanmak için adeta 

yalvardılar. Diğer sebep ise muha-

lefet liderlerin kırılganlığı ve dar 

görüşlülüğüyle alakalı. Muhalif 

Usame Bin El Gazali Harb’in 

de itiraf ettiği üzere muhalefetin 

hedefi ne anayasa ne de ana-

yasa kararnamesidir. Asıl hedef 

cumhurbaşkanını devirmektir. 

Muhalefetin halkçı çoğunluğu 

arkasında olduğu meşru ve seçil-

miş cumhurbaşkanını devirme 

çabasının bu muhalefetin gelece-

ğe umutsuzluğu dışında anlaşıl-

ması mümkün değil. Muhalefet 

siyaseti yapılması gerektiği gibi 

yapamamakta, bir gün kaybe-

deceği, diğer gün kazanacağı 

sorumlu bir muhalefet olarak 

siyasi çalışmanın yükünü taşıya-

mamaktadır.  
El Kuds El Arabi gazetesinden 

çeviren: Harun Ersoy

Muhammed Hasaneyn Heykel
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2010 yılında başlayan intifada ile Ortadoğu da halkların adalet ve özgürlük talepleri sürüyor. Hemen hiç kimse 

Ortadoğu da bütün taşları yerinden oynatacak intifada sürecinin “Bin Ali Defol” sloganları ve pankartları ile 

sokaklara dökülen Tunus halkı tarafından başlatılacağını tahmin etmiyordu! Yaklaşık 2 yıllık süreç içerisinde Zey-

nel Abidin Bin Ali, Mübarek ve Kaddafi devrildi. Suriye’de ise Baas rejimi muhalifleri katletmeye devam ediyor. 

Bugünlerde yeni çıkan Devrim Sürecinde Ortadoğu kitabı bu sürece başından itibaren sevinçle, umutla, sahiple-

nerek destek vermeyi; İslâmi hareketlerin ve kadroların merkezinde yer aldığı gelişmelere dışarıdan bir gözlemci 

gibi değil, sorumluluğumuz perspektifinden bakmanın gerekliliğini ilke kabul eden bir tutumu yansıtan yazıların 

derlenmesinden oluşuyor. Farklı yazarların katkılarıyla oluşan  bu kitap hem bir dönemin şahitliği hem de geriye 

dönük olarak ne zaman ne söylendiğinin vesikası olarak da görülebilir. Ortadoğu’da Ümmetin geleceğini belirle-

meye aday hadiselerin yaşandığı bir konjonktürde, muhtelif yazarlarca kaleme alınan [ve gerek İntifada sürecinin 

bütününe ilişkin olarak, gerekse de ülke bazlı] değerlendirmelerin dünden bugüne muhatap olduğumuz devasa 

gelişmelerin daha net anlaşılmasına katkı sağlayacağı bir gerçek. Kitabı   hazırlayan Musa Üzer’le Ortadoğu’daki 

gelişmeleri, İslâmi hareketlere etkisini konuştuk. (Umran)

Musa Üzer: 
“Devrim Süreçlerinin İslâmcılık Açısından 

Ufuk Açıcı Tartışmalara İmkân Vereceğine İnanıyorum”

Hazırladığınız kitabını hem 

düşünce hem de aktüel 

meseleler etrafında kaleme alı-

nan yazılardan oluşmasından 

dolayı söyleşide iki boyutu da 

dikkate almanın yararlı oldu-

ğunu düşünüyorum: Ortadoğu 

halkları ve siyasi akımları için 

“ideal” olanla “reel politik” olan 

arasındaki farkı görmeye çalış-

tığımızda Arap devrimlerinden 

sonra nasıl bir Ortadoğu öngörü-

yorsunuz?

Devrim sürecinden sonra nasıl 

bir Ortadoğu oluştuğunu ele 

almadan önce nasıl bir Ortadoğu 

ile bugünlere gelindiğine göz 

atmakta fayda var. Osmanlı’nın 

yıkılışı ve dünya savaşlarından 

sonra coğrafyamızda kurulan dev-

letlerin genel özelliklerine baktığı-

mızda şu tablo karşımıza çıkıyor-

du: Ya doğrudan emperyalizmin, 

sömürgecilerin kontrolü altında 

olan ülkeler ya da uyguladıkları 

siyasal, sosyal, ekonomik politi-

kalarla emperyalizmin işbirlikçisi 

devletler. Hepsinin ortak özelli-

ği de ulus devlet ve ideolojisi-

ne sahip olmaları, İslâmi siyaset 

ve uygulamalara düşmanlıkları, 

despotik ve oligarşik karakterde 

olmalarıdır. 20. Yüzyılın başların-

da İslâmi hareketlerin ilk öncü-

leri bu tabloyu redderek güçleri 

ölçüsünde bir direniş sergilediler. 

Ama kabul etmek gerekir ki bu 

direnişler başarıya ulaşmadıkları 

gibi ağır darbeler aldılar. Neticede 

Ortadoğu; diktatörlerin 20, 30, 

40 yıl başta kalarak ülkelerini 

tarumar ettikleri bir coğrafya ola-

rak hafızalarda yer edindi. 

Ortadoğu intifadası süreciyle 

birlikte bu gayri insani ve gayri 

İslâmi tablonun değişmeye başla-

dığını görüyoruz. Coğrafyamızın 

en esaslı dinamiğini oluşturan 

İslâmi hareketlerin öncülüğünde 

bu tiranlıkların yerle bir edildi-

ğine şahit oluyoruz. Bu müca-

delede İslâmcılarla birlikte farklı 

kesimlerden insanlar da mücadele 

içerisinde yer alıyor. Ama şunu 

görmek gerekiyor ki, diğer muha-

lif çevrelerin gücü, bedel ödeme 

kararlılığı İslâmi hareketlerle 

kıyaslandığında çok zayıf kalıyor. 

Tahrir Meydanı’na “Baltacı”ların 

saldırısına karşı İhvan-ı Müslimin 
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hareketinin tüm kadrolarına 

“gerekirse şehit olun ama Tahrir’i 

teslim etmeyin!” kararlılığıy-

la harekete geçmesi olayı buna 

en güzel örnektir. Bütün devrim 

süreçlerinde kilit noktalar bulun-

makta. Mısır İntifadası’nın kilit 

noktası ise Müslüman gençler 

tarafından Baltacıların bu saldırı-

larının püskürtülmesi hadisesidir. 

Şüphesiz ki Müslümanların 

hayata, dünyaya ilişkin tasav-

vurlarından kaynaklı idealleri 

bulunmakta. Ama bu idealler 

bugünden yarına hemencecik 

yaşama geçirilmeli yaklaşımı 

Kur’ân’ın ve Hz. Peygamber’in 

tebliğ ve davet metoduyla 

uyumlu değildir. Merhalecilik 

yaklaşımı insani olduğu gibi 

İslâmî’dir de. Toplumların 

İslâm yönünde ıslahını, deği-

şimini gerçekleştirmeden dar 

kadrolar eliyle imkân bulun-

duğunda siyasal yaklaşımını 

topluma dayatmanın doğru 

olmadığını düşünüyorum. 

İdeal ya da reel politik fark 

etmez biz bütün süreçlerde 

Allah’ın emrettiği şekilde, adil 

ve ahlaki ilkelerden taviz ver-

meden yaşamak ve mücadele 

etmek zorundayız. Her koşulda 

üzerimize vacip sorumlulukları-

mız bulunmaktadır. En basit insa-

ni taleplerin dahi baskı ve zorla 

sindirildiği vasatın değişmesi başlı 

başına önemli bir olaydır. ‘Onur 

savaşı’ veren Ortadoğu halklarının 

bu mücadelesi her türlü takdiri 

hak etmektedir. 

Camp David Antlaşması

Camp David Anlaşmasıyla 

kurulan bölge düzeni, iktidar deği-

şimlerinden ne kadar etkilenecek?

Camp David Antlaşması’na 

ilişkin bu tür tezlerin oldukça 

tartışmalı olduğu kanaatinde-

yim. Anlayabildiğim kadarıyla 

Camp David Antlaşması bölgesel 

bir düzen kurmamıştır. Çünkü 

bölgeye önemli etkileri olsa bile 

nihayetinde Mısır ve İsrail ara-

sındaki bir anlaşmadır. Ortadoğu 

İntifadasının ise daha şimdiden 

Filistin direnişine olumlu katkıla-

rını görüyoruz. Özellikle Mısır’da 

İsrail işbirlikçisi rejimin devrilme-

si sonrasında Gazze ablukasının 

büyük oranda kırıldığını görü-

yoruz. Son İsrail saldırılarından 

sonra Gazze direnişine verilen 

destek görmezlikten gelinemez. 

İsrail’e bundan sonra istediği gibi 

saldıramayacağı mesajının veril-

mesi önemlidir. Hüsnü Mübarek 

yönetimi bırakınız direnişe des-

tek vermeyi engellemek için her 

şeyi yapıyordu. 2009 yılında 

Gazze’ye yardıma giden kara kon-

voyuna Mübarek rejiminin kol-

luk kuvvetlerinin müdahalesini 

hepimiz hatırlıyoruzdur. Mısırlı 

Müslümanların bugüne kadar 

kabullenmediği İsrail lehine olan 

bu düzen inşallah değişecektir, ilk 

emareler de bu yöndedir. 

Büyük Ortadoğu proje-

si çerçevesinde gündeme gelen 

Amerika’nın bölgeye demok-

rasi ihracatı projesi veya 

demokrasi teşviki bağlamında 

olaya bakan yaklaşımlar hak-

kında ne düşünüyorsunuz?

Olayların gelişim seyri 

anlamlı bir bütün halinde 

izlendiğinde görülecektir ki 

Ortadoğu İntifadasını açıkla-

mada BOP ve benzeri söylem-

lere prim veren hiçbir yak-

laşımın inandırıcılığı yoktur. 

Dünyada BOP’la bağlantılı 

komplo teorilerinin bu kadar 

revaçta olduğu tek toplum 

herhalde Türkiye toplumudur. 

Sadece Ortadoğu’da yaşanan 

son süreç değil dikkat eder-

seniz on yıldır coğrafyamızda 

yaşanan her şey özellikle sol ve 

ulusalcı kesimlerin çizdiği çer-

çevede izah edilmeye çalışılıyor. 

Hamas’ın seçimleri kazanıp başa 

gelmesinden AK Parti iktidarına, 

Ergenekon davasından Balyoz 

davasına kadar hemen her şey bu 

çerçevede yani “küresel sermaye 

anti-emperyalist/ulusalcı iktidar-

ları tasfiye etmek istiyor” teziyle 

izah edilmeye çalışıyor. Ve maa-

lesef İslâmi camiada söz söyleyen 

birçok insan dahi tam bir akıl 

tutulmasıyla bu tutarsız ve temel-

siz iddiaları tekrarlıyor. Açık olan 

gerçek BOP’un hayata geçirileme-

Anlayabildiğim kadarıyla 
Camp David Antlaşması böl-
gesel bir düzen kurmamıştır. 
Çünkü bölgeye önemli etkileri 
olsa bile nihayetinde Mısır ve 
İsrail arasındaki bir anlaşmadır. 
Ortadoğu intifadasının ise daha 
şimdiden Filistin direnişine 
olumlu katkılarını görüyoruz. 
Özellikle Mısır’da İsrail işbirlik-
çisi rejimin devrilmesi sonra-
sında Gazze ablukasının büyük 
oranda kırıldığını görüyoruz. 
Son İsrail saldırılarından sonra 
Gazze direnişine verilen destek 
görmezlikten gelinemez.
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yip daha baştan ölü doğmasıdır.  

Çünkü Amerikan emperyalizmi 

İslâmcıların söz sahibi olduğu 

yönetimlere daha baştan karşı. 

Bu bağlamda Filistin’de Hamas’ın 

seçimleri kazanması BOP’u adeta 

ölü doğurdu. Ilımlı İslâm safsa-

tası da aynı şekilde. Amerika’nın 

kastettiği ılımlılar, denilebilir ki 

Türkiye’de İslâm’la hiçbir alakası 

olmayan ya da İslâm’ın en temel 

değerleriyle çatışma içinde olan 

kişi ve çevreler. Dolayısıyla fazla 

ciddiye alınacak bir durum yok. 

ABD bir şeye karar verdiğinde 

dünyanın istediği yerinde istediği 

şekilde hayata geçirir ön kabu-

lünün sorgulanması gerekiyor. 

Maddi bulgulardan ve gerçeklikten 

uzak bir şekilde sadece ön kabule 

dayalı yaklaşım birçok örnekte 

olduğu gibi hayatı ıskalamakta-

dır. İnandırıcılık, ikna edicilik 

sorunu vardır. Sol-ulusalcı söy-

lemin basit ajitasyonlar üzerine 

kurduğu yaklaşımlarına İslâmcı 

camianın değer vermesinin hiç-

bir anlamı ve de faydası yoktur. 

İngilizce bir makale ya da bir 

strateji kurumunun raporuna atıf 

yaparak bizim dünyamızda olup 

bitenleri açıklamanın itibarının 

olmadığını ‘İslâmcı aydın’lar da 

hayranları da görmek zorundadır. 

Çünkü bu fazlaca kompleksli yak-

laşım mücadele alanında olanları 

esas almadığı gibi bu aydınlar dar 

ve tekil örnekleri çok fazla abartı-

yorlar. Neden sadece bir makale 

ya da rapora atıfta bulunuyorlar. 

Tersini söyleyen başka makale ya 

da raporlar da mevcut. 

Türkiye’de hemen her olayı 

açıklama biçimi olarak tedavü-

le sokulan komplo teorilerinin, 

komplocu yaklaşımın da mide 

bulandırdığının artık görülme-

si gerekiyor. Tarihsel arka planı, 

kökeni ayrı bir bahis olmakla 

beraber memleketin yazarı, çize-

ri, kasabı, manavı komplo teo-

risi üstadı olmuş durumda. Bu 

Türkiye’de siyasal-sosyal olayın 

analizinin, çözümlemesinin sığlık 

derecesini de bize göstermekte-

dir. Aydın ya da akademisyen ile 

sokaktaki vatandaş çok önemli 

şeyler söylüyormuş edasıyla ispat-

lanması mümkün olma-

yan, tamamen keyfi, 

subjektif, tutarlılıktan 

uzak, çelişkili, 

maddi bulguları zayıf iddiaları 

kesin gerçekmiş gibi sunabiliyor. 

Komplocu mantığın kabulünde 

kadir-i mutlak bir ABD algısı var. 

Bu durum kadir-i mutlak olduğu-

na iman ettiğimiz, gaybi yardım-

larını gönderen Allah inancımıza 

aykırıdır. Yani itikadi açıdan son 

derece tehlikeli bir durum söz 

konusudur da. İkincisi komplo-

culuk Rabbimizin özgür yarattığı 

insan iradesini yok saymaktadır. 

Dolayısıyla müflis tüccarlar gibi 

yıllardır komplo edebiyatından 

medet uman ‘İslâmcı aydınlar’ 

gerçeği anlama ve çözüm üretme 

noktasında hiçbir şey söylemedik-

lerini bilirlerse iyi olur. 

ABD ve İslâmi Hareketler

Öte yandan Amerika’da 

70’lerden sonra olan bir tar-

tışma var: Amerika’nın İslâmcı 

hareketlere karşı tavrının ne 

olması lazım? Bunun iki kutbu 

vardır biliyorsunuz, bir kanadı 

Fawaz Gerges, John Esposito idi. 

Hatta her iki yazarın kitapları 

Türkçeye çevrildi. Onlara para-

lel düşünen insanların savundu-

ğu şey şu idi: İslâmi hareketlere 

olumlu yaklaşılması lazım ve bu 

toplumların demokratikleşme-

ye açılması lazım. Bu çerçevede 

aslında Büyük Ortadoğu proje-

sinin öncesine uzanan ciddi bir 

gelenek var…

Bütün devletlerde olduğu 

gibi Amerika’da da muhalif ya 

da Müslümanlara yaklaşım konu-

sunda farklı politik yaklaşımla-

rın olması doğaldır. Önemli olan 

ne kadar farklı olduğu, siyasette 

hangisinin öne çıktığı ve uygulan-

dığıdır. Bir ya da birkaç yazarın, 

düşünce kuruluşunun söylemi-
Musa Üzer
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ni Amerikan devlet politikasına 

hâkim olduğunu iddia etmek 

komik kaçıyor. Açık olan gerçek 

ise şu; ABD’nin özellikle 90’ların 

başından itibaren genel anlamda 

İslâmi hareketleri imha etmeye, 

tasfiye etmeye çalıştığıdır. Somali, 

Sudan, Irak, Afganistan, Pakistan’ı 

uluslar arası hukuku çiğneyip 

bombalayarak İslâmi hareketle-

ri imha etmeye çalıştı. Filistin 

sorununda İsrail yanlısı politika-

larından bir kez olsun geri adım 

atmadı. Bosna savaşında katledi-

len halk Müslüman olduğu için 

harekete geçmedi. Aynı şekilde 

Türkiye örneğinde olduğu gibi 

28 Şubat sürecinde darbecilerle 

işbirliği yaptı. Hudson toplantı-

ları örneğinde olduğu gibi AK 

Parti iktidarından kurtulmanın 

imkânlarını yokladı. 27 Nisan bil-

dirisiyle ilgili olarak Beyaz Saray 

ancak birkaç gün sonra açıklama 

yapmıştı. Yani açık bir şekilde 

askerin darbe yapma ihtimaline 

açık kapı bırakmıştı. 

Ortadoğu intifadası sürecinde 

ise ABD statükonun korunma-

sı yönünde politikalar geliştirdi. 

Bunun en açık örneğini kadim 

işbirlikçisi Hüsnü Mübarek’in 

iktidarını devam ettirmesi için 

ortaya koyduğu çabalarda gördük. 

Son ana kadar Mübarek’i destek-

ledi. Savunulamaz duruma gelin-

ce de Ömer Süleyman ısrarında 

bulundu. Mısır istihbaratının ve 

oligarşisinin kilit adamını yeni 

lider olarak dayatmaya çalıştı. En 

sonunda da eski rejimin kalıntısı 

Ahmet Şefik’i seçimlerde destek-

ledi. Bütün bunlar niçin? Elbette 

ki sadece karşı tarafta yer alanlar 

İslâmcı olduğu için. Bu o kadar 

açık bir tablo ki! Ama meselele-

re ajitasyon ve propaganda ustası 

solcu ve ulusalcıların gözlüğüyle 

bakan manipüle edilebilir aydın-

larımız bunu göremeyecek kadar 

körler maalesef. Bin Ali, Kaddafi, 

Salih, Mübarek, Esed’in son 10 

yıllık iktidarına bakalım: Amerika 

ile kaç defa çelişkiye düşmüşler. 

10 yıllık süreçte Amerika ile iliş-

kilerinde bir artış mı olmuş yoksa 

kopuş mu? Bunu özellikle anti-

emperyalist gösterilmeye çalışılan 

Kaddafi ve Esed için söylüyo-

ruz. Diğerleri zaten açık işbirlikçi. 

Mesela kaç kişi Amerika’nın talep-

leri doğrultusunda Kaddafi’nin 

elindeki bazı Müslümanları teslim 

ettiğini, bazılarını da kendi cezae-

vinde ağır işkencelerden geçirdi-

ğini biliyor ya da Esed’in Amerika 

ile diplomatik görüşmelerini art-

tırdığını ve Amerikalıların ken-

disinden iyi bir reformcu diye 

bahsettiğini biliyor?   

İslâmi Hareketlerin Literatürü 

Sömürgecilik ve Emperyalizm

İslâmi hareketler literatürün-

de sömürgecilik ve emperyalizm 

kavramlarının yeri nedir? Son 

yıllarda bu kavramlara ilişkin 

değerlendirmeler Ortadoğu’daki 

gelişmeleri açıklama sürecinde 

nasıl yorumlanıyor?

Şüphesiz ki sömürgecilik ve 

emperyalizm kavramlarının İslâmi 

hareketlerin literatüründe önemli 

bir yeri var. Çünkü Müslümanlara 

ait topraklar yaklaşık iki asırdır 

sömürülmeye ya da emperyal 

politikalar çerçevesinde yöne-

tilmeye çalışıldı. Şunu da ifade 

etmekte yarar var: Sömürgecilik 

ve işgal süreçleri başladığı gün-

den itibaren Müslümanlar bunu 

reddedip karşı çıktılar, cihad etti-

ler. Aynı durum bugün de geçer-

li. Irak, Afganistan işgalleri buna 

en güzel cevaptır. Sömürgeciliğe 

ve emperyalizme karşı çıkmanın 

edebiyatını değil mücadelesini 

verdiler. 

Mesele emperyalizm teorisine 

gelince iş biraz değişti. Lenin’in 

inşa ettiği emperyalizm teorisi-

ne camiamızda insanların itibar 

etmesi üzücü. Emperyalizmi 

politik açıdan tahlil eden Lenin, 

teorisini dünya kapitalist siste-

minin siyasal bölünmüşlüğü 

üzerine inşa ediyor.   Rekabetin 

yerini tekelciliğin aldığını söy-

leyen Lenin, sınıf çelişkilerinin 

en yüksek aşamasına ulaştığını, 

dünyanın ekonomik alanı en 

güçlü kapitalist devletlerin asa-

lak sömürüsüne terk edildiğini, 

emperyalist aşamadaki kapitaliz-

min asalak, militarist ve çürümüş 

olduğunu bu durumun da dünya 

kapitalist sisteminde istikrarsızlık 

ve sosyalizme geçiş için uygun bir 

maddi zemin meydana getirdiği-

ni savunuyor. Lenin’in stratejik 

hamleleriyle dünyada emperya-

list olarak yalnızca Batı tanımlanır 
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hale gelmiştir. Çünkü emperya-

lizm sosyalizme göre, devrim için 

gerekli bir aşamadır. Gerek Lenin 

olsun gerekse de ardılı Buharin, 

Luxemburg, Magadoff, Frank, 

Arrighi, Amin, Hardt, Wallerstein, 

Wood, Foster, Harvey gibi sos-

yalist teorisyenlerin teorisi kapalı 

devredir. Unutmayalım ki bu çiz-

ginin sözcüleri olguyu değil ezberi 

konuştururlar. 

Bütün siyasal-sosyal olaylar bir 

dünya sistemi içerisinde değer-

lendirilir. Küresel siyasetin küre-

sel kapitalizm mantığının hâkim 

olduğu bir dünya sistemi içeri-

sinde şekillendiğini ileri sürerek 

dünya sisteminin, zengin ve güçlü 

olanları fakir ve zayıf olanlar 

aleyhine daha da zenginleştirdi-

ğini iddia ederler. Afganistan’ın 

işgalinden Irak’ın işgaline, AK 

Parti’den İhvan-ı Müslimin’e, 

Hamas’ın seçimleri kazanmasın-

dan Ortadoğu intifadasına kadar 

Müslümanların özne oldukları 

bütün olaylar da bu kapsamda 

değerlendirilerek mahkum edilir. 

Onun için de sosyalist teoriyi bil-

meden, anlamadan onların ağzıyla 

konuşan, yazan Müslümanların 

hali en hafif ifadesiyle traji-

komiktir. 

1991 Körfez Savaşı’ndan 

bugüne Müslümanların toprak-

larına yapılan saldırı ve politi-

kaların İslâmcı çevrelerde genel-

de nasıl izah edildiğini hatır-

layalım. Nerede bir işgal varsa 

arkasında petrol, maden aranır. 

Açıklamanın merkezinde İslâm 

ya da Müslümanların emperya-

list statüko açısından ihtiva ettiği 

tehditler yer almaz. Ya petrol için 

ya silah şirketleri ya da maden-

ler veyahut da enerji yolları gibi 

tamamen maddi-seküler yani 

“İslâm dışı” unsurlar temel ve izah 

edici/tek açıklayıcı sebep olarak 

gösterilir. Bütün bu yaklaşımın 

kaynağı da yerli ya da yabancı 

sol/sosyalist kaynaklardır. Dikkat 

edin aynı şey bugün Mali’ye yöne-

lik Fransız saldırısı için de yapıl-

makta. Bir çırpıda işgalin sebebi 

olarak Mali’deki zengin uranyum 

potansiyeli gösterilmeye başlan-

dı. Oysa açık olan gerçek Fransa 

ve Batı’nın o bölgedeki İslâmi 

hareketliliğe tahammülsüzlüğü-

dür. Tıpkı Afganistan ve Irak’ta 

olduğu gibi. Emperyalistler kendi 

‘hayat tarzları’ için yani ideolojik 

nedenlerle bu ülkelere saldırdığını 

söyler iken tam bir akıl tutulması 

içindeki bazı Müslümanlar o ülke-

lerde maden arama çalışmalarına 

giriyorlar!

Ortadoğu devrim sürecin-

de özellikle Suriye intifadasında 

bariz bir şekilde görüldüğü gibi 

sol/sosyalist emperyalist teorisi-

ne maalesef teslim olmuş bazı 

Müslümanlar Rus, Çin emper-

yal politikalarını görmezler. 

Niçin sol/sosyalistlerce Rusya 

ve Çin’e emperyalist denilmedi-

ğini de anlamazlar. Onun için 

de bu devrim süreçleri Türkiyeli 

Müslümanların kendilerini sor-

gulamaları açısından da önem-

lidir. Kırk yılı aşkın bir süredir 

Suriye’de istediği gibi at koştu-

ran Sovyet/Rus varlığını gizleme 

gibi ahlaksız bir tutum içerisinde 

olanlar hiç utanmadan Baas dikta-

törlüğünü antiemperyalist olarak 

tanıtmaya çalışırlar. 

Bizim bir başka dünya tasav-

vurunun izdüşümü teorilere ihti-

yacımız yok. Yüzyılın başında-

ki Müslümanlar gibi bir devletin 

başka bir devleti, toplumu, zorla 

ya da başka yollarla sömürmesidir 

bizim için de esas olan. Bu bağ-

lamda bizim için ABD, İngiltere, 

Fransa emperyalist olduğu gibi 

Rusya, Çin de birer emperyalist 

devlettir. Rusya ve Çin’in emper-

yal politikaların yürütülmesindeki 

ağırlıklı rollerinin göz ardı edil-

mesi bu ülkelerin dünya ekono-

mik sistemindeki konumlarının 

da çarpıtılarak sunulmasına yol 

açıyor. Ekonomi politikalarını 

dünya kapitalist sistemi ve neoli-

beral politikalarla uyum içerisinde 

rekabet ederek yürüten Rusya ve 

Çin’in sanki birer adalet devle-

tiymiş gibi gösterilmesine nasıl 

inanılabilir ki? 

ABD bir şeye karar verdiğinde dünyanın istediği 
yerinde istediği şekilde hayata geçirir ön kabulünün 
sorgulanması gerekiyor. Maddi bulgulardan ve ger-
çeklikten uzak bir şekilde sadece ön kabule dayalı 
yaklaşım birçok örnekte olduğu gibi hayatı ıskala-
maktadır. İnandırıcılık, ikna edicilik sorunu vardır. 
Sol-ulusalcı söylemin basit ajitasyonlar üzerine kur-
duğu yaklaşımlarına İslâmcı camianın değer vermesi-
nin hiçbir anlamı ve de faydası yoktur.
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Dikkat edilirse Türkiye’de sol 

ve ulusalcı kesimler Ortadoğu 

intifadasına karşı kendilerini 

konumlandırıyorlar. Ortadoğu 

İntifadasını meşruiyet krizine 

sokma amacıyla intifadanın yaşan-

dığı bütün ülkelerin “neoliberal” 

politikalara geçişi için emperya-

lizm -ki sadece ABD oluyor- tara-

fından restorasyona tabi tutula-

rak uyumlu kadroların işbaşına 

getirildiğini iddia ediyorlar. Sanki 

intifada öncesi süreçte o ülkeler-

deki ekonomi politikalar kapi-

talist sistem ve neoliberal politi-

kalar dışındaydı. Bin Ali, Hüsnü 

Mübarek, Kaddafi, Esed İslâm 

ekonomisini uygulayan, kapita-

lizme ve neoliberalizme başkal-

dırmış birer mücahit miydi yoksa? 

Tunus, Mısır, Libya, Suriye’de 

bugüne kadar büyük ekonomik 

yatırımlarda bulunan Amerikan, 

Rus, Fransız, Çin, İtalyan, Alman 

şirketleri, herhalde turistik seya-

hat için bu ülkelerde bulunmu-

yordu. Bütün bu ülkeler bazı 

küçük farklılıklarına rağmen 

küresel-kapitalist ekonomik sis-

temle uyum politikalarını sürek-

li geliştiren ülkelerdi. Sihirli bir 

sözcük gibi neoliberal terimini 

kullanarak bir şey söylediğini 

zannedenler acaba İran’da işleyen 

sistemi ne zannediyorlar? İran’da 

petrol ve doğal gaz alanında yatı-

rımda bulunan yabancı şirketlerin 

ekonomik faaliyetleri neoliberal 

kapsama girmiyor mu? Nükleer 

teknoloji, havaalanları, teleko-

münikasyon, metro vb. bir çok 

alanda gerçekleştirilen yatırımlar-

da küresel sermayenin yer alma-

dığını mı zannediyorlar? Kültür 

emperyalizmi zaten facia! İslâmcı 

aydınlarımız Zemzem Cola’yı içip 

emperyal kültürün beğenisini 

kazanmış İran filmlerini izlesinler.

Çarpık emperyalizm pers-

pektifine sahip olduğu için sol-

sosyalist yaklaşım, mahkum ettiği 

Ortadoğu intifadasının teorik iza-

hını yapabilmek amacıyla ilk iş 

olarak bütün sürecin emperyalist-

ler tarafından planlandığı yalanını 

ortaya atıyor. Ardından da bunun 

sebebi olarak yine ekonomi mer-

kezli ideolojiyle Ortadoğu’nun 

kapitalist ve neoliberal politika-

lara geçiş aşamasında olduğunu 

söylemek zorunda. İflas eden bir 

ideolojinin tezleri de genel anlam-

da iflas içerir. Din, ahlak, özgür-

lük, ekonomi, hayatın anlamı gibi 

başat konularda dar ve sığlık dere-

cesinde bir içeriğe sahip olan sol-

sosyalist perspektifin Ortadoğu 

intifadasını, ruhunu anlayabilme-

sini beklemek lüks iken onların 

tezviratına inanan İslâmi camia-

daki yazar-çizer kişilerin konumu 

için fecaatten başka ne diyebiliriz?    

Ortadoğu İntifadasının Yaşandığı 

Ülkeler

Peki, Arap devrimleri kar-

şısında “temkinli” olmayı haklı 

kılan sebepler yok mu? Bu bağ-

lamda Ortadoğu’daki gelişmele-

ri tümüyle olumsuzlamak kadar 

her şeyi ile sahiplenen tavır esa-

sında bir noktada buluşmuyor 

mu? Mesela neoliberalizmle ilgili 

konuları ele alırken komployu/

komploculuğu ötelerken tersin-

den bir komploculuğa düşüldüğü 

olmuyor mu?

Temkinli olmak derken ne kast 

ediliyor o önemli. Sürece kayıt-

sız kalmak, Müslüman halkların 

özgürlük mücadelesini saçma-

sapan, gerçeklikle alakası bulun-

mayan komplo teorilerinin arka-

sına sığınarak mahkûm etme tavrı 

temkinli olmak değildir. Aksine 

Rabbimiz katında da ağır bir 

vebalinin olduğuna inanıyorum 

bu olumsuz tavırların. Temkinli 

olmak ancak şöyle olabilir diye 

düşünüyorum: Ortadoğu intifa-

dasının yaşandığı ülkelerde süre-

cin bittiği imajı veren yaklaşım-

lara ancak temkinle yaklaşılabilir. 

Gerçekten de Mısır, Tunus, Libya, 

Yemen’de sürecin daha başında-

yız. Halklara kan kusturan dikta-

törler devrildi ama daha yapılacak 

çok iş var. Üstelik bu ülkelerde 

gerek eski rejimin uzantısı aktör-

ler gerekse de farklı ideolojik yak-

laşım ve toplumsal gruplar bulun-

makta. Bunlar süreci akamete 

uğratmak ya da Müslümanların 

liderliğini engellemek için faal 

durumdalar. Buna uluslar arası 

siyasette aktif ve güçlü durum-

da olan ülkelerin Müslümanların 

hâkim olduğu siyasal yönetimle-

ri köşeye sıkıştırma politikası da 

eklendiğinde süreci dikkatle takip 

etmek gerekir. 

Bilindiği gibi 1954 sonrasın-

da Müslüman Kardeşler’in bir 

bölümü Katar’a gitmişti. Körfez 

ülkelerinin yönetici ailelerinin 

Nasır’ın politikalarına karşı 

Müslüman Kardeşleri daha tercih 

edilebilir buldukları ifade edili-

yor. Mesela Yusuf el-Kardavi’nin 

Katar’a gidişi bu şekilde ele alını-

yor.  Peki, olup bitenler üzerinde 

Katar’ın rolü nedir? 

Ortadoğu intifadasını illa biri-

lerine bağlama takıntısı içerisinde 

olanları ABD, Batı kesmemiş ola-

cak ki, sürecin müsebbibi olarak 

Katar gibi ülkeleri dahil etmeye 

çalışıyorlar. Ortadoğu ülkeleri içe-
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risinde diğerlerine göre nispeten 

özgürlük ortamının olduğu Katar’a 

Müslüman Kardeşler’in bazı lider-

lerinin gitmesi gayet doğaldır. 

Keyiflerinden dolayı gitmediler. 

Yaşadıkları ülkelerdeki baskı ve 

zulümlerden dolayı gittiler. Son 

devrim sürecinde Katar’a abartılı 

rol biçmek ise vakayı tahlilde bir 

başka yabancılaşma efektidir. 

Katar’ın, Tunus ve Mısır 

devrimlerinde resmi olarak 

El-Cezire’ye karışmaması fakat 

Bahreyn, Yemen’de karışmasını 

nasıl ele almak gerekir?

Bu Katar yönetiminin çelişki-

sidir. Ülkelerarası ilişkiler, çıkar 

ilişkileri ya da farklı nedenlerden 

dolayı Bahreyn, Yemen’de farklı 

tutum takınmak çelişkilidir. Bir 

halkın meşru ve tabi talepleri, hak-

ları baskı ve sindirmelerle yok edi-

lemez. Buna karşı ahlaki ve tutarlı 

tavır takınmak zorundayız. O hal-

kın ideolojik yapısı, bazı talepleri 

hoşumuza gitmese de zorla bastı-

rılmasına karşı çıkmalıyız. Ayrıca 

el-Cezire’nin devrim sürecindeki 

katkısını da abartmamak gere-

kiyor. Bugün el Cezire’nin Orta 

Doğu intifadalarında oynadığı rol 

üç aşağı beş yukarı 1979 İran 

Devrimi’nde BBC’nin oynadığı role 

benzemektedir. 

Suriye ve İran İlişkileri

Suriye’de henüz iktidar deği-

şiminin yaşanmaması, genel ola-

rak Arap devrimlerinin anlam-

landırılmasını nasıl etkiledi? 

Baas rejiminin maalesef hâlâ 

devrilmemiş olması, diktatörlerin 

Ortadoğu’da kurdukları düzeni 

ve ilişkileri göstermesi açısından 

önemlidir. Üç kişinin bir araya 

gelip örgütlenmesinin mümkün 

olmadığı, insanların evlerinin 

içinde iken dahi konuştukların-

da ürktükleri tablosu Suriye’ye 

giden her Türkiyeli Müslümanın 

bildiği bir durumdu. İnsanların 

keyfice gözaltına alınıp akıbetinin 

dahi sorulması fırsatının olma-

dığı bir ülkeden bahsediyoruz. 

Baas rejimi dediğimizde tam bir 

terör ve çete devletinden bahse-

diyoruz. Suriye’deki ağır havayı 

bilen Müslümanlar kardeşleri-

mizin direniş fitilini ateşledikle-

rinde zorlu bir sürece girildiğini 

öngörmüşlerdi. İnfazlar, katliam-

lar, bombalamalar, açlık, sefale-

te rağmen direnişin her geçen 

gün büyümesi tarihin kaydede-

ceği önemli olaylardandır. Çünkü 

bu destanı Suriye’nin Müslüman 

halkı yazıyor. Tıpkı eylemlerinde 

söyledikleri marşlarda ifade ettik-

leri gibi ABD’ye, NATO’ya, Arap 

Birliğine, Türkiye’ye değil yalnız 

Allah’a güvenerek mücadele edi-

yorlar. “Neden hâlâ Esed devril-

medi?” diye sorgulayanlar, eleşti-

renler çokbilmişlik etmeden önce 

kendi konumlarını sorgulasınlar! 

“Acaba ben, zalim-dikta rejime 

karşı verdikleri bu mücadelede 

kardeşlerimin ne kadar destekçi-

si oldum?” diye kendilerine sor-

sunlar! “İki yıldır ben ne yaptım 

Suriyeli Müslümanlar için?” diye 

sorgulasın tavrını! “Pasif, duyar-

sız, vurdumduymaz tavrım, kar-

deşlerimin zalimleri hâlâ devire-

memesinde rol oynamış mıdır?” 

diye sorması gerekir.

Türkiye’deki Baas ve İran lobi-

si ve onun müttefikleri -ki isim-

lerini yukarıda zikrettik-, Suriye 

direnişini karalamak, mahkûm 

etmek için her türlü dezenformas-

yona, yalana, iftiraya başvuruyor-

lar. Bazen sinsice bazen de açık bir 

şekilde bunu yapıyorlar. Örneğin 

sinsice yapılanlardan birine örnek 

olarak Suriye’deki gelişmeleri “iç 

savaş” olarak tanımlama kurnaz-

lığını verebiliriz. Bu profesyonelce 

ayarlanmış medya diline çarpıcı 

bir örnektir. Haberi takip eden 

pasif konumdaki izleyici ya da 

okuyucunun bahsedilen konuya 

ilgisiz ve duyarsızlığını hedefle-

mekte. İç savaş yani “birbirleriyle 

kavga ediyorlar canım” denilme-

sini hedefliyorlar. Ya da İslâmi 

kesim içerisindeki işbirlikçilerine 

de şu sözü söyletebiliyorlar: “İki 

taraf da Müslüman, yazık olu-

yor bu kadar Müslüman ölüyor.” 

Hayır, binlerce kere hayır! Bir halkı 

katledenler, Müslümanların üze-
Musa Üzer
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rine bomba yağdıranlar, kadın-

lara tecavüz edenler, çocukları 

dahi akıl almaz işkenceler ederek 

öldürenler, adalet, eşitlik, özgür-

lük isteyen masum, çaresiz halk-

larını yok etmeye çalışanlar asla 

ve asla Müslüman olamazlar ve 

en vahimi bu zalimleri, diktatör-

leri, İslâm karşıtlarını Müslüman 

sayanların Müslümanlığı hangi 

vicdani, imani ölçüye sığabilir?! 

İran Suriye’de muhaliflerden 

yana tavır alsaydı farklı mı ola-

caktı şu anki tablo?

İran’ın Baas rejimine verdi-

ği desteği hafifsemeyelim. Her 

şeyden önce şu anda Esed’in 

stratejik aklı, beyni İran’dır. Bu 

sadece akıl vermekle sınırlı kal-

mıyor Baas güçlerinin eğitilme-

si, Sepah-ı Pasdaran ve Kudüs 

Ordusu’na bağlı unsurların Baas 

saflarında savaşmaları için gön-

derilmesi, yine kendisine bağlı 

Lübnan Hizbullah üyelerinin 

Müslümanlara karşı savaşmala-

rı için gönderilmesi, ekonomik 

ve askeri yardımlar, uluslararası 

siyasette verdiği mücadele Esed 

rejiminin hala ayakta durmasına 

yol açan en önemli unsurlardan. 

Bakınız Türkiye’de bile İran’la 

paralel hareket eden bazı kesim-

ler Esed rejiminin yıkılmaması 

için ellerinden geleni yapmıyorlar 

mı? Meşhur ifadeyle uyuyan hüc-

reler harekete geçmiş durumda. 

Tam bir kara propaganda çalış-

ma metoduyla memleketin dört 

bir yanında etkinlikler, paneller 

düzenlemeye çalışıyorlar. Dün 

“Mollalar İran’a” sloganını atan-

larla can ciğer kuzu sarması olmuş 

durumdalar. 

İran’ın Suriye’de Esed rejimine 

verdiği desteğin ilkelerimiz, İslâmi 

kimliğimiz açısından ne anlama 

geldiğini iyi irdelemek zorun-

dayız. Türkiyeli Müslümanların 

yaşanan hadiselere duyarsız, 

siyasal-sosyal meselelere kayıtsız 

pozisyonları bu durumun görül-

memesine yol açmamalıdır. Zalim 

bir rejim ve yönetim tarafından 

Müslümanların öldürülmesine, 

katledilmesine sessiz kalmak, 

onaylamak, katillerin yanında saf 

tutmak, onaylamak ağır bir veba-

lin ötesinde itikadi açıdan büyük 

bir sorunun varlığına işaret eder. 

Esed’i kırmızı çizgisi ilan eden ve 

Müslümanların kanlarını akıtan-

lara karşı sevgi ve muhabbetlerin-

den dolayı söz söyletmeyenlerin 

durumu da aynıdır. Oportünist 

tutumun tipik bir örneği olarak 

kimseyle arayı bozmama adına 

bu duruma sessiz kalan ya da 

küçük harflerle söz söyleyenlerin 

de durumu çok parlak değil. 

İran’ı sevmek akaid ilkesi 

değildir ama zalime, zulme karşı 

çıkmak itikadi bir mükellefiyettir. 

Bu hususta kimsenin karakaşı-

na, kara gözüne bakma lüksümüz 

yok. Aksi durum, yapana ateşin 

dokunması demektir. Türkiyeli 

Müslümanlar; katledilenler ken-

dileri, çocukları, eşleri, kardeşleri, 

anne-babaları olmadığı için vur-

dumduymaz tavırlar sergileyenle-

ri kendi içlerinde artık mahkûm 

etmeli ve bunları ifşa etmelidir! 

Bir bedel ödemeyen, bencil ve 

ahlaksız tavırlar Müslüman kalite-

mizin düşmesine yol açıyor.

Ortadoğu intifadası, özellikle 

hayaller görenler için İran filmi-

nin bitişidir aynı zamanda. Başta 

ayaklanmaları destekleyen İran iş 

Esed rejimine gelince tornistan 

etti. Adeta devrim sürecini kara-

lamaya çalışırken ortaya koydu-

ğu bütün argümanlar temelden 

çürüktür. Direniş ekseni  söylemi 

ve içi boş antiemperyalizm söyle-

mi mezhepçi ve ulusal çıkarlarını 

örtme amaçlı söylemler haline gel-

miştir artık. Filistin davasını kirli 

emellerine alet etmeye çalışanlara 

en güzel cevabı direnişin bayrak-

tarlığını yapan Hamas ve liderleri 

Dikkat edilirse Türkiye’de sol ve ulusalcı kesimler 
Ortadoğu intifadasına karşı kendilerini konumlan-
dırıyorlar. Ortadoğu intifadasını meşruiyet krizine 
sokma amacıyla intifadanın yaşandığı bütün ülkele-
rin “neoliberal” politikalara geçişi için emperyalizm 
-ki sadece ABD oluyor- tarafından restorasyona tabi 
tutularak uyumlu kadroların işbaşına getirildiğini 
iddia ediyorlar. Sanki intifada öncesi süreçte o ülke-
lerdeki ekonomi politikalar kapitalist sistem ve neoli-
beral politikalar dışındaydı. Bin Ali, Hüsnü Mübarek, 
Kaddafi, Esed İslâm ekonomisini uygulayan, kapita-
lizme ve neoliberalizme başkaldırmış birer mücahit 
miydi yoksa?
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vermiştir. Halid Meşal’in Gazze 

ziyaretinde Özgür Suriye bayra-

ğını sallaması, İsmail Heniye’nin 

Mısır ziyaretinde, Raid Salah’ın ise 

İstanbul’da Mavi Marmara’nın yıl-

dönümü eylemindeki konuşması 

bunlara örnektir. İran’ın antiem-

peryalist olduğu iddiası da sorgu-

lanmalıdır. Komşuları Afganistan 

ve Irak emperyalistler tarafından 

işgal edildiğinde antiemperyalist 

İran neredeydi? sormak gerek. 

Ortadoğu’daki İslâmi hareketler, 

özellikle Irak işgalinde İran’ın 

Amerikan işbirlikçisi politikala-

rından dolayı ciddi tepki içerisin-

de idiler. Türkiyeli Müslümanların 

ise abartılı, vakadan kopuk tutum-

larının nihayetinde gelip tosladığı 

yer Suriye direnişi oldu. 

Türkiye’nin Suriye Politikasına 

Yönelik Eleştiriler

Türkiye’nin NATO ve batı 

ittifakı sisteminde yer alması 

dolayısıyla Suriye’ye dönük poli-

tikalarında aslında emperyalist 

bir içerik olduğu şeklindeki yak-

laşımlara dair eleştirileriniz de 

var. Bu argüman hangi tezler-

den yokla çıkılarak geliştiriliyor? 

Açıklayıcı değeri var mı?

Türkiye’nin Suriye intifadasın-

daki politikasına yönelik eleşti-

rilerin iki boyutu bulunmakta. 

Birincisi hükümet direnişi açık 

bir şekilde destekliyor. Bu durum 

sol-sosyalistler, ulusalcılar, CHP, 

MHP, BDP, İrancılar, SP, BTP, İşçi 

Partililer, Alevi örgütleri, sol-İslâm 

müfsidleri ve bazı ‘İslâmcı’ yazar-

ları çıldırtmaya yetiyor. Yani önce-

likle bu kesimler Baas rejimini 

desteklediklerinden ötürü hükü-

metin Suriye politikasını eleşti-

riyorlar. İkincisi de AK Parti’ye 

olan karşıtlıkları ve her gelişmeyi 

hükümeti devirmek için bir fır-

sat olarak kullanma çabalarıdır. 

Hükümetin Suriye politikasının 

emperyalizm ya da NATO mer-

kezli belirlendiğini düşünmüyo-

rum. Belki tam tersi söylenebilir. 

Rusya, İran ve Çin’in Baas rejimine 

verdiği güçlü desteği boşa çıkar-

mak için hükümet uluslar arası 

güçleri devreye sokmaya çalışıyor. 

Hükümetin Suriye direnişindeki 

politikasının sebebi İslâmi geçmişi 

olan, Hama’yı bilen, unutmayan 

insanların gösterdiği duyarlılıktan 

kaynaklı bir destektir. ABD ya da 

NATO’nun Suriye diye bir derdi 

yoktu. Direniş başladığından beri-

dir de Baas sonrası kurulacak 

yeni yönetimin İslâmcılar eliyle 

kurulacağı endişesi Suriye ola-

yına kayıtsız kalmalarına sebe-

biyet vermekte. Mısır’da hiçte 

hazzetmediği İhvan’ın iktidara 

gelmesinin İsrail’in güvenliğini 

tehdit ettiğini görebilmekte. Aynı 

tablonun Suriye’de de yaşana-

cak olması, kırk yıldır İsrail’e bir 

kurşun atmayan Baas rejiminin 

devrilmesi sonrası İhvan’ın ya da 

diğer İslâmi grupların başa geç-

mesi ABD ve İsrail için tam bir 

kabus değil midir? 

Hükümetin Suriye politikasını 

eleştiren yukarıda isimlerini zik-

rettiğimiz kesimler aynı zamanda 

tutarsızdırlar. 1 Mart tezkeresin-

de Müslüman kardeşinin kanını 

dökme diyenler bugün daha fazla 

Müslüman’ın kanı aksın diye çalı-

şıyorlar. Biz dün hükümetin 1 Mart 

tezkeresine karşı çıkmıştık, bugün 

de Suriye’de Müslümanların dire-

nişini desteklemesini olumlu 

buluyoruz. Tavrımız nettir her 

zaman Müslümanlardan ve maz-

lumlardan yanayız. Hükümetin 

politikasını olumlu ama elbette ki 

yetersiz buluyoruz. Suriye halkı 

çok zor şartlarda, hafif silahlarla 

Esed’e karşı savaşmakta. Hükümet 

madem destek veriyor öyleyse 

bunun hakkını tastamam verme-

li ve Suriye halkının kendisini 

savunmasını sağlayacak silahları 

temin etmelidir. Bu talep özellikle 

Suriye içinde savaşan kardeşleri-

mizin aylardır üzerine basa basa 

dile getirdiği en önemli taleptir. 

Suriye’nin ardından Irak’ta 

da ortaya çıkan gelişmeler ister 

istemez Türkiye ile İran ilişkile-

rini gerginleştirdi. Ortadoğu’daki 

yeni dengeler açısından İran’ın 

Kemalist sistemin içinde yaşayan Müslümanlar olarak 
İslâm’ın kültürel hayatta hâkim olduğu o coğrafyala-
rının yapısını anlamakta güçlük çekiyoruz. Dolayısıyla 
herhangi bir İslâmi hareket temsilcisinin demokra-
si kelimesini kullandığını gördüğümüzde abartılı 
tepkiler vermenin doğru olmadığını düşünüyorum. 
Eleştirelim, siyasal-sosyal durumu ifade etmek için 
başka kavramlara referansta bulunmalarını tavsiye 
edelim ama muhataplarımızın meramını da doğru 
anlamak mecburiyetindeyiz.
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konumunda bir değişme var mı? 

İki ülke ilişkilerini Ortadoğu dev-

rimleri ışığında değerlendirdiği-

mizde neler söylersiniz?

Nereye bakarsınız saçmalık 

ve komedi ile karşılaşıyorsunuz. 

Kendisi Amerikan işgali ve politi-

kaları sonucunda işbaşına gelmiş 

olan Nuri el-Maliki Amerika’nın 

Suriye’yi karıştırdığını ve yöne-

timi devirmeye çalıştığını iddia 

edebiliyor. Enteresan başka bir 

nokta Irak direnişinde Maliki, 

Suriye yönetimini suçlayarak 

direnişçilerin bu ülke tarafından 

Irak’a gönderildiğini söylemişti ve 

iki ülke arasında diplomatik kriz 

yaşanmıştı. Şimdi ise kader ortağı 

olmuşlar. Maliki, Suriye direnişine 

verdiği destekten dolayı İran’ın 

tetikçisi rolüyle Türkiye’ye saldır-

makta. İçeride ise direniş süre-

cinden beri Sünni Müslümanlara 

kan kusturmakta. Tam bir mez-

hepçilik yapmakta. Dikkat edilirse 

hâkim oldukları bölgelerde mez-

hepçi mantıkla kendileri dışın-

daki insanlara hayatı zehir eden-

ler kuzu postuna bürünmüş kurt 

misali Suriye direnişi sonrasında 

“aman mezhep savaşı çıkmasın, 

bu olay mezhep savaşına yol açar” 

psikolojik mücadele argümanını 

devreye sokuyor. Tuzu kuruluk-

tan ya da saf, iyi niyetlilikten 

dolayı bazı Müslümanlar da orta-

lık güllük gülistanmış gibi bu 

argümana inanabiliyor. İran’ın, 

Türkiye’nin Suriye politikasından 

rahatsız olduğu açıktır. Ama nük-

leer çalışmaları nedeniyle uygu-

lanan ambargolardan dolayı sıkı-

şık konumda olduğu da vakıadır. 

Dolayısıyla Türkiye ile ilişkilerin-

de rahatsızlıkları olsa da kontrol-

lü davranmakta ve Türkiye’yi de 

kaybetmek istememektedir. Acem 

siyaseti ve takıyye kültürü, İran 

siyasetçilerine bu manevra kabili-

yetini kazandırmış durumda. 

Mısır İslâmcılığı Köklü ve 

Güçlüdür

Mübarek sonrasında Mısır’da 

İslâmcılığın geleceğini nasıl 

yorumluyorsunuz? 

Mısır İslâmcılığı, İslâmcıların, 

İslâmi hareketlerin ana rahmidir. 

Köklü ve güçlüdür. İster İhvan 

üzerinden isterse de Selefi düşün-

ce açısından bakalım, durum 

aynıdır. Mısır gibi güçlü bir ülke-

de tüm renkleriyle İslâmcıların 

yönetimde olduğu sürecin zen-

gin tartışmalar ve ufuk açıcı yeni 

fikirler kazandıracağını düşünü-

yorum. Türkiyeli Müslümanlar 

olarak sorunlarımızdan birisi, 

geçmişte dünyanın uzak köşe-

lerindeki tartışmalara, kitapla-

ra, hareketlere ulaşmaya çalışan 

Müslümanların bugün kendi içine 

fazlasıyla kapanık hale gelmesi-

dir. Defalarca şahit olduğumuz bir 

durumu örnek vermek istiyorum. 

Suriye intifadası aylardır dünya 

gündeminde olmasına rağmen 

birçok İslâmcı yazarın, grup tem-

silcisinin sahada mücadele veren 

hareketlerin isimlerini dahi bilme-

diğine şahit oluyoruz. Demek ki 

bu ilgi, alaka ve birikimle ancak 

buraya kadarmış!

On yıllardır ağır bedel-

ler ödemelerine rağmen müca-

deleden vazgeçmeyen Mısırlı 

Müslümanların tecrübelerinden 

istifade edeceğimiz çok nokta 

bulunmakta. Örneğin oradaki 

selefi hareketlerin geçirmiş olduğu 

tecrübeler bile başlı başına önem-

li bir olay. Cezaevi süreçlerinde 

başlayarak yaptıkları tartışmalar 

ve özeleştiri süreçleri, yeni bir 

durum değerlendirmesi yapmala-

rına imkan verdi. Tarih, toplum 

değerlendirmesi, mücadele araç 

ve süreçleri konusunda inanılmaz 

mesafeler kat ettiler. Ve biliyor-

sunuz devrim süreciyle beraber 

oradaki selefi Müslümanlar bir-

kaç partiyle siyasi alanda çalış-

malara başlayıp bunu halihazırda 

sürdürüyorlar. Toplumsal değişim 

ve siyasal devrimin merhaleciliği 

anlamında pratik değeri yüksek 

zengin bir tartışma fırsatı veriyor 

bize.

Mısır’da farklı Selefi grupların 

genel olarak tutumu Müslüman 

Kardeşler’in politikalarına sahip 

çıktıkları görüldü. Neden?

Genel anlamda Mısır’daki 

Selefi Müslümanların siyasal-

sosyal durumu basiretle ele alarak 

politika geliştirdiklerini görüyo-

ruz. Cumhurbaşkanlığı seçim-

leri ve anayasa referandumunda 

İhvan’a verdikleri destek, bunun 

en somut örnekleridir. Yarım asır-

lık diktatörlük rejiminin kendisi-

ne bağlı toplumsal gruplar mey-

dana getirdiği gerçeği; laik, solcu, 

milliyetçi grupların varlığı oradaki 

Müslümanların mücadeleyi bir-

likte vermelerini gerektiriyordu. 

Rabbimize hamdolsun bugüne 

kadar da öyle davrandılar. Şunu 

görmek gerekir ki eğer Selefi 

Müslümanların desteği olmasaydı 

İhvan iki seçimi de kazanama-

yacaktı. Bu da devrim sürecinin 

akamete uğraması gibi bir durum 

ortaya çıkaracaktı. 

Mısır’da İhvan iktidara gelir-

ken Suriye’de muhalif güçler ara-

sında öne çıkması engelleniyor. 

Suriye ve Mısır İhvanı arasındaki 

farklar nedir?
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İki ülkenin şartlarının fark-

lı olmasından dolayı iki hareket 

arasında belli farkların olması 

tabiidir. Ama özü itibariyle aynı 

olduklarını düşünüyorum. Tabi 

Mısır’da siyasal parti kurma-

sı yasaklanmış olmasına rağmen 

İhvan’ın genel merkez binası dahi 

vardı ve alenen çalışma yapı-

yordu. Suriye’de ise İhvan üyesi 

olmanın karşılığı Ceza kanunu-

nun 49. Maddesi gereğince idam. 

Mısır’da sendikalarda, barolarda, 

mühendislik-doktorlar odasında, 

öğrenci konseylerinde İhvan çok 

güçlü idi. Suriye’de bunun düşün-

cesi bile çok fantastik kaçıyordu. 

Ağır bir baskı ortamından bah-

sediyoruz. Batı, Mübarek’in dev-

rilmesi sonrasında ne yapıp edip 

Ömer Süleyman, Baradey, Amr 

Musa, Ahmet Şefik gibi yönetici-

lerin başa geleceğini hesaplıyordu. 

Müslümanların birlikte verdikleri 

mücadele sayesinde İhvan başa 

geldi. Bu da onlar için ağır bir 

yenilgi oldu. Şimdi aynı şeyin 

Suriye’de olmaması için çalışıyor-

lar. İhvan ya da İslâmcıların öne 

çıkmamasını, Esed sonrası yöne-

timde söz sahibi olmamasını talep 

ediyorlar. Ama Rabbimizin de 

yardımıyla başarılı olamayacak-

lar. Çünkü sahaya baktığımızda 

Suriye devriminin diğer devrim 

süreçlerine nispetle daha homojen 

ve İslâmcı olduğunu görüyoruz. 

Farklı ideolojik grupların esamisi 

okunmuyor. Bundan dolayı da 

Batı, Suriye konusuna kayıtsız 

kalmayı tercih ediyor, statüko-

nun devamından yana politikalar 

geliştiriyor. Dışarıdaki muhalefe-

tin örgütlenmesi, Suriye Ulusal 

Konseyi, büyük oranda İhvan’ın 

kontrolünde olduğu için ABD ve 

Batı bu oluşumu meşru temsilci 

olarak tanımadı. İçeriğini değişti-

remeyince de SUK’un dahil oldu-

ğu yeni bir muhalefet oluşumu 

kuruldu. Muaz el-Hatip başkanlı-

ğındaki Suriye Devrimi Muhalefet 

Güçleri Koalisyonu kuruldu. Ama 

yine aynı şey oldu ve burada 

da İslâmcıların ağırlığı söz konu-

su. Amerika yine bu durumdan 

rahatsız. 

Suriye’deki olaylar Hamas-

Hizbullah eksenine nasıl yan-

sıyor? Bu durum uzun vadede 

Filistin mücadelesini nasıl etki-

ler?

Hamas-Hizbullah ekseni ifade-

sini doğru bulmuyorum. Çünkü 

ikisinin yaşanan gelişmelere iliş-

kin ortaya koydukları politikalar 

farklı. Hizbullah tamamen İran’ın 

güdümünde. Zaten militanlarını 

Suriye’ye Baas saflarında savaşma-

ya gönderiyor. Hamas ise Suriye 

devrimini destekliyor. Yüzlerce 

Filistinli Esed’e karşı savaşırken 

şehit düştü. Baas rejiminin dev-

rilmesi Hamas’ı ve Filistin müca-

delesini güçlendirecektir. Mısır’da 

Mübarek’in devrilmesi sonrasın-

da olduğu gibi. Bakınız İsrail’in 

Gazze’ye son saldırısı sırasında, 

10 ülkenin Dışişleri Bakanları, 

bombardıman devam ederken 

Gazze’ye ziyaret gerçekleştirdi. 

Bu önemli bir mesajdı. Hakeza 

Malezya Başbakanı Muhammed 

Necib Abdurrezzak Gazze’yi 

ziyaret etti. Siyonist saldırının 

ardından Gazze, Mısır’dan 14, 

Malezya’dan 9, Türkiye’den 6 

resmi ziyaret başta olmak üzere 

70 uluslararası heyete ev sahipliği 

yaptı. 40 yıldır Siyonist işgalci-

ye tek kurşun atmamış Baas’ın 

devrilmesi sonrasında Filistin 

davasının gerçek dostlarını her-

kes görecek. Filistin ve Kudüs 

davası, birilerinin kirli emellerine 

hizmet amaçlı kullanılmayacak 

kadar büyük bir davadır. Filistin 

ve Kudüs’ü bahane ederek kimse 

mazlum insanları, Müslümanları 

katledemez, bu duruma seyirci 

kalamaz, sessiz kalamaz.  

Mısır’daki gelişmeleri ele alan 

sol ve liberal çevrelerin sosyal 

baskı meselesi üzerinden giderek 

otoriter bir rejime doğru kayabi-

leceği/ kaydığı gündeme getirili-

yor bunlar hakkında ne düşünü-

yorsunuz?

Mursi iktidarının otoriter reji-

me kaydığı iddiası ne kadar tanı-

dık geliyor değil mi? Türkiye’de 

ulusalcı, sol çevrelerin, bazı libe-

ral çevrelerin, askeri vesayet reji-

minin savunucuları ve bunların 

medyada ve kültür-sanat alanın-

daki temsilcilerinin Türkiye’nin 

otoriter bir rejime kaydığı iddi-

alarının aynısıdır. Mısır’da da 

liberal-batıcı, milliyetçi, sol, laik 

çevreler istiyorlar ki halkın oyuyla 

başa gelen Mursi iktidarsız bir 

şekilde başta bulunsun. Eski reji-

min kalıntılarını da göz önünde 

bulundurduğumuzda sesleri gür 

çıkıyor. 

Nahda ve İhvan Eleştirileri

Gannuşi Tunus’ta İslâm dev-

leti yerine demokrasinin inşa-

sını öncelemekte. Bu bağlamda 

Türkiye’de de İslâmcı gelenek-

te doksanlı yılların ortalarına 

kadar idealize edilen İslâm dev-

leti hedefi yerine tüm halkı içeren 

refah politikalarına yönelen bir 

iktidar yapısının iş başında oldu-

ğunu hatırladığımızda yaşanan 

gelişmeleri İslâmcılığın dönüşü-

mü tartışmaları bakımında nasıl 

anlamlandırıyorsunuz?
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Demokrasi meselesi iki boyut-

lu bir konu. Birincisinde araçsal 

anlamıyla daha çok seçim, şef-

faflık, halkın yönetime katılımı 

kastediliyor. İkincisi ise felsefi 

boyutuyla bir demokrasi kulla-

nımını görüyoruz. Bizler felsefi 

boyutunun İslâmi kimlikle olan 

çelişik yapısından dolayı bu kav-

ramı kullanmadık, kullanmı-

yoruz da. Yalnız Ortadoğu’daki 

Müslümanların, İslâmi hareket-

lerin zaman zaman bu kavramı 

kullandıklarını görüyoruz. Uygun 

bir üslupta bu kavramı kullanma-

maları tavsiye edildiğinde meram-

larının seçim ve halkın katılımı-

nı kastettiklerini belirtiyorlar. 

Tunus’ta dahil olmak üzere İslâm 

ülkelerinin anayasalarında İslâm’a 

aykırı kanunların çıkartılamaya-

cağı ifadesinin yer aldığını söylü-

yorlar. Despotizmin ve diktatörlü-

ğün en ağır şartlarının on yıllar-

dır yaşandığı bu ülkelerde felsefi 

anlamıyla değil biçimsel olarak 

seçimlere atıfta bulunmak maksa-

dıyla dolaşıma konuluyor. Şimdi 

İslâm’ı hayattan tasfiye etme/ihraç 

etme politikalarında epeyce mesa-

fe kat etmiş olan Türkiye’deki 

Kemalist sistemin içinde yaşayan 

Müslümanlar olarak, İslâm’ın 

kültürel hayatta hâkim olduğu o 

coğrafyalarının yapısını anlamak-

ta güçlük çekiyoruz. Dolayısıyla 

herhangi bir İslâmi hareket tem-

silcisinin demokrasi kelimesini 

kullandığını gördüğümüzde abar-

tılı tepkiler vermenin doğru olma-

dığını düşünüyorum. Eleştirelim, 

siyasal-sosyal durumu ifade etmek 

için başka kavramlara referans-

ta bulunmalarını tavsiye edelim 

ama muhataplarımızın meramını 

da doğru anlamak mecburiyetin-

deyiz.  

Devrim süreçlerinin 

İslâmcılığın siyasal - toplumsal 

değişim, yönetim, muhalefe-

tin konumu, seçimler, anayasa, 

evrim-devrim, merhalecilik gibi 

önemli başlıklarda ufuk açıcı tar-

tışmalara imkân vereceğine inanı-

yorum. 

Genelde Müslüman Kardeşler 

doksanlı yıllara kadar eleş-

tirel olarak değerlendirildi. 

Mesela Kelim Sıddıki Müslüman 

Kardeşler’i çok uzlaşmacı bulu-

yordu. ‘Mısır’daki İslâmi Akımlar’ 

kitabında da benzer yaklaşı-

mı var Salih el-Verdani’nin. 

Türkiye İslâmcılığının Müslüman 

Kardeşler hakkındaki değerlen-

dirmeleri son döneme yaşanan 

gelişmelerde bir şekilde karşımı-

za çıkıyor gibi. Bir kısım çevre-

lerde Müslüman Kardeşler algısı 

biraz değişti gibi. Ne dersiniz? 

Türkiyeli Müslümanların 

İhvan-ı Müslimin değerlendirme-

sinin 1980’lerden itibaren İran 

 söyleminin ağırlığı altında şekil-

lendiğine inanıyorum. Abartılı 

İhvan savunusu nasıl yanlışsa 

abartılı İhvan eleştirisi de o kadar 

yanlıştır. Bir kere kadir kıymet 

bilmek gerekiyor. Türkiye’deki 

İslâmi kesimin önemli bir kısmı 

“İhvan kültürü”nden beslenmiştir. 

Ve ihvan hareketi de on yıllardır 

liderleri katledilmesine, yıllarca 

cezaevlerinde ağır işkencelerden 

geçirilmesine rağmen mücadele-

den vazgeçmediler. Öncelikle bu 

geçmişe saygı duymamız gereki-

yor. Elbette ki İhvan’ın da eleşti-

receğimiz bir çok özelliği olabilir. 

Nedense kıyasıya İhvan’ı eleşti-

ren bazı yazar çizerler aynı ölçü-

de İran’ı eleştirmedikleri gibi toz 

da kondurmuyorlar. Sıddıki ve 

Verdani ile ilgili çok güzel bir 

tespitte bulunmuşsunuz. Dikkat 

ederseniz merhum Kelim Sıddıki 

İran çizgisinde bir Müslüman idi. 

Mısır’da İslâmi Akımlar kitabının 

yazarı Salih el-Verdani de aynı 

şekilde İran çizgisinde idi, hatta 

bir ara Şii olmuştu, daha sonra 

bundan vazgeçti. İran, İhvan’ın 

kendi politik çizgisinde olmadığı 

için sürekli olarak mesafeli yaklaş-

tı ve tabiri caizse İhvan’ın yıpratıl-

dığı bir söylemi tercih etti sürekli 

olarak. Belki de İslâmi hareket-

lerin ağırlık merkezinin İhvan’ın 

oluşturmasından duyulan rahat-

sızlık da rol oynamış olabilir. Bir 

de Hama olayında da İran’ın Baas 

yönetimiyle ilişkileri gerilim mey-

dana getirmişti. 

1930’lardan beri zalimlere 

karşı birçok yöntem uygulamış 

ve ağır bedeller ödemiş İhvan 

hareketinin temkinli bir yaklaşım 

sergilemesini belki çoğu zaman 

eleştirmişizdir. Ama şartlar olgun-

laştığında esaslı bir şekilde mey-

danlara çıkıp yönetimleri devirdi-

ğini de görebiliyoruz. Onun için 

de hareketleri değerlendirirken 

hangi süreçlerden geçtiğini, güç 

ve imkanlarını, yaşadıkları sıkıntı-

ları, bulundukları ülkelerin siyasi, 

askeri, sosyal yapısı gibi özellik-

ler de göz önünde bulundurul-

malıdır. Bundan daha önemlisi 

-ahlaken- öncelikle kendimiz ne 

yapıyoruz, yapılması gerekenin 

yüzde kaçını yapabiliyoruz, bedel 

ödemeyi göze alabildik mi, göze 

alabiliyor muyuz diye sorgulama-

mız gerekir. Vicdanen müsterih 

olduktan sonra diğer kardeşleri-

mizi eleştirelim.
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Müphem Devrimciler: 
Arap İsyanları ve Gelmekte Olan 

Üçüncü Devrim

2011 yılı hiç beklenmeyen bir 

coğrafyada bir anda isyan fır-

tınası ile sarsıldı. O güne dek 

Arapların özgürlük denilen şeyi 

hak etmeyen, durağan, boyun 

eğmiş bir halk olduğu yönün-

de bir saptama yapılmış ve bu 

halkların demokrasi için uygun 

olmadıkları yönünde kanaat oluş-

turulmuştu. Ancak Tunus’ta baş-

layıp tüm Arap-İslâm coğrafyası-

nı saran isyan dalgası bu görüşü 

yerle bir etti. Başta ABD olmak 

üzere batılı güçler bu gelişmeler 

karşısında önce şaşkınlık içinde 

kaldılarsa da, sonradan çabucak 

toparlanıp bazı “devrim”lere yol 

verirken kendilerince kritik coğ-

rafyalarda “devrim”i çalarak, hatta 

bazı yerlerde engellenmesine yar-

dım ederek Arap Baharı denen 

şey karşısında pozisyon aldılar. 

Suriye’de ise tavşana kaç tazıya tut 

denecek bir ikili politika ile ikti-

dar satrancı oynamaktalar. Ama 

ne olursa olsun bu isyan dalgası 

bu kadim coğrafyada özgürlüğün 

kendi dilinde hayat bulmasının 

önünü açtı. Öyle bir açtı ki artık 

o mızrak çuvala bir daha girer mi 

o şüpheli. 

Hannah Arendt özgürlükle 

ilgili temel tespitlerini yaparken 

özgürlüğün ancak siyaset yani 

kamusal alanda eyleyerek ger-

çekleşebilecek bir etkinlik biçimi 

olduğunu belirtir ve bunu tadan 

bir kişinin bambaşka bir tecrü-

be edinmiş olduğunu ifade eder. 

Arap Hakları da bu süreçte eylem 

ve özgürlük tecrübesini deneyim-

lemiş oldular. Günler boyu işgal 

ettikleri meydanlara kurdukları 

çadırlarda tartıştılar, birbirlerinin 

fikirlerini öğrendiler, birbirlerin-

den etkileştiler, kolektif olarak 

gerçekleştirdikleri işleri deneyim-

lediler, kısacası doğrudan demok-

rasiye dayanan bir kamusal alan, 

siyasal eylem süreci yaşadılar. Bu 

dönüşümü yaşamı test etmiş, bu 

özgürlük deneyimini test etmiş 

gençlerden artık eskiden olduğu 

gibi uysal koyun olmaları bekle-

nemez. 

Ancak demokrasi ve özgürlük 

kavramlarının kamusal yönünü, 

bunun taşıdığı boyutu görme-

yerek meseleyi iktidar değişimi 

üzerinden okuyan geleneksel sos-

yalistler ve liberaller, tam tersi 

açılardan baksalar da hâlâ süre-

ci tabandan yani o meydanlarda 

kolektif eylem, bu eylemin doğru-

dan demokratik kendin yap üslu-

bunu tatmış olanlar üzerinden 

olup bitenleri okumuyorlar. O 

yüzden de liberaller meseleye bir 

zamanlar Ahmet Altan’ın bir yazı-

sında ifade ettiği yerden bakmak-

talar, yani bu ayaklanmaların daha 

çok tüketimden yoksun kalmak-

tan kaynaklandığını, dikta rejim-

lerinin kitlelere refahtan yeterli 

pay vermediğini ve bundan kay-

naklanan yoksulluğa isyan ettik-

lerini düşünmekteler. Bunun da 

ancak liberal demokrasi ile müm-

kün olacağını söyleyerek tüm bu 

isyanların amacının liberal bir 

demokrasiyi kendi coğrafyalarına 

taşımak için yapıldığını düşün-

mekteler. Bunu söyleyerek soru-

nun kaynağı olan sorunun mev-

cudiyetinin devamı olarak sorunu 

çözmek gibi düşünerek devrimci 

enerjiyi anlamaktan uzak düş-

mekteler. Geleneksel modernist 

sol ise bu ayaklanmaların aslında 

ABD vb. güçlerin yönlendirmesi 

ile BOP sürecinin devamını sağla-

mak olduğunu söylemekteler. Sol 

kanatta böyle düşünenler olduğu 

gibi buradaki özgürlükçü yöne-

limi selamlayanlar da var. Sol da 

iki tür tavır alıştan söz etmek 

mümkün: Referandum sürecinde 

kristalize olan eski sol ile liberal 

demokrasi ile de flört eden yeni 

Dilaver DEMİRAĞ
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sol Arap Baharı konusunda da 

ayrışmış haldeler. Eski sol TKP 

ve İP gibi açıkça bu bir emper-

yalizm oyunudur demeseler de 

bin dereden su getirerek, bu dev-

rimlerin devrim olmadığı kanı-

sındalar. Onlara göre Arap Baharı 

denen süreç emperyalistlerce sap-

tırılmakta, bu isyanlar da ABD 

destekli demokrasiler ya da 

cihatçılar arasında süregelen 

bir çekişme var. ABD şimdi-

lik ılımlı İslamcıları cihatçılara 

karşı desteklemekte, Libya ve 

Suriye’de ise cihatçılar ABD 

paralı askerleri gibi laik rejim-

leri yıkmada rol oynamakta. 

Eski solun bin dereden su 

getirerek desteklemediği Arap 

İsyanları karşısında yeni sol ise 

tersi bir tutumla bu devrimle-

rin halk dinamikleri olduğunu 

söyleyerek destek vermekten 

hiç imtina etmeden, devrimci 

başkaldırıları coşkuyla selam-

lamaktalar. Elbette Libya ve 

Suriye’de onlar da çekimser-

ler ve pek destekler konumda 

değiller, ancak Tunus ve Mısır 

konusunda oldukça coşkulu 

bir destek konumundalar.

Emperyalist Komplo:    

Soros’un Renkli Devrimleri mi?

Banu Avar malum ulusalcı 

solun önemli isimlerinden, temel 

tespiti bu devrimlerin daha önce 

de Kafkasya’daki turuncu dev-

rimleri örgütlemiş açık toplum 

vakfının yani ünlü para babası 

ve ABD çıkarlarını koruyan ban-

ker Soros’un yüksek himmetleri 

ile olduğuydu. Mesela Avar tüm 

klasik solda görülen bakışı şöyle 

özetler

“‘Bu bir devrim dalgası!’ diyen 

arkadaşlar, nerede, bu devrimle-

rin liderleri? Nerede, örgütlen-

miş işçi köylü kitleler? Nerede, 

‘Tam bağımsızlık’ sloganı? Nerede, 

ufkun ötesini görenler? Nerede, 

kanlı diktatörlerin iplerini tutan 

ABD ve İngiliz emperyalizmine 

lanet okuyanlar?”

Bu tez aslında William 

Engdahl’ın Büyük Ortadoğu İçin 

Mısırda Devrim Yaratıcı Yıkım 

mı? başlıklı yazısına dayanıyor. 

Engdahl burada Küresel Tam 

Hakimiyet kitabında ortaya koy-

duğu ve Kafkasya’da Eski Sovyet 

Cumhuriyetlerinin bir bölümün-

de uygulamaya sokulan renkli 

devrimlerin Avrasya, Ortadoğu ve 

Afrika da Rusya ve Çini ekonomik 

gelişim kaynaklarından yoksun 

bırakarak boğma planı çerçevesin-

de uygulandığını belirtir. Tunus ve 

Mısırda olanlar aslında ABD’nin 

küresel tam hâkimiyet hedefinin 

bir parçası olan BOP projesinin 

bir uzantısı olarak kurgulanmıştır. 

Mısır’da Mübarek’i devirmek 

için gösterilerin devam ettiği 

bir sırada Mısır Genelkurmay 

Başkanı Sami Hafez İnan’ın 

Washington’da olduğunu 

belirten Engdahl, internet 

üzerinden Mübarek’e karşı 

etkili bir mücadele sürdüren 

Müslüman Kardeşler üyeleri-

nin de Amerikan askeri istihba-

ratı tarafından eğitildiğini iddia 

etmektedir. Üstelik Engdahl’a 

göre Müslüman Kardeşler-ABD 

işbirliğinin kökleri Nasır’a 

karşı ortak muhalefete kadar 

geri gitmektedir.

Engdahl, Mısır’daki 

ayaklanmanın Gürcistan 

ve Ukrayna’daki Turuncu 

Devrimlerin izlerini taşıdığı-

nı ileri sürmektedir. Engdahl, 

Mısır’da Müslüman kardeşler 

ile bağlantılı ve Mübarek’e 

karşı isyanda önemli bir rol 

oynayan “Kefaya “ (Yeter) 

hareketi ile Gürcistan’da 2003 

Turuncu Devriminde rol alan 

Kmar (Yeter) hareketinin isim 

benzerliklerinin tesadüf olmadığı-

nı ileri sürmektedir.

Engdahl, “Kefaya” hareketi 

ile ilgili olarak Amerikan Hava 

Kuvvetleri tarafından destekle-

nen düşünce kuruluşu RAND’a 

2008 yılında Savunma Bakanlığı, 

Genelkurmay Başkanlığı-Birleşik 

Komutanlık, Deniz Kuvvetleri, 

Deniz Piyadesi ve askeri istihba-

ratın sponsorluğu ile “The Kefaya 

Geleneksel modernist sol ise 
bu ayaklanmaların aslında 
ABD vb. güçlerin yönlendir-
mesi ile BOP sürecinin deva-
mını sağlamak olduğunu 
söylemekteler. Sol kanatta, 
böyle düşünenler olduğu gibi 
buradaki özgürlükçü yönelimi 
selamlayanlar da var. Sol da 
iki tür tavır alıştan söz etmek 
mümkün: Referandum süre-
cinde kristalize olan eski sol 
ile liberal demokrasi ile de 
flört eden yeni sol Arap Baharı 
konusunda da ayrışmış halde-
ler. Eski sol TKP ve İP gibi açık-
ça bu bir emperyalizm oyunu-
dur demeseler de bin dereden 
su getirerek, bu devrimlerin 
devrim olmadığı kanısındalar.
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Movement: A Case Study of a 

Grossroots Reform Iniative” adlı 

bir çalışmanın yaptırılmış olması-

nı tesadüf olarak görmemektedir. 

Bu çalışmada Amerikan hüküme-

tine Ortadoğu’da muhalif hare-

ketlerin enformasyon teknolojileri 

konusunda eğitilmesine destek 

verilmesi önerilmektedir.1 

Kuşkusuz Engdahl’ın kuşku 

verici izler olarak ortaya koydu-

ğu kimi olgular doğrudur. Onun 

eksik bıraktığını ben söyleyeyim 

Ortadoğuda Demokrasi Fonu ile 

Açık Toplum Enstüstüsü aynı 

hedefleri güden kuruluşlar her 

ikisi de Rockfeller Foundation 

ile Rotschild Foundation 

yani Rokcfeller ve Rotschild 

Vakıflarınca 100’er milyon dolar-

lık bağışla desteklendiler. Açık 

Toplum enstütüsü başından beri 

Ortadoğu’da Demokrasiyi des-

teklediğini belirterek BOP adıyla 

Ortadoğudaki petrol diktatörleri-

nin yıkılacağını söyleyen ABD’li 

general Wesley Clark ile aynı tez-

leri savunuyor.

Ancak Engdahl sahadan değil 

masadan ve ABD’deki bazı kay-

naklardan kurguluyor tezlerini. 

Mesela ona göre devrimin örgüt-

leyici olan Kefayet Grubu, onun 

iddia ettiği gibi halkı yönlendiren 

en önemli örgüt değildir. Mısırdaki 

Halk isyanlarında birçok grup yer 

almıştı ve bu gruplar genel ola-

rak Kifayet’in devrimde pek de 

görülmediğini belirtiyorlar. Kahire 

Üniversitesi’nden Abdel Fettah 

onların ayaklanmalar sırasında 

pek de ortalıkta görünemediği-

ni söylüyor ve “biz milyonlarca 

Mısırlılar, sloganlar yerine sorun-

larımıza somut çözümler istiyo-

ruz” diyerek bu grubun soyut 

devrimciliğini eleştiriyor.2

Ancak komplo tezlerini çok 

seven geleneksel sosyalist grup-

lar bu tezleri sahiplenerek Arap 

Baharının aslında bir emperya-

list oyun olarak tezgâhlandığını 

söylediler ve bunu söyleye-

rek ilginç biçimde Ümit Özdağ 

(MHP), Yeni Çağ, Ülkü Ocakları, 

İlhan Cihaner (CHP) Doğu 

Perinçek’ten oluşan milliyetçi 

koalisyonla yan yana dizilmiş 

oldular. Çünkü bu saydıklarım 

da tıpkı TKP, TKP-ML Partizan, 

Barikat (Devrimci Kurtuluş), 

ÖDP, Evrensel ve EMEP; 

Halkevleri ve Kurtuluş Sosyalist 

Dergi ( Sosyalist Demokrasi 

Partisi/Kurtuluşçular) gibi Arap 

İsyanlarının Emperyalistlerce 

değiştirildiğine ve emperyalist bir 

komplo olduğunu söylemiş olu-

yorlar. Kuşkusuz onlarla Engdahl 

ve Chossudovsky’nin içinde yer 

aldığı Küreselleşme Karşıtı ABD 

solu benzer tezler ortaya koy-

maktalar. Bu gruplar Suriye’de de 

Hafız Esed’i destekleyerek Baasçı 

ideolojinin temel destekçileri 

konumunda oldular.

ABD projesi olduğunu iddia 

ederek Özgür Suriye Ordusu adlı 

gruba karşı çıkmak, halkına uçak-

larla saldıran bir diktatör olan 

Hafız Esed’in yanında saf tut-

mak gerekmez. Hakeza ABD’nin, 

kendince Mısırda ve Tunus’ta 

Müslüman Kardeşler eli ile des-

tabilizasyon politikası güderek 

oradaki statükoyu kendi lehine 

muhafaza etmeye çalışması/en 

azından aleyhine gelişmeleri pasi-

fize etmeye çabalaması buradaki 

müthiş devrimci dinamizmi üste-

lik de 21. yy’a özgü bambaşka 

bir devrim perspektifini görme-

ye engel oluşturmaz. Bu şekilde 

düşünmek için zihnimizi moder-

nitenin ikili karşıtlıklar üzerin-

den sürdürdüğü klasik mantığının 

dışına çıkarmak yeter. Bir şeye 

karşı olmak illa da bir başkasın-

Tunus ya da Mısır’da ortaya çıkan kitle apolitik 
değildi. Ancak tek bir siyasi kimliği ifade etmeyen, 
çok fazla siyasi görüşün bir arada birbirlerinin farklı-
lığını, başkalığını ortadan kaldırmadan var olabilme 
özelliği. Temsil edilemezliklerindeki yani şu ya da 
bu siyasi programla ortaya çıkmamalarındaki ortak 
yönü ortaya koymaktadır. Daha önce Fransız, Rus 
ya da İran devriminde gördüğümüz şey, devrimin 
sürükleyici gücü olan örgütlü gücün bir iktidar prog-
ramına sahip olmasıydı. Oysaki bu meydanlardaki 
kalabalığın ortak özelliği öfkeleriydi diktatörlerine, 
onların temsilcilerine ya da onların yerine geçmeye 
aday potansiyel diktatörlere duydukları öfkeydi. Bu 
nedenle de kamusal özgürlüklerin talep edilmesi 
dışında bu kalabalığın bir ortak siyasal programı söz 
konusu değildi.
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dan yana olmak demek değildir.

Ulusalcıların BOP mese-

lesi üzerinden Ortadoğu’daki 

Statükonun ve Baasçı rejimler ve 

onların artıklarını desteklemeleri 

anlaşılabilir. Çünkü onlar burada 

da bu statükonun çatırdamasın-

dan Salman Sayyid’in ifadesi ile 

İslâm dünyasının Kemalizm tara-

fından teslim alınmışlığının artık 

küresel güçler tarafından destek-

lenmediğini ve Türkiye’de olduğu 

gibi bu rejimlerin küresel ser-

maye tarafından tasfiye edilmeye 

başlandığının farkındalar. Onlar 

statükonun ta kendisi. Sonuçta 

bu rejimlerin tümü ile ideolojik 

ortaklık söz konusu, bu rejimlerin 

tümü de öyle ya da böyle laisist 

dikta sistemlerini sürdürdüler. Bu 

bakımdan ulusalcılar haklılar, tek-

noloji ve sermayenin akışkanlığı, 

kapitalizmin arayışları, ABD’nin 

en büyük rakibi Çin’in önünü 

kesme niyeti, mevcut statükola-

rı ve artık Westfalya döneminde 

oluşan ulus devlet ve ulusal ege-

menlik eksenli rejimlerin altında-

ki halıyı çekip alıyor. Dolaysıyla 

MHP türü etnik milliyetçilerle, 

etnik vurgusu pek olmayan bir 

tür sivil-medeni milliyetçilik türe-

vi olan anti emperyalizm temelli 

milliyetçiler ulus devletin altında-

ki zeminin çekilmesinden rahat-

sızlar.

Peki solun meselesi ulus devlet 

midir? Geleneksel sol meseleye 

emperyalizm ve ABD karşıtlığı 

üzerinden baktığı için ulusalcı-

lar ile aynı yerde konumlanıyor. 

Ulusalcılar da ABD’ye karşılar, 

onlar da anti-emperyalist laflar 

ederek emperyalist ABD ve Batıya 

itiraz ediyorlar. Kısacası Anti-

Emperyalizm ya da emperyalizm 

karşıtlığı kendi başına solcu bir 

anlam taşımadığı gibi her mese-

leye buradan bakarak sol kendini 

sağın bir başka versiyonu kılabi-

liyor.

Emperyalizm olgusuna ve 

bunu moderniteyle olan bağını ele 

almak ve solun emperyalizm üze-

rinden tıpkı Chossudovsky’nin ve 

onun kurucusu olduğu Global 

Research (Global Araştırmalar) 

sitesinin ABD yönetimine muha-

lefeti üzerine odaklı siyasetleri-

nin hatalarına dikkat çekmek bu 

yazının kapsamı içinde değil. Bu 

yüzden bu konuya girmiyorum, 

emperyalizm ve anti- emperya-

lizm kavramlarının sol içeriğini ve 

bunun eleştirisi bir başka yazıyı 

hak ettiğinden bu konuya sadece 

değinmiş olalım.

Arap 68’i: Müphem Devrim 

Olarak Tekillik v e Tienanmen 

Olarak Tahrir

Buraya kadar çeşitli kavram-

lar kullandım ve geleneksel solun 

artık 19. yy ve 20. yy’ın ilk yarısı-

na ait olan köhne kavram dağarcı-

ğı ile Arap Halklarının Avrupa’ya 

kendi unuttukları devrim ruhu-

nu yansıtan ayaklanma ve baş-

kaldırılarını anlayamadığını ifade 

ettim. Peki Tunus ve Mısır da 

görülen şey neydi. Tahrir’de olan 

Bin Ali ve Mübarek’in Biopolitik 

Egemenlik biçimi olan Kurucu 

İktidar’ın şiddetine karşı halkın 

kurucu cumhuriyetiydi.

Kurucu İktidar bir egemenlik 

ihdas eder, buna karşılık kurucu 

cumhuriyet egemenlik içinde bir 

yarık ihdas eder. Şimdi bu kav-

ramları yanına bir başka kavram 

daha ekleyerek dispoztif açalım.

Kurucu İktidar iki boyutlu bir 

yapı içerir, bir boyutu bir şiddet 

edimi olarak mevcut yapıya son 

verip yeni bir siyasal düzeni kuran 

şiddet edimidir ki burada yasayı 

yapan unsur olarak egemen kav-

ramı karşımıza çıkar, ancak kuru-

cu iktidar kavramındaki kurucu-

luk kavramı bir başka yönüyle 

kolektif bir edime de dikkat çeker. 

Constitutive yani kurmak kavramı 

‘birlikte kurma, birlikte yapma’ 

anlamında bir kurucu ve yapıcılığı 

ifade eder. Bu yönüyle de kuru-

cu iktidar denildiğinde, birlikte 

kurulan ve birlikte karar verilen 

yeni bir dönem anlaşılır. İşte ABD 

ve şu an için onunla uzlaşım için-

de görülen Mursi ve Gannuşi’nin 

temsil ettiği kurucu iktidar, yasa 

kurma anlamında bir egemenlik 

ihdas eden bir kurucu şiddet edi-

mini temsil ederken, ayaklanan 

kitleler içinse kavramın ikinci 

anlamındaki birlikte yapma edimi 

ön plandadır. Meydanlardan yük-

selen ses yönetim edimini ken-
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dilerinin belirlediği katılımcı ve 

doğrudanlıkta içeren bir demok-

rasiyi içermekteydi. Siyasal eşitli-

ğin ekonomik eşitliği de sağlaya-

cağı bölüşümcü bir adaletin de bu 

kurucu siyasal edimle oluşacağını 

düşünüyorlardı.

Agamben de kurucu iktidar 

ilkini yani yasa yapan egemenliği 

ihdas eden şiddet olarak iktidarı, 

Antonio Negri’de ise ikinci anla-

mı içeren bir siyasal edim olarak 

kurucu cumhuriyet kavramını 

görürüz. Negri Kurucu cumhu-

riyetin dayandığı temelleri şöyle 

kurgular.

“Kurucu Cumhuriyet ..yeni bir 

tür anayasa değildir… Devlet’in 

önünde gelen, Devlet’in dışında 

olan bir Cumhuriyet’tir. Kurucu 

Cumhuriyet’in anayasal paradok-

su, kurucu sürecin kapanmadığı, 

devrimin son bulmadığı, anayasal 

hukuk ile sıradan hukukun tek 

bir kaynağa atıfta bulunduğu ve 

tek bir demokratik süreç için-

de birlikte geliştikleri gerçeğini 

barındırır. İşte sonunda, her şeyin 

başladığı ve her şeyin meylettiği 

büyük sorunla karşı karşıyayız: 

ayrımcılığı ve eşitsizliği ve bunları 

yeniden yaratan iktidarı tahrip 

etme görevi ile. Artık kitlesel ente-

lektüellik Şuraları, devletin dışın-

da, günlük demokrasinin etkin 

bir iletişimi ve yurttaşların etkile-

şimini örgütlediği ve aynı zaman-

da giderek artan bir şekilde özgür 

ve karmaşık öznellikler yarattığı 

bir mekanizma kurarak bu görevi 

üzerine alabilir.”3

İşte özellikle Tahrir’de ortaya 

çıkan demokratik irade tam da bu 

anlamda bir kurucu cumhuriyet 

edimini içermekteydi.

Bir anlamda Tunus ve Mısırda 

olan şeyin gençlerin ön planda 

olması, bireysellik olgusunun 

merkezde bulunması, en geniş 

katılım talepleri, bir karnaval 

atmosferi vb. birçok benzerlikten 

yola çıkarak yaşananın bir Arap 

68’i olduğu söylenebilir.

Ancak orada bir başka olgu 

daha vardı Agamben’in Gelmekte 

Olan Ortaklık kavramı ile ifade 

ettiği tekilliklerin ortaklığı. 

Agambene göre herhangi varlık 

gelmekte olan varlıktır ki bu da 

tekilliktir. Herhangi bir kendi tek-

tir ve ortak herhangi bir özelli-

ğe karşı da kayıtsızdır. Herhangi 

bir tekillik olarak sadece kendi-

sinden anlam kazanan, olduğu 

hali ile olandır bu yüzden tümel 

ya da tikel kümelerinin herhan-

gi birisine dahil edilemez. Onu 

özgür kılan da bu ikisini de hem 

içermesi, hem de içermemesidir. 

Tikel ortaklık olduğunda tikel-

liğinden ya da tekliğinden bir 

şey kaybetmez, ama buna karşılık 

bir ortaklık da kurabilir ve bu 

ortaklığı kurarak ortak bir aidiyet 

kümesine dâhil olmaz. Yani tekil 

olan herhangi bir ortaklığa dâhil 

olduğunda kendi varoluşuna ait 

aidiyetlerinden hiçbir şey kaybet-

meden var olur. Buna mukabil 

dahil olduğu ortaklığa da hiç bir 

şey eklemez. Agambenin herhangi 

kavramı ile ifade ettiği tekillik bir 

kendiliktir.4 

Bu yönü ile olan Herhangi 

Tekillik olarak ortaklık olgusu 

Striner’in Egoistler Beraberliğini 

içerir. Striner, kendi yetkisi dışın-

da bir yetki taşımayan ve kendi-

ne yeterlilik içeren bir dolulukla 

kaim olan kendiliğin kurduğu 

ortaklığa egositler beraberliği der. 

Egoistler her biri kendi varlığın-

da bir kendi olan, başlı başına 

bir tekil olan, kendinden başka 

hiç bir temsiliyeti içermeyen bir 

monad5* gibidir. Ancak bir tekil 

olarak egoist yine de bir başka 

egoistle yani benle, bireyle temasa 

geçebilir. Bu beraberliği oluşturan 

en önemli şey onları bu beraber-

liğe zorlayan hiç bir dış gücün 

olmayışıdır. Bu beraberlik tamamı 

ile benim yetkimden doğan bir 

istencin, bir iradenin üründür, 

tam da bu nedenle bu beraber-

lik bir kolektif değildir. Çünkü 

bu birlikte hiç kimse kendi olma 

halinden vazgeçmemiştir. Ancak 

bu tekillik halinde yine de birlikte 

olabilir, ortak bir şeyler yapabilir-
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ler, sonra yapacakları şey bittiği 

anda da yine tekil yalnızlıklarına 

dönerler. Bir ben kendi olma hali-

ni yitireceğini hissettiği oranda o 

ortaklığa son verebilir.

Tüm bu kavram öbekleri 

modern mantığın ikiliklere daya-

lı yapısına ters düşen bir anlam 

içerir. Tekillik, tamamı ile modern 

mantığın ve modern temsiliyet 

anlayışının ötesinde bir konum-

dur. Tekillik bir müphemliği, 

yani aynı anda bir çok şeyi bir 

arada bulundurma halini içerir. 

Müphem olarak tekillik şu ya da 

bu kümeye sokulamaz. 

Bu yüzden tekillik batı dille-

rinde tuhaflığı acayipliği içeren, 

herhangi bir boyuta, bir yüke 

sahip olmayan bir özgürlük hali-

ni içermesi nedeni ile singularity 

kavramı ile ifade edilir. Daha çok 

kara delik içerisinde olan biteni 

anlamak için icad edilmiş bir fizik 

kavramı olan singularity uzay-

zaman düzleminde eğrinin sonsu-

za doğru gittiği noktadır. Bu nok-

tada zaman akışı kopar, nedensel-

lik bozulması olur, her şey birbi-

rinin aynı olma eğilimi gösterir. 

Singülerite (tekillik) denilen şey 

kara deliğin merkezindeki boyut-

suz noktadır. Çöken bir yıldız 

sonsuz yoğunluk kazanarak yarı-

çapı sıfır olan böyle bir noktanın 

içine girebilir. Bu noktada tüm 

paralel çizgiler birbirine kavuşur. 

Ölçülen bir değişken bu noktada 

ölçülemez ya da sonsuz bir değere 

ulaşır. Fizik ve matematikteki tüm 

kurallarımızın ve anlam dünya-

mızın çökeceği bu eşsiz acayip-

lik durumuna Türkçede “tekillik” 

diyoruz. Mantıkta da tekillik tıpkı 

monad gibi tek olanı, başka hiç 

bir şeyi içermeyeni ifade eden bir 

kavramdır.

Agamben bu tekil ortak-

lık durumu için Gelmekte Olan 

Ortaklık deyimini kullanarak 

bunun siyasal alandaki karşılığı-

nın herhangi bir temsil, bir kim-

lik, bir siyasi tanım içermeyen 

bir durum olduğunu, bunun da 

devletin en büyük düşmanı oldu-

ğunu belirtir. 

“Gelmekte olan siyasetin yeni 

gerçeği bu siyasetin artık devle-

tin denetimi ya da ele geçirilme-

si için bir mücadele olmayacağı 

ancak devlet ve devlet olmayan 

(insanlık) arasındaki bir mücade-

le olacağıdır, herhangi tekillikler 

ve Devlet organizasyonu arasın-

da üstesinden gelinemeyecek bir 

ayrışma olacaktır... Bizzat kendi 

kendisine aidiyetten, kendisinin 

dil-de-olmasından yararlanmak 

isteyen ve bu yüzden her türlü 

kimlik ve her türlü aidiyet koşu-

lunu reddeden herhangi tekillik 

devletin baş düşmandır. Bu tekil-

liklerin ortak(lık)ta olmalarını 

gösterecekleri barışçıl gösterilerin 

ortaya çıktığı her yer Tienanmen 

olacaktır ve er ya da geç tanklar 

görülecektir.”6

Tahrir meydanında görülen 

çoğulluk oradaki indiregenemez 

ortak olmayan ortaklık, başkalık-

ların farklılıkların kendi farkları-

nı yitirmeksizin varoluşu, temsi-

li herhangi bir mekanizma talep 

etmeyen, kamusal özgürlükten 

daha çok pay isteyen, eşitlik iste-

miyle yankılanan genel talepler 

sınıf ya da örgüt türü temsili yapı-

lardan yoksunluk bu devrimin 

kuantum mahiyetine işaret eder. 

Tahrir devrimcileri aynı anda hem 

özgürlükçü hem Müslüman, hem 

liberal, hem sosyalist olabilen 

bütün bu kimliklerin de ötesinde 

sadece kendi biricikliğinin kamu-

sallığını talep eden özgürlükçü 

bir varoluş biçimine sahiptiler. 

Aynı çoğulculuk temsil edilemez-

lik ve başkasının yerine geçebilme 

edimi olarak ötekine açık varoluş 

Tunus’ta da vardı. Bu yüzden de 

bu kitleyi hiç bir siyasi güç ya 

da edim mıknatıslayamadı, onları 

belirleyemedi. Onlar bir negatif 

cemaat olarak ortak olmayan-

ların ortaklığını ifade ediyordu. 

Tüm bu çelişkili kavram öbekleri 

aslında iki özelliği ifade etmekte. 

Bir, Tunus ya da Mısır’da orta-

ya çıkan kitle apolitik değildi. 

Ancak tek bir siyasi kimliği ifade 

etmeyen, çok fazla siyasi görüşün 

bir arada birbirlerinin farklılığını 

başkalığını ortadan kaldırmadan 

var olabilme özelliğine. İki, temsil 

edilemezliklerine yani şu ya da 

bu siyasi programla ortaya çık-

mamalarındaki ortak yönü ortaya 

koymaktadır. Daha önce Fransız, 

Rus ya da İran devriminde gördü-

ğümüz şey, devrimin sürükleyici 

gücü olan örgütlü gücün bir ikti-

dar programına sahip olmasıydı. 

Oysaki bu meydanlardaki kala-

balığın ortak özelliği öfkeleriydi 

diktatörlerine, onların temsilcile-

rine ya da onların yerine geçmeye 

aday potansiyel diktatörlere duy-

dukları öfkeydi. Bu nedenle de 

kamusal özgürlüklerin talep edil-

mesi dışında bu kalabalığın bir 

ortak siyasal programı söz konusu 

değildi. Meydanlarda toplananlar 

ne istediklerinden çok, ne isteme-

dikleri konusunda ortaklaşmışlar-

dı. Tek ortak amaç buydu. Tam da 

bu yüzden onlar bir negatif cema-

at, ortak bir şeyleri olmayanların 

ortaklığını oluşturmaktaydılar. 

Bu nedenle de müphem yani tek 
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bir şeyin içine sıkıştırılamayacak 

öylesilik, kendilik anlamında her-

hangilik, tekillik bu topluluğun 

tek ortak noktasını oluşturmak-

taydı.

Bookchin Üçüncü Devrim 

kavramını ortaya koyarken birinci 

devrimin iktidardakileri var eden 

devrim, ikincinin ise özgür komi-

telerin halkın kendi öz örgütle-

rinin yerine geçen programatik, 

ideolojik bir örgütlenme iktidar 

talep edenler olduğunu belirtir. 

Buna karşılık üçüncü devrim tem-

sili bir iktidar yerine halkın kendi 

örgütlenmeleri ile iktidarı belir-

lediği bir katılım biçimini içe-

rir. Tunus ve Mısır’daki devrimci 

ruhun da baskın niteliği buydu. 

Bu anlamda Mısır ve Tunus dev-

rimleri henüz nihayete ermemiş 

devrimci durumunu muhafaza 

eden üçüncü devrimlerdir. Bu 

devrimlerde sonuç değil devrim-

ci an esas önemi taşır ki Mısır 

ve Tunus devrimine iştirak eden 

gençler hâlâ o özgürlük anının 

tadını taşımaktalar. Onlar bir eşik-

ten geçtiler ve artık yönetilen pasif 

özne olarak var olamazlar. 

Mısır ve Tunus’ta sokaklara 

dökülen gençler anayasa yapı-

mı da dâhil tüm kurucu iktidar 

süreçlerine katılmayı, siyasi gele-

ceğe kendilerinin karar vermesi-

ni talep etmekteler. Yani iktida-

rı temsilcilere bırakmak yerine, 

siyasetin merkezinde kendileri yer 

almak istemekteler.

Hannah Arendt Devrim 

Üzerine başlıklı kitabında bu 

duruma değinir. Arendt devri-

min sadece başlangıç olduğunu 

ve temel amacının da yukarıda 

sayılan özgürlüğü gerçekleştirmek 

olduğunu belirterek şu uyarılar 

da bulunur. Devrim, halkın ikti-

darını getirecek bir araçtır; fakat 

halkın tam katılımını engelleyen 

ve yeni güç odakları yaratmaktan 

öteye gitmeyen bir devrim hareke-

ti kamusal mutluluğu ve iktidarı 

yaratabilme yetisinden yoksun-

dur. İfade etme, tartışma ve karar 

verme yetkisini halkın kendisine 

değil, yalnızca temsilcilerine veren 

bir devrim amacına ulaşmış sayı-

lamaz.7 

Bu anlamda Mısır ve Tunus’ta 

henüz devrim son bulmuş değil. 

Müslüman Kardeşler devrimin 

karşı devrimci kanadı olmak 

istemiyorsa demokrasiyi tabana 

yayarak, temsiliyeti minumum, 

katılımı maksimum tutacak 

geniş bir özgürleşme siyasasının 

önünü açmak durumunda. Ancak 

Mursinin tüm yetkileri kendinde 

toplayan mutlak iktidar anlayışı, 

Gannuşi’nin henüz tüm devrim 

kesimlerini içine alan bir siya-

sal yapı oluşturmayışı, Müslüman 

Kardeşler’in Boşevikleşeceklerinin 

işareti. Bu karşı devrime karşı, 

devrimin gerçek özneleri sessiz 

kalır mı bu kesin değil. Ancak 

tankların er geç görüneceği bir 

Tienanmen’in çok uzakta olma-

dığını düşünmemek için hiç bir 

neden mevcut değil.

Arap halkları 19. yy ve 20. 

yy’ın dağarcığından çıkmış batılı 

siyasal düşüncelere kendi dağar-

cıklarından kattıkları sinerji ile 

başka bir anlam yükleyerek, farklı 

bir siyasal devrim yolunu aça-

rak Kuantum Çağı’na özgü bir 

müphem devrimcilik biçimi ser-

gilediler 21. yy olacaksa bu çağın 

devrim modeli budur. Devlet 

olmayan, devlet yerine tekillikle-

rin çokluğuna alan açan bir katı-

lımcı doğrudan demokrasi biçimi. 

Onlar bunu meydanlarda yaşadı 

ve test ettiler. Darısı batıya. 

Geleneksel sol ise 19 yy. sos-

yolojisinden çıkan sınıf kavramı 

ile temsiliyetleri kesen ve onların 

dışına taşan tekillikleri anlamak 

yerine, kendi içi geçmiş, köh-

nemiş siyasetleri ile Tahrir’den 

yükselen devrim çağrısına dudak 

büküp, kendi geri kalmış moder-

nizmleri ile bu devrimlerin ve 

devrimci siyasetin uzağına düştü. 

Bunu yaptığı anda da gerici bir 

artık haline geldiler. Açık ki gele-

neksel sol artık geleceği temsil 

etmiyor, onlar ölü geçmişin artık-

larıyla yaşayan melankolikler.

Görünen o ki 21. yy’da 

İslâmcılık da başkalaşarak özgür-

lükçü bir modelin önünü açacak 

ve kuantum devriminin devrimci 

öznesi olacak. Bu 19. ve 20. yüz-

yıldaki İslâmcılıklardan farklı bit 

İslâmcılık olacak. Muhtemel ki 

bunların tümünden kendince bir 

şeyler alarak özgürlükçü bir siya-

sal düzenin öncü kuvveti olacak. 

Öyleyse gelmekte olanı selamlaya-

lım. O bizi özgür kılacak.
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M. Tahir Kılavuz, M. Hüseyin Mercan, Süleyman Güder tarafından yürütülen araştırma neticesinde kaleme 

alınan  Orta Doğu’da İslamcı Siyaset: Değişim Sürecinde Müslüman Kardeşler ve Nahda Raporu Ortadoğu’daki 

gelişmeleri  anlamak bakımından oldukça önemli. Rapor üzerine yapılan bu söyleşi  Nahda ve Müslüman 

Kardeşler özelinde İslami hareketler ve gelecek hakkında önemli ipuçları sunuyor.

“İhvan ve Nahda ülkelerindeki 
siyasal hayatının yakın geleceğinde belirleyici 

olma potansiyeline sahiptirler.”

Yaptığınız araştırmada 

niçin Müslüman Kardeşler 

ve Nahda Hareketi’ni merkeze 

aldınız?

Yapmış olduğumuz bu araş-

tırmada Müslüman Kardeşler ve 

Nahda Hareketinin örnek olay 

olarak seçmemizin birkaç nede-

ni var. Öncelikle bu iki hareke-

tin bulunduğu ülkelerin strate-

jik konumundan kaynaklanıyor. 

Bilindiği gibi Mısır siyasi, ekono-

mik ve kültürel açılardan Arap 

Orta Doğusu’na açılan bir kapı-

dır. Aynı şekilde Tunus’ta Kuzey 

Afrika’ya açılan önemli bir kapı-

dır. Her iki ülkede bölgelerinde-

ki gelişmeleri yakından etkileme 

potansiyeline sahip iki ülkedir.

İkinci olarak şunu rahat-

lıkla söyleyebiliriz. Müslüman 

Kardeşler ve Nahda Hareketi 

tarihsel ve mevcut birikimleriyle 

Orta Doğu’da İslâmi hareketler 

açısından yüksek bir temsil gücü-

ne sahiptir. Biz araştırmanın tem-

sil etme gücünü önemsiyoruz. 

Bildiğiniz gibi Sosyal Bilimlerde 

yapılan araştırmalarda, özellik-

le de saha araştırmalarında elde 

etmiş olduğunuz bulguların ele 

alınan örnekliği ne kadar temsil 

ettiği önemli bir sorudur. Bizler 

de yapmış olduğumuz ön araştır-

malarla İslâmi hareketler konu-

sunda Kardeşler’in ve Nahda’nın 

iyi bir temsil olabileceği sonucu-

na vardık ve bu iki hareketi seç-

tik. Bu durumdan dolayı, Orta 

Doğu’da gerçekleşen değişimleri 

anlamak için Mısır ve Tunus/

Kardeşler ve Nahda önemli veri-

ler sunacaktır.

Üçüncü olarak, belki de 

bizim dikkatlerimizi bu yöne 

çeken en önemli noktalardan 

biri de Müslüman Kardeşler ve 

Nahda’nın Arap Baharı veya 

Arap Uyanışı olarak bilinen süreç 

sonundaki konumlarıdır. Mısır ve 

Tunus halkı eski rejime karşı bir 

isyan sonucunda, kısmi demok-

ratikleşme ve serbest seçim neti-

cesinde bu iki İslâmcı hareke-

Asım ÖZ
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tin hükümet olmasını istemiştir. 

Dolayısıyla elimizdeki veriler 

İhvan ve Nahda ülkelerindeki 

siyasal hayatının yakın gelece-

ğinde belirleyici olma potansiye-

line sahiptirler. Bu durum bölge 

tarihi için önemli bir gelişme-

dir. Bu sebeple bu iki hareketin 

incelenmesi Orta Doğu ve İslâm 

dünyasındaki yakın gelecekte 

yaşanabilecek değişim ve dönü-

şümler hakkında önemli bilgiler 

verecektir.

Ortadoğu’daki ayaklanama 

sürecinde İslâmi hareketlerin 

rolü, tereddütleri ve farklılaş-

maları konusunda neler söyle-

nebilir?

Bilindiği üzere Tunus’ta baş-

layan ve Mısır, Libya, Yemen ve 

Suriye’yi içine alan ayaklanma 

süreci sadece belirli bir kesimin 

değil uzun yıllar boyunca baskı 

rejimlerin gölgesinde yaşamış, 

her türlü zulüm ve kısıtlamaya 

maruz kalmış halkların ayaklan-

masıdır. Bu açıdan bu ayaklan-

maları sadece bir kesimin müca-

delesi olarak nitelendirmek diğer 

kesimlere haksızlık yapmak anla-

mına gelecektir. Bunun yanında 

İslâmi hareketlerin bu süreçte 

toplumu organize etmedeki rolü-

nü de yadsımamak gerekmek-

tedir. Geçmiş birikimlerini bu 

sürece en iyi şekilde yansıtan 

İslâmi hareketler, süreci başlatıcı 

aktörler olmamakla birlikte süre-

ci yönlendirici aktörler haline 

geldiler. 

Özellikle Müslüman 

Kardeşler’i ele aldığımızda 

Mısır’daki ayaklanma sürecinde 

arka planda kaldıkları görülmek-

tedir. Burada hareketin çeşitli 

tereddüt ve gerilimler yaşadı-

ğı aşikârdır. Bunun en önem-

li sebebi ayaklanma sürecinin 

evirileceği durumun tam olarak 

kestirilememesinden kaynak-

lanmaktadır. Mısır’da on yıllar 

boyunca Müslüman Kardeşler 

mensuplarına yönelik baskı ve 

şiddet politikaları herkes tara-

fından bilinmektedir. Benzer bir 

sürecin yeniden yaşanmaması ve 

harekete yönelik büyük bir şid-

det politikasının rejim tarafından 

uygulanmaması için Kardeşler 

olayların başında daha temkinli 

davranmış ve süreci dikkatli bir 

şekilde gözlemlemiş ve stratejik 

adımlar atmaya gayret etmiştir. 

Nitekim bir aktör olarak sahaya 

çıktığı zaman toplumun büyük 

bir kesimi tarafında kabullenil-

miş ve ayaklanma sürecini birçok 

tartışmaya rağmen başarılı bir 

şekilde yürütmüşlerdir. Tahrir’de 

olayların ilk başladığında Müs-

lüman Kardeşler mensuplarının 

öncü aktörler olarak yer almama-

sı hareketin korkak davrandığı 

anlamına gelmemelidir. Geçmiş-

te yaşanan tecrübeler dolayısıyla 

daha temkinli hareket edilmiş-

tir. Bunun yanı sıra, ilk günden 

itibaren Kardeşler’in Tahrir’de 

olduğu da devrimciler tarafın-

dan kabul edilmektedir. Siyasi 

görüş beyan etmeseler de hare-

ket Tahrir’deki devrimcilere yar-

dım etmiş, çadırların sağlanma-

sı, yemeklerin organize edilmesi 

hususunda uzun yıllardır sahip 

olunan organizasyon kabiliyetle-

rini meydana yansıtmışladır. 

Nahda için bakıldığında da 

durum çok farklı gözükmemek-

tedir. Özellikle Tunus’un halk 

ayaklanmasının gerçekleştiği ilk 

ülke olması, bölgesel ve küresel 

güçlerin olaya nasıl bakacakları 

ve ne tür tepkiler vereceklerinin 

tam olarak bilinmemesi Mısır’da 

olduğu gibi İslâmcıların süreci 

stratejik ve derinlemesine tah-

lil edip sürece dahil olmalarını 

beraberinde getirmiştir. 

Baskıcı rejimler sonrası bir 

dönemde siyaset üretimi konu-

sunda Türkiye tecrübesine sık-

lıkla atıf yapılıyor. Bu tecrübe 

önerisini hem aktüel gelişmeler 

hem de gelecekteki gelişmeler 

açısından nasıl yorumluyorsu-

nuz?

Mısır’da ve Tunus’ta yaptığı-

mız görüşmelerde en sık sor-

duğumuz soruların başında bu 

‘Türkiye tecrübesi’ meselesi gel-

mekteydi. Verilen cevaplar ise 

aslında bölgede Türkiye tecrü-

besine dair anladığımızdan daha 

farklı bir algıya sahip olundu-

ğunu gösteriyor. Özellikle Müs-

lüman Kardeşler mensuplarının 

Türkiye’de yaşanan tecrübeye 

bakışlarının bürokratik oligarşi 

ve askeri vesayetle ilgili olduğu 

öne çıkmaktadır. Gerek Refah 

Partisi gerek Adalet ve Kalkınma 

Partisi’nin Kemalist rejimle olan 

hesaplaşmalarını inceledikleri ve 

bu çerçevede önceki rejimlerin 

kalıntılarının nasıl temizlenece-

ğine dair bir yol haritası olabi-

lecek örneklik olduğu düşünül-

mektedir. Müslüman Kardeşler 

mensuplarının genelde Mısır’ın 
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Türkiye’den ve Türkiye’nin 

Mısır’dan örnek alacağı çok 

şey olduğunu ifade etmeleri 

ve Türkiye’nin bir rol modeli 

değil ancak belirli alanlarda tec-

rübesinden istifade edilecek bir 

konumda olduğunu ifade etme-

leri ‘Türkiye tecrübesi’ hususuna 

nasıl baktıklarını göstermekte-

dir. Ülkemizde Mısır, Tunus ve 

diğerlerinin bizi ‘model’ olarak 

gördükleri yaygın ama yanlış 

kanı bu coğrafyayla ileride 

kuracağımız ilişkilerde arıza-

lar meydana getirebilir. Onla-

rın bizi model alacağı kanısı 

kendimizi aşırı merkeze alan 

bir anlayışı beraberinde geti-

recektir. Bu nedenle farklı bir 

tartışma hususunu gündeme 

alarak belki de Mısır mode-

lini ve Mısır’da İslâmi hare-

ketin tecrübesini ve iktidar 

serüvenini yakından incele-

yen bir tavra bürünmemiz 

daha sağlıklı bir sonuca bizi 

götürebilir. 

Mısır’daki Müslüman 

Kardeşler tecrübesi ve hare-

keti ile, Tunus’taki Nahda 

Hareketi’ni benzerlikler ve 

farklılıklar açısından karşı-

laştırıldığında iki hareketin 

gelecek perspektifleri hangi 

meseleler etrafında belirgin-

lik kazanıyor?

Nahda Hareketi Müslüman 

Kardeşler’den ciddi anlamda 

etkilendiği için bu iki hareket 

ciddi benzerliklere sahip olmakla 

beraber; ortaya çıktıkları dönem-

ler, bulundukları toplumlar ve 

beslendikleri kaynaklar dola-

yısıyla farklılıklar da barındır-

maktadır. Mısır toplumu dinin 

hayatın içinde daha etkin olduğu 

bir toplum iken Tunus’ta Fransız 

etkisi ve sert laiklik uygulamala-

rıyla din toplumsal hayatın göre-

ce dışına itilmeye çalışılmıştır. 

Bu durum hareketlerin dinin 

siyaset ve toplumdaki yerleriyle 

ilgili görüşlerini de şekillendir-

miştir. Bu bağlamda önümüzdeki 

dönemde Mısır’da şeriat kuralla-

rının ne kadar uygulamaya koyu-

lacağı bir tartışma noktası iken 

Tunus’ta daha genel bir tanımla-

mayla toplumun İslâm’a uygun 

hale getirilmesi tartışılmaktadır. 

Keza laiklik meselesi iki ülkede 

de tartışılmakla beraber, bu tartış-

ma Müslüman Kardeşler cephe-

sinde bu gayr-i müslim azınlıklar 

üzerinden, Nahda cephesinde ise 

seküler kesimler üzerinden yürü-

tülmektedir. Ayrıca demokratik-

leşme de iki hareketin de gelecek 

perspektiflerinde çok önemli bir 

yere sahiptir. Ancak Mısır’da oto-

riter rejimin kurumlarının hâlâ 

etkin olması dolayısıyla tartışma-

lar otoriter rejimin tamamen 

ortadan kaldırılması yönünde 

iken Tunus’ta otoriter rejim-

den büyük ölçüde bir kopuş 

gerçekleşmiş ve Nahda için 

önemli olan mesele demok-

ratikleşmenin derinleştirmesi 

olarak şekillenmiştir.

Arap devrimleri, 

Ortadoğu’daki İslâmcı hare-

ketleri dönüştürüyor mu?

Çalışmamızda göstermeye 

çalıştığımız üzere bu İslâmcı 

hareketlerin temel fikirlerinde 

süreklilik olsa da bazı konu-

larda değişim-dönüşüm zaten 

mevcut idi. Örneğin 90’lı yıl-

larda Müslüman Kardeşler 

modern kavramlarla olan iliş-

kisini yeniden şekillendirdi-

ği bir dizi ıslah faaliyetine 

girmişti. Bu tür bir değişim 

önceden de var iken devrim-

lerden sonra da olması gayet 

doğaldır. Devrimlerden önce 

muhalefette olan, siyasi ve 

toplumsal birçok projeyi eyle-

me dökme imkânı bulamamış 

hareketler bugün iktidar tecrü-

besi yaşamaktadır. Dolayısıyla 

bu konum değişimi vakıala-

rın yorumlanması konusunda 

da değişiklik getirebilir. Ancak 

burada önemli olan nokta bu 

Mısır’da ve Tunus’ta yaptığı-
mız görüşmelerde en sık sor-
duğumuz soruların başında 
bu ‘Türkiye tecrübesi’ meselesi 
gelmekteydi. Verilen cevaplar 
ise aslında bölgede Türkiye tec-
rübesine dair anladığımızdan 
daha farklı bir algıya sahip olun-
duğunu gösteriyor. Özellikle 
Müslüman Kardeşler mensup-
larının Türkiye’de yaşanan tec-
rübeye bakışlarının bürokratik 
oligarşi ve askeri vesayetle ilgili 
olduğu öne çıkmaktadır. Gerek 
Refah Partisi gerek Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nin Kemalist 
rejimle olan hesaplaşmalarını 
inceledikleri ve bu çerçevede 
önceki rejimlerin kalıntılarının 
nasıl temizleneceğine dair bir 
yol haritası olabilecek örneklik 
olduğu düşünülmektedir.
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değişimin önceki dönemde oldu-

ğu gibi temel ilkelerde sürekliliği 

sürdürerek gerçekleşip gerçek-

leşemeyeceğidir. Bunun cevabı-

nı ancak önümüzdeki dönemde 

alabileceğiz.

Bu bölgelerde İran etkisinde-

ki İslâmi hareketlerin geleceğini 

nasıl görüyorsunuz?

Son yıllarda bölgede Sünni 

vurgunun önemli ölçüde arttığı 

görülmektedir. Bunun yanı sıra 

İran’ın Irak ve son dönemlerde 

izlediği Suriye politikası bu vur-

gunun artmasını pekiştirmiştir. 

Bu açıdan İran ve Şii düşüncesi-

ne karşı bölgede ciddi bir tepki 

ve blokun oluştuğu görülmekte-

dir. İslâmi hareketlerin iktidara 

gelmesiyle birlikte o ülkelerdeki 

Filistin politikasının değişeceği-

nin öngörülmesi ve Kardeşler ve 

Nahda gibi hareketlerin Hamas’a 

açık desteği İran’ın bölgedeki 

konumunu da olumsuz etkile-

yecektir. Bu nedenle İran’ın, Irak 

ve Suriye politikasında köklü bir 

değişime gitmediği müddetçe 

artan Sünni dalga dahilinde böl-

gede etkinlik kazanması ve İran 

etkisindeki İslâmi hareketlerin 

de kendilerine rahat bir hareket 

alanı oluşturmaları zor gözük-

mektedir.

 Müslüman Kardeşler içinde 

ne tür tartışmalar yaşanıyor?

Uzun yıllarda hareket içinde 

yenilikçi ve gelenekçi bir dalga-

nın mevcudiyetinden bahsedil-

mektedir. Yapılan görüşmeler de 

‘gençler’ ve ‘ihtiyarlar’ farkı göze 

çarpmaktadır. Son dönemlerde 

harekette yaşanan en büyük tar-

tışma iktidar olmanın sonucunda 

dünya ile nasıl bağlantı kurulaca-

ğı ve parti ile hareketin konumu-

nun ne olacağı hususudur. Özel-

likle ikinci mesele hareket içinde 

önemli kırılmaları beraberinde 

getirecektir. Bazı kesimler hala 

Hürriyet ve Adalet Partisi’nin 

Kardeşler’in bir kolu olduğu-

nu ve harekete bağlı kalması 

gerektiğini savunmaktadırlar. Bir 

kesim ise hareketin sosyal sahada 

yer alması gerektiğini ve siya-

sal alanda yer alan partinin ise 

bu anlamda bağımsız olması ve 

herkese hitap etmesi gerektiğini 

savunmaktadırlar. Genel Mürşid 

ile Muhammed Mursi arasında 

bir gerilim söz konusu oldu-

ğunda nasıl bir tavır takınılacağı 

bu tartışmanın da nereye eviri-

leceğini gösterecektir. Bununla 

birlikte, Mısır’ın geçiş sürecinde 

olduğu ve taşların daha yerine 

oturmadığı hesaba katıldığında 

bu tür gerilim noktalarının orta-

ya çıkması için biraz daha zama-

nın var olduğu görülmektedir.

Seksenli yıllardan sonra özel-

likle Kelim Sıddıki’nin ve Salih 

el-Verdani’nin metinleri Türkiye 

İslâmcılığının belli kanatlarının 

Müslüman Kardeşler’e mesafeli 

yaklaşmasını beraberinde getir-

mişti. Müslüman Kardeşler’in 

pragmatizmi üzerinde duru-

lan konuların başında geliyor-

du. Tahrir sürecinde Müslüman 

Kardeşler’in yaşadığı tereddüt-

ler bu defa benzer eleştirilerin 

seküler çevreler tarafından da 

gündeme getirilmesini sağladı. 

Müslüman Kardeşler’in siyasetle 

ilişkileri konusunda ve pratiği 

çerçevesinde neler söylenebilir?

Yukarıda belirttiğimiz gibi 

Tahrir sürecinde Müslüman 

Kardeşler temkinli davrandılar. 

Çünkü temkinli davranmaları da 

gerekmekteydi. Sürecin başarı-

sızlıkla sonuçlanması Müslüman 

Kardeşler’in büyük darbe yeme-

si anlamına gelebilirdi. Ya da 

halkın her kesiminin başlattığı 

ve müdahil olduğu devrim süre-

cinde Kardeşler’in baştan etkin 

Hareket içinde daha yaşlı mensupların gençlerin 
Kardeşler’in kurucu düşünürlerini yeteri kadar oku-
madıklarına yönelik bir eleştirisi söz konusu. Buna 
ek olarak bakıldığında referansların genel itibariyle 
Benna üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Kutub, 
Kardeşler mensuplarının göz ardı edemeyecekleri 
birisi olmakla beraber, özellikle yeni nesil tarafından 
benimsenen ve sahiplenen birisi olduğunu söyle-
mek de zor gözüküyor. Bu anlamda Kardeşler’in 
geleneksel düşünce itibariyle Benna çizgisini devam 
ettirmeye ve onun yöntemini uygulamaya çalıştıkları 
söylenebilir.



57Umran ŞUBAT 2013

■ Tamamlanmamış Devrim

olması Küresel güçler tarafından 

da İslâmcıların devrimi olarak 

lanse edilip daha farklı şekillerde 

manipüle edilebilirdi. Bu neden-

le Kardeşler’in Tahrir stratejisi 

doğru şekilde analiz edilmeli ve 

bu çerçevede Kardeşler’e büyük 

haksızlık edilmemelidir. Bunu 

siyasi pragmatizm olarak görmek 

çok doğru değildir. Belirsizliğin 

hâkim olduğu bir süreçte stra-

tejik davranmaktır sadece. Türk 

İslâmcılığının bazı kanatlarının 

geçmişte Kardeşler’e yönelik 

mesafeli yaklaşımının da siya-

si denklemleri ve iç gerçekle-

ri yakından bilmemekle alakalı 

olduğu söylenebilir. Bir de göz 

ardı edilmemesi gereken husus, 

Kardeşler mensuplarının sürgün-

de olanlarının birçoğunun Batıda 

eğitim almaları ve uzun yıllar 

oralarda kalmalarıdır. Bu kimse-

lerin dillerinde Batılı bazı kav-

ramların olması gayet doğaldır. 

Önemli olan bunun bu süreçte 

nereye tekabül edeceği ve ne 

şekilde benimsenip benimsen-

meyeceğidir. Bunu görmek için 

de elbette biraz zaman ihtiyaç 

var. Kardeşler yıllarca muhalefe-

tin siyasetini yaptılar ve yürüt-

tüler. Bugün ise iktidara geldiler. 

Bu nedenle iktidarda ne tür bir 

yol izleyeceklerini bekleyip gör-

mekte yarar vardır. 

Müslüman Kardeşler’deki 

değişimin muhafazakâr bir 

boyut taşıdığını söylüyorsunuz. 

Niçin?

Aslında harekette köklü bir 

değişim var demek ya da başlı 

başına bir değişimden söz etmek 

yanlış olabilir. Burada genelde 

şöyle bir hataya düşülebiliyor: 

Müslüman Kardeşler deyince 

aklımızda olan iki ismin düşün-

celeri ve metinleri yani Hasan 

el Benna ve Seyyid Kutub. Bu 

isimleri referans aldığımızda 

hareketin bir değişim yaşadığını 

söylemek belki mümkün olabilir. 

Ama hareket içindeki on yıllar-

dır süren tartışmaları, gerilimle-

ri ve farklılıkları hesaba katmak 

gerekmektedir. Siyasi bir hare-

ket üzerine konuştuğumuz için 

belirli düzeyde değişim ve dönü-

şümden söz etmek mümkündür. 

Bununla birlikte Kardeşler’deki 

değişimin -aslında kendileri 

bu ifadeyi pek tercih etmiyor-

lar- temel esaslardan kopma-

dan gerçekleştiği görülmektedir. 

Mısır’da yaptığımız görüşmeler-

de Benna’nın temel felsefesinden 

bir uzaklaşmanın olmadığı ve 

olamayacağı belirtilmekteydi. Bu 

açıdan Kardeşler içindeki süreç 

hareketin temel esasları ile ilişkili 

ve onların devamlılığını sağlayıcı 

niteliğe sahiptir. Bunun yanı sıra 

iktidar süreci ile birlikte daha 

kucaklayıcı ve tüm Mısır’a hitap 

eden bir dil benimsenmesi deği-

şim/dönüşüm sarmalında önem-

li bir yere tekabül etmektedir. 

Burada sorun kullanılan dilden 

ziyade bu dilin gelecekte hareke-

tin siyasi davranış biçimini ne tür 

etkileyeceği hususundadır. 

Müslüman Kardeşler bugün 

Seyyid Kutub’a nasıl bakıyor? 

Hareket içinde daha 

yaşlı mensupların, gençlerin 

Kardeşler’in kurucu düşünürle-

rini yeteri kadar okumadıklarına 

yönelik bir eleştirisi söz konusu. 

Buna ek olarak bakıldığında refe-

ransların genel itibariyle Benna 

üzerine yoğunlaştığı görülmek-

tedir. Kutub, Kardeşler mensup-

larının göz ardı edemeyecekleri 

birisi olmakla beraber, özellikle 

yeni nesil tarafından benimsenen 

ve sahiplenen birisi olduğunu 

söylemek de zor gözüküyor. Bu 

anlamda Kardeşler’in geleneksel 

düşünce itibariyle Benna çizgi-

sini devam ettirmeye ve onun 
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yöntemini uygulamaya çalıştıkla-

rı söylenebilir.

Müslüman Kardeşler’i ele 

alırken hareketin esaslarından 

sapma olmamakla beraber şek-

lindeki ifadeyi sıkça kullanıyor-

sunuz. Neden? 

Bu durum daha öncede belirt-

tiğimiz gibi hareket mensupları-

nın Benna’nın kurduğu sisteme 

olan bağlılıkları ve onun oluş-

turduğu temel ilkeleri özümse-

diklerinden kaynaklanmaktadır. 

Onlar değişimden ziyade bunu 

bir süreç olarak yorumlamak 

temayülündeler. Bu nedenle de 

hareketin kuruluşundan itibaren 

belirleyici olan ilkeleri devam 

ettirmeye ve süreç dâhilinde 

onları yeniden yorumlamaya 

çalışmaktalar. 

Tedricilik düzleminde yapı-

lan okumalar bir yönüyle 

Kutub’un gelmekte olan/gelecek 

olan Müslüman toplumsallık 

fikri ile irtibatlandırılabilir mi?

Bugünün Mısır’ı itibariyle bak-

tığımızda Müslüman Kardeşler’in 

iktidarda yer alması ve Muham-

med Mursi’nin devlet başkanı 

olması ile Mısır toplumunda ve 

siyasi yapısında önemli değişim-

lerin gerçekleşeceği öngörülmek-

tedir. Bununla birlikte henüz 

sürecin sonuna dair konuşmak 

için çok erken. Bu durumun 

Kutub’un işaret ettiği noktaya 

mı varacağı yoksa İslâmi hareke-

tin başarısız bir iktidar tecrübesi 

sonrası farklı bir krize mi girece-

ğini görmek için zamana ihtiyacı-

mız var. Sonuçta İslâm dünyasın-

daki neredeyse tüm siyasi İslâmi 

hareketleri etkilemiş bir yapıdan 

yani Müslüman Kardeşler’den 

bahsediyor olsak da bu yapının 

iktidarla yüzleşme tecrübesinin 

olmadığını görüyoruz. Şu ana 

kadar muhalefet siyaseti yapan 

ve onu organize eden bir oluşum 

vardı. Bugün ise iktidarda olan ve 

kendisine eleştirilerin yöneltildi-

ği, kendisine karşı muhalefetin 

oluştuğu bir yapı var. Bu süreç-

teki tecrübenin nasıl olacağı çok 

önemlidir. Kardeşler’in iktidar-

la yüzleşirken atacağı adımların 

nereye ulaşacağı çok önemli. Bu 

bakımdan süreci yakından ama 

temkinli takip ederek Hareke-

tin ve bir başka tarafıyla Mısır 

toplumunun nereye ulaşacağını 

gözlemek gerekiyor.

Tunus’ta Gannuşi’nin fikirle-

rinde öne çıkan hususlar neler-

dir? Özellikle siyasal ve toplum-

sal alan konusunda söyledikleri 

Nahda’nın gelecek perspektifini 

nasıl etkiler? 

Gannuşi, tamamen modernist 

çizgideki düşünürleri bir kena-

ra bırakırsak, İslâm düşünür-

leri arasında modern kavram-

larla en barışık isimlerden biri 

olarak kabul edilir. Tunus’taki 

otoriter rejime karşı uzun yıllar 

demokratikleşme çağrısı yap-

mıştır. Ayrıca Batı’yla etkileşim 

fikrine açıktır. İnsan hakları ve 

özelde kadın haklarının İslâm 

toplumlarında çok daha üzerin-

de durulması gereken hususlar 

olduğunu vurgulamaktadır. Tüm 

bunların gerçekleştirilmesinin 

toplumu İslâmileştirme projesini 

sağlayacağını öne sürmektedir. 

Nahda’nın fikirleri de bu çerçeve-

de şekillenmiştir zira Müslüman 

Kardeşlerde el-Benna haricinde 

de lider figürleri olmakla bera-

ber, Nahda Hareketi’nde Gannuşi 

kuruluş yıllarından itibaren çok 

kuvvetli bir figür olmuştur.

Tunus İslâmi Hareketi’nin 

birbirinden farklı isimlerden, 

örgütlerden ve gelişmelerden 

farklı etkilenmiş olması çok 

ilginç. Bunu hareketin oluşu-



■ Tamamlanmamış Devrim

59Umran ŞUBAT 2013

mu ve geleceği açısından nasıl 

yorumlamak gerekir?

Doğrusu hareketlerin orta-

ya çıkışında bulundukları top-

lum ve ortaya çıktıkları döne-

min hususiyetlerinin etkili 

olması beklenecek bir durum-

dur. Bölgede ve İslâm dünya-

sının diğer kesimlerindeki 

birçok muadili gibi Nahda da 

Müslüman Kardeşler’in tesis 

ettiği fikri temellere dayanmak-

tadır. Bunun yanı sıra hareket 

Batı kültürünün hâkim kılın-

maya çalışıldığı bir toplumda 

ortaya çıkmış olması hasebiyle 

Batılı kavram ve düşüncelerle 

kuvvetli bir etkileşim içerisinde 

olmuştur. Ayrıca hem Batı hem 

de İslâm medeniyetlerini çok iyi 

bilen Kuzey Afrikalı mütefekkir 

Malik bin Nebi’den ciddi anlam-

da etkilenme söz konusudur. Son 

olarak, özellikle 80’lerde örgütlü 

harekete geçilmesi aşamasında, 

yine tüm İslâm dünyasında oldu-

ğu gibi, İran Devrimi’nin ortaya 

çıkardığı dinamizm ve heyecanın 

da ciddi etkisi vardır. Bu kadar 

farklı kaynaklardan etkilenmek 

hem bir risk hem de avantaj ola-

bilir. Eğer mevcut farklı görüşler 

doğru mezcedilemezse hareketin 

önüne ciddi engeller çıkarılabilir. 

Ancak kaynaklardan beslenme 

doğru bir şekilde yapılırsa bu 

hem İslâm dünyasını hem de 

modern zamanı iyi anlayan bir 

fikri altyapının oluşmasını sağla-

yabilir. Nahda’nın bugüne kadar-

ki tecrübesi ise mevcut duru-

mun bir avantaja dönüştürülmesi 

yönünde umut vermektedir.

Demokrasi konusu İslâmi 

hareketlerin temel metinlerin-

de sorunsallaştırılan kavramlar 

arasında önemli bir yer tutar. 

İslâmi hareketlerin son yıllarda-

ki siyasal ufkunun demokrasi-

nin ötesine geçemediği söylene-

bilir mi? Demokrasi kavramı ele 

aldığınız hareketler bakımından 

nasıl anlamlandırılıyor? 

Teorik düzeyde çok tartışma-

sı yapılabilecek -ve hatta yapıl-

malı- olmakla beraber demok-

rasi günümüzün bir realitesidir. 

Dolayısıyla, otoriter düzen altın-

da bu imkânı bulamayan İslâmi 

hareketler de bize göre siyasal sis-

temler konusunda daha derinle-

mesine tartışmalara girmenin bir 

aşaması olarak öncelikle demok-

ratik bir düzenin tesisini gerekli 

görmekteler. Dolayısıyla demok-

rasinin nihaî düzen mi yoksa bir 

geçiş süreci mi olacağı belki de 

ileriki dönemlerde tartışılıp kara-

ra bağlanacak bir konu olacak-

tır. Bu durum özellikle 90’lardan 

sonra demokrasi çağrısını arttı-

ran Kardeşler ile kuruluş aşama-

sından bu yana hep demokrasiyi 

savunan Nahda’da da görülmek-

tedir. Dolayısıyla günümüzün bir 

gerçeği olarak demokratik düzen 

şu anda bu hareketlerin temel 

tartışma noktalarından olsa da 

siyasal ufuklarının sınırları ancak 

bu tartışmalar daha da derinleş-

tiği takdirde anlaşılacaktır. Tabii 

bunun gerçekleşmesi için o siya-

sal düzen konusunda daha derin 

tartışmaların başlaması gerekir. 

Eğer ki başlamazsa, o zaman 

demokrasinin bir sınır çizdiği 

söylenebilir.

Peki, bu anlamlandırmaya 

ilişkin tartışmalar yaşanıyor 

mu? 

Bir önceki soruda da belirtti-

ğimiz üzere bazı tartışmalar mev-

cut ancak çok fazla derinleşmiş 

değil. İslâm düşüncesinde siyasal 

düzen daima tartışma noktaların-

dan biri olmuştur. Ancak baskıcı 

rejimlerin hüküm sürdüğü 20. 

Bugünün Mısır’ı itibariyle baktığımızda Müslüman 
Kardeşler’in iktidarda yer alması ve Muhammed 
Mursi’nin devlet başkanı olması ile Mısır toplumun-
da ve siyasi yapısında önemli değişimlerin gerçek-
leşeceği öngörülmektedir. Bununla birlikte henüz 
sürecin sonuna dair konuşmak için çok erken. Bu 
durumun Kutub’un işaret ettiği noktaya mı varacağı 
yoksa İslâmi hareketin başarısız bir iktidar tecrübe-
si sonrası farklı bir krize mi gireceğini görmek için 
zamana ihtiyacımız var. Sonuçta İslâm dünyasındaki 
neredeyse tüm siyasi İslâmi hareketleri etkilemiş bir 
yapıdan yani Müslüman Kardeşler’den bahsediyor 
olsak da bu yapının iktidarla yüzleşme tecrübesinin 
olmadığını görüyoruz.
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yy boyunca bu fikirlerin tatbi-

ki birkaç örnek dışında müm-

kün olamamıştır. Bu yüzden de 

tartışmaların derinleşememesi 

anlaşılabilecek bir durumdur. İki 

hareket içerisinde de bu tartış-

malar belirli ölçüde mevcuttur. 

Özellikle devrimler sonrasında 

bu konular tartışılmakla birlikte 

iki ülkede de daha akut prob-

lemler olduğu için (eski rejimin 

tamamen ortadan kaldırılması, 

iktisadi sıkıntılar, altyapı ihtiyacı 

gibi) bu tartışmalarda derinleş-

me henüz mümkün olmamış-

tır. Örneğin Kardeşler içerisin-

de farklı nesillerin temsil ettiği 

gelenekçi ve yenilikçi kanatlar 

arasında siyasal düzenin nasıl 

olacağı ve demokrasinin ne ölçü-

de benimseneceği konusu henüz 

derinleşememiş olsa da tartışma 

noktalarından biridir. Keza uzun 

yıllardır Nahda’nın söyleminde 

-her ne kadar tanımı ve kapsamı 

oldukça muğlâk olsa da- daima 

bir “İslâmi demokrasi” amacı var 

iken bugün savunulan demokra-

si bildiğimiz anlamda bir liberal 

demokrasidir. Bu durum yakında 

bu konuda tartışmaların daha da 

artması sonucunu getirebilir.

Tunus’ta laiklik üzerinden 

bir karşı-devrim stratejisi gün-

deme gelebilir mi?

Laiklik konusu modern 

Tunus’un en büyük tartışma 

konusu olagelmiştir. Devrim son-

rası da bu durum değişmemiştir. 

Ancak bu durum laiklerin bir 

karşı devrim yapacağı anlamına 

gelmez. Gannuşi’nin devrimin 

ikinci yıl dönümü olan Ocak 

2013’te Le Monde’da yazdığı 

gibi bugün Tunus’ta laikler ve 

İslâmcılar demokrasiyi birlikte 

inşa etmektedirler. Zira laikle-

rin büyük bölümü her ne kadar 

Nahda’nın bazı uygulama ve söy-

lemlerinden tedirgin olsa da eski 

otoriter rejimi değil, kendi yaşam 

alanlarının daralmayacağı, sekü-

ler bir demokratik düzeni savun-

makta. Eski rejimin savunucu-

ları tamamen ortadan kalkmasa 

da büyük ölçüde marjinalleş-

miş durumda. Dolayısıyla laik-

lerin stratejisinin karşı-devrim 

değil, seçim yoluyla başa gelerek 

kendi haklarını muhafaza şeklin-

de olması daha beklenebilir bir 

durumdur.

“Müslüman Kardeşler ve 

Nahda hareketlerinin bundan 

sonraki süreçte iddialarından 

ve siyasi üsluplarından rahat-

lıkla taviz verecekleri iddia edi-

lebilir” diyorsunuz. Bunu biraz 

açar mısınız? Hangi noktalarda 

taviz verecek bu hareketler? 

Daha önce de belirttiğimiz 

gibi bu hareketler uzun yıllar 

muhalefette idi ve bugün iktida-

ra geldi. Bu iki konum eylem ve 

stratejiler yönünde farklı hareket 

etmeyi gerektirecek konumlardır. 

Bir anlamda muhalefet oyunu-

nun kuralları iktidar oyununda 

işlemez. Bu yüzden muhalefette 

bulundukları süreçte gerçekleş-

tirmiş oldukları fikri üretimin 

tatbiki sürecinde zorluklarla kar-

şılaşabilirler. Bu süreçte belki de 

bazı fikirlerinin uygulanabilir 

olmadığını görerek tevil yoluna 

gidebilir veya hatta pragmatik 

çözümler üretebilirler. Ayrıca 

süreç içerisinde kurulan partile-

rin hareketten özerkleşme ihti-

malleri özellikle siyasal düzeyde 

yeni uygulamalar getirebilir. 

Muhtemel değişim konu-

lardan birisi laiklik konusudur. 

Geçtiğimiz dönemde hükü-

metin kurulması aşamasında 

Mursi’nin bir Kıptî’ye başkan 

yardımcılığı veya bakanlık vere-

bileceği tartışılıyordu. Normalde 

hareket içerisinde bir Kıptî’nin 

bu kadar yüksek bir konum-

da olması beklenmezken siyasal 

düzeyde bu şekilde bir tartışma 

cereyan etti. Keza Tunus’ta sekü-

ler kesimlerin Nahda’nın top-

lumu İslâmileştirme söylemine 

olan tepkisi bu kavramın tevilini 

Gannuşi, tamamen modernist çizgideki düşünürleri 
bir kenara bırakırsak, İslâm düşünürleri arasında 
modern kavramlarla en barışık isimlerden biri olarak 
kabul edilir. Tunus’taki otoriter rejime karşı uzun yıl-
lar demokratikleşme çağrısı yapmıştır. Ayrıca Batı’yla 
etkileşim fikrine açıktır. İnsan hakları ve özelde 
kadın haklarının İslâm toplumlarında çok daha üze-
rinde durulması gereken hususlar olduğunu vurgu-
lamaktadır.
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veya en azından daha belirgin bir 

şekilde tanımlanmasını gerektire-

bilir. Laiklik konusunun yanı sıra 

kadınların toplum ve siyasetteki 

konumu, Batı ile ilişkiler, şeri-

at kaidelerinin uygulanması gibi 

konularda siyasal düzeyde farklı 

tevillerin yapılması ile karşılaşı-

labilir. 

Ancak burada bir kez daha 

altı çizilmesi gereken nokta -eğer 

olacaksa- bu tavizlerin hangi 

noktalarda olacağıdır. Eğer temel 

prensiplerde tavizler gerçekleşir-

se, bu topyekûn bir değişime işa-

ret edecektir. Ancak temel pren-

siplerden kopmadan bazı diğer 

konularda tavizler gerçekleşirse, 

bu zaten önceki dönemlerde ger-

çekleşen süreklilik içerisindeki 

değişim eğiliminden farklı olmaz.

Peki İslâmi hareketlerin 

küresel sistem ve neoliberal 

politikalarla ilişkisi konusunda 

nasıl bir gelecek öngörüyorsu-

nuz?

Burası süreç içindeki belki 

de en hayati husus. Muhalefet-

teyken farklı kesimlerle irtibat 

kurmayabilirsiniz. Tüm dünya-

ya ve sistemlere meydan oku-

yabilirsiniz. Ama artık iktidara 

gelmişseniz, siyasi gücü eliniz-

de bulunduruyorsanız o zaman 

kaçışınızın olmadığı hususlar var. 

Küresel sistem ve küresel ekono-

mi bu kaçışı olmayan iki önem-

li konu olarak karşımıza çıkı-

yor. Gerek Müslüman Kardeşler 

bünyesindeki Hürriyet ve Ada-

let Partisi’nin gerekse Nahda’nın 

programlarına göz attığımızda 

küresel sisteme entegrasyon ve 

küresel ekonomik yapının için-

de yer alma arzusunun olduğu-

nu görüyoruz. Programlarda ve 

söylemlerde zaman zaman neo-

liberal politikalara yönelik vurgu 

ortaya çıkarken kimi zaman da 

gayet çelişkili şekilde koruma-

cı bir üslup takınılabiliyor. Bu 

durum küresel siyasi ve ekono-

mik sisteme entegrasyon konu-

sunda Kardeşler ve Nahda’nın 

da kafasının karışık olduğunu 

gösteriyor. Bir taraftan yeni pazar 

arayışı içinde olan ulusal çıkar 

temelli siyasi hareketler imajı 

ortaya çıkarken bir taraftan da 

daha kuşatıcı ve kapsayıcı niteli-

ğe sahip İslâm dünyasının birlik-

teliğine yönelik vurgu yer alabili-

yor aynı program ya da söylemin 

içinde. Bu bakımdan bu hareket-

lerin söylem ve pratiklerini iyi 

analiz etmek gerekiyor. 

Dış politikalarında bu hare-

ketlerin Batı ile ilişki kurmaları 

kaçınılmaz bir durum. Çünkü 

dış politika dediğimiz alan bir 

gelenek dahilinde oluşuyor ve 

bir ülkede geleneksel dış politika 

algısının birden bire değişme-

si söz konusu değil. ABD başta 

olmak üzere diğer küresel güçler-

le çatışma temelli bir ilişki biçimi 

ne Kardeşler ne de Nahda tara-

fından benimsenmiyor. Bir de bu 

ülkelerdeki yıllardır devam eden 

otoriter rejimlerin açtığı yaraların 

sarılması durumu söz konusu. 

Mursi’nin ABD’ye meydan oku-

yan bir sistem inşasından önce 

Mısır toplumunun, ekonomisi-

nin ve siyasi yapısının iyileştiril-

mesine yönelik yapması gereken 

önünde çok şey var. Bu neden-

le kısa vadede bu hareketlerden 

büyük şeyler beklemek onlara 

yapılacak en büyük haksızlık. Bu 

ülkelerde Hüsnü Mübarek ya da 

Zeynel Abidin Bin Ali’nin açtığı 

yaralar kolay kapanacak cinsten 

değil. Aynı zamanda bu ülkeler-

deki sabırsızlık da bu hareketle-

rin önündeki en büyük engeldir. 

Mısır toplumunun devlet başka-

nı devirmeyi bir kez öğrenmesi 

benzer adımlara yeniden kalkışa-

bileceği ihtimalini her daim canlı 

tutmaktadır. Özellikle Mısır’da 

Kardeşler’in ya da Mursi’nin işi 

çok daha zor gözükmektedir. Bir 

de ciddi bir sıkıntı olarak karşı-

mıza çıkan meşruiyet sorunu var. 

Mısır’da yeni anayasa referandu-

mu esnasında bu durum tehlike 

çanlarının çaldığını bizlere gös-

terdi. Anayasa %60’ın üzerinde 

bir oranda kabul edilmekle bera-

ber Mısır toplumunun sadece 

%32-33 civarında bir kesiminin 

referanduma katılması ve çoğun-

luğun bu referandumu protes-

to etmesi Kardeşler’in ilerleyen 

dönemde büyük bir meşruiyet 

krizi ile karşı karşıya kalabilece-

ğin de habercisi niteliğindedir. 

Bu bakımda başta Mısır olmak 

üzere Orta Doğu’daki bu dönü-

şüm sürecinde İslâmi hareketleri 

analiz ederken duygusal bir bakış 

açısı ile değil, o ülkenin kendi 

dinamikleri çerçevesinde ve 

küresel siyasetin ve ekonominin 

temel unsurlarını işin içine dâhil 

ederek ele almak gerekmektedir. 

Aksi takdirde hem bu hareket-

lere haksızlık edebilir hem de 

onlardan gerçekleştiremeyecek-

leri alanlara dair beklentiler içine 
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1925 yılında Bosna’da dün-

yaya gelen Aliya İzzetbegoviç, ilk 

ve orta öğrenimini Saraybosna’da 

gördü. Küçüklüğünden beri dini 

bir çevrede büyüyen ve dine 

karşı ilgili olan İzzetbegoviç, 

lise yıllarında İslâmi etkinlik-

lerde bulunan Mladi Musilmani 

(Genç Müslümanlar) teşkilatına 

üye oldu ve çalışmalarına aktif 

bir biçimde katıldı. İzzetbegoviç, 

daha o yıllarda Ali Mutevelliç’e 

ait İslâm Işığında ve Osman 

Nuri Haciç’e ait Hz. Muhammed 

ve Kur’ân gibi eserler yardımıy-

la İslâmi bilince ulaşmıştı. O 

dönemde Saraybosna, Almanların 

desteğiyle kurulan Hırvat devleti-

nin işgali altındaydı. İzzetbegoviç, 

1943’te liseden mezun olduk-

tan sonra Hırvatlar tarafın-

dan askere alınmak istenince, 

Saraybosna’dan kaçıp Gradaçaç’a 

gitti. 1943 ve 1944 yılları arasın-

da burada kaçak olarak yaşadı. 

Saraybosna’ya gizlice girip çıkan 

İzzetbegoviç, 1945’te Tito’nun 

ordusu (Partizanlar) Saraybosna’yı 

ele geçirince, yakalandı ve zorla 

askere alındı. Askerliğinin sonu-

na doğru, Mladi Musilmani üyesi 

olmak, Tito’nun fikirlerini eleştir-

mek ve Sovyet karşıtı gizli propa-

ganda yapmak suçlarıyla, 1 Mart 

1946’da tutuklandı ve 3 yıl hapis 

cezasına çarptırıldı. Hapisten çık-

tıktan sonra tekrar Saraybosna 

Üniversitesi’ndeki çalışmaları-

na dönen İzzetbegoviç ziraat ve 

hukuk alanında eğitim gördü ve 

1956 yılında hukuk dalında Master 

derecesi aldı. 1963 yılında avu-

katlık sınavını veren İzzetbegoviç, 

özel bir firmada 25 yıl hukuk 

danışmanı olarak çalıştıktan sonra 

emekli oldu. İzzetbegoviç, daha 

sonra bütün zamanını ve ener-

jisini felsefi ve İslâmi konular-

da araştırmalar yapmaya adadı. 

Yugoslavya’da yayınlanan çeşitli 

gazetelere ve İslâm ülkelerinde-

ki çeşitli yayınlara sürekli yazı-

lar yazdı. Makalelerinden bazı-

ları Saraybosna’daki bazı İslâmi 

okullarda ders kitabı olarak oku-

tulacak şekilde derlendi. 1970 

yılında ünlü İslâm Bildirisi’ni 

yayımladı. Bildiride, tüm dünya 

Müslümanlarına, yeniden dirilişin 

öncüleri olma noktasında ken-

dilerine düşen tarihi rolü üstlen-

meleri çağrısında bulunuluyordu. 

Kitapta, ağırlıklı olarak, Müslüman 

çoğunluğun yaşadığı ülkelerde 

İslâmi mücadelenin nasıl veril-

mesi gerektiğine ilişkin görüşler 

yer almakla birlikte, farklı etnik 

grupların yaşadığı coğrafyalarda 

Müslümanların tavrının nasıl ola-

cağına dair görüşlere de yer veri-

liyordu. İzzetbegoviç, kendisinin 

tüm dünyada daha iyi tanınma-

sını sağlayan eseri Doğu ve Batı 

Arasında İslâm’ı ise 1980 yılında 

tamamladı. Eserin yayınlanma-

sından sonra 1983 Ağustos’unda 

tutuklandı. Saraybosna bölge mah-

kemesinde yargılandı ve 14 yıla 

hüküm giydi. Karara itiraz eden 

İzzetbegoviç’in cezası 9 yıla indi-

rildi. Kasım 1988’de yurt dışın-

dan Yugoslavya devletine yapı-

lan baskılar artınca, Parlamento 

kararıyla serbest bırakıldı. 1989 

yılında hapisten çıktıktan sonra 

Mladi Musilmani’deki eski arka-

M. Kürşad ATALAR

Aliya İzzetbegoviç: 
‘Islah’ Hareketinin ‘Hikmetli’ Önderi
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daşlarıyla yeniden toplanıp, dağıl-

ma sürecine giren Yugoslavya’da 

Müslümanların zarar görme-

mesi için yeni bir teşkilatlanma 

faaliyetine girişti. Bu maksatla, 

Mart 1990’da Demokratik Eylem 

Partisi’ni (SDA) kurdu ve genel 

başkanı seçildi. Sovyetler Birliği ve 

Doğu Bloku’ndaki siyasi çal-

kantıların ardından Yugoslav 

Komünist yönetimi çökünce, 

yapılan ilk serbest seçimlerde 

İzzetbegoviç, Bosna-Hersek 

Cumhuriyeti devlet başka-

nı seçildi. Sırpların Bosna-

Hersek Cumhuriyeti’ne karşı 

başlattığı ve Hırvatistan’ın 

da karıştığı savaş boyunca 

Sırp ve Hırvat güçlere karşı 

yürütülen bağımsızlık sava-

şına liderlik yaptı. Dirayetli 

liderliği ile çok kısa sürede 

işgale uğrayacağı düşünülen 

Bosna’yı ayakta tutmayı başar-

dı. 1995 yılında savaşa son 

veren Dayton Antlaşması’nın 

imzalanmasından sonra 

1996’da yapılan seçimlerde 

Üçlü Başkanlık Konseyi’ne 

seçildi. Devlet Başkanlığı 

dönemi boyunca Uluslararası 

gücün baskılarına direnen 

İzzetbegoviç, 2000 yılında 

sağlık nedenlerini gerekçe 

göstererek başkanlık göre-

vinden çekildi. 2003 yılında 

vefat etti ve vasiyeti üzerine 

şehit dava arkadaşlarının gömülü 

olduğu Kovaçi Mezarlığı’na def-

nedildi.

‘Bilge Kral’ mı, 

‘Hikmetli Önder’ mi?

Öncelikle ifade edilmelidir ki, 

Aliya İzzetbegoviç, ilkin bir ‘eylem 

adamı’dır. Onun bir ‘düşünce 

adamı’ kimliği de vardır ve bu 

yönü de hayli güçlüdür. Ancak, 

kimilerinin ifade ettiği gibi, o, 

esas itibarıyla düşünsel mesele-

lerle uğraşan ve şartların zorla-

ması ile aktif siyasi hayata girmiş 

biri değildir; bilakis gençliğinden 

itibaren daimi surette bir müca-

dele içerisinde olmuştur. Bunun 

nedeni de bellidir. O, etrafı ‘düş-

manlarla’ çevrili Müslüman bir 

coğrafyada yaşamaktadır ve İslâmi 

bilince sahip duyarlı bir kişi ola-

rak, inançları uğrunda mücadele 

verilmesi gerektiğini bilmektedir. 

Bu nedenle henüz lise yıllarında 

Balkan Müslümanlarının hakları-

nı korumak için mücadele veren 

Genç Müslümanlar Örgütü’ne 

üye olmuş ve aktif bir şekilde 

de çalışmalarına katılmıştır. O, 

Müslüman dünyasının uyanışının, 

ancak yeni Müslüman entelijansi-

yanın önderliğinde ve organi-

ze bir çaba sonucunda müm-

kün olabileceğine inanmakta 

ve bunun için ‘çalışma’nın 

önemine sürekli vurguda 

bulunmaktadır (örneğin İslâm 

Deklarasyonu’nda bu yönde 

bir çok ifade bulunmaktadır). 

Bu temel düşüncesi nedeniy-

ledir ki, Bosna’daki Müslüman 

toplumun İslâmi yönden 

bilinçlenmesi ve organize bir 

faaliyet yürütmesi için sürekli 

bir gayret içerisinde olmuş ve 

Bosna Savaşı’nda da sorum-

luluğunu müdrik bir ente-

lektüel olarak üzerine düşeni 

yapmıştır. O, şartlar zorladığı 

için Bosna toplumunun siyasi 

liderliğini yapmamıştır; bila-

kis, Bosna Müslümanlarının 

haklarını korumak adına 

bilinçli bir mücadele yürüt-

müştür. Elbette ki düşünce 

adamı kimliğinin de siyasi 

liderlik pozisyonunun güç-

lenmesinde etkisi olmuştur; 

ancak, toplumunun liderli-

ği mevkiine yükselmesinde 

asıl faktör, mücadeleci kimliğiyle 

toplumunun güvenini kazanmış 

olmasıdır. Zira önemli görüşler 

ileri sürmüş nice düşünce adamı 

vardır ki, toplumlarının siyasi 

hayatında hiçbir rol üstleneme-

mişlerdir. Bunun nedeni, onla-

rın, düşünceyi, ‘eylem’ için bir ön 

İzzetbegoviç’i, Çağdaş Müslüman 
Düşünce içerisinde Humeyni ile 
aynı çizgide yer alan bir siyasi 
lider olarak görmek mümkün-
dür. Humeyni de, Müslüman 
Kardeşler Hareketi’nin şah-
sında somutlaşan ‘çekirdek 
kadro’ modelinden ziyade 
‘değişim’in halkla birlikte veri-
lecek bir mücadele ile gerçek-
leşebileceğine inanmaktadır 
ve o da İran İslâm Devrimi 
sırasında bu fikrini hayata 
geçirme imkanı bulmuştur. 
Onun Bosna Savaşı sırasın-
da göstermiş olduğu liderlik 
performansı, ve mücadele 
hayatı süresince iki kez hapse 
mahkum edilmiş olması da, 
onun tipik manada bir ‘eylem 
adamı’ olduğunu kanıtlamak-
tadır.
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şart olarak görmemeleridir. Bu tür 

kişiler ‘fildişi kuleler’den konu-

şan aydınlardır ve toplumlar da 

genel olarak bu kişilere, siyasi 

roller yüklemezler. İzzetbegoviç 

ise, ‘düşünce’yi ‘eylem’ için bir ön 

şart olarak gören, ancak bizatihi 

‘çaba’ olmaksızın da amaca ula-

şılamayacağını bilen bir kişidir. 

O, gerek İslâm Deklarasyonu’nda 

gerekse Bosna Savaşı sırasında 

çeşitli vesilelerle defaatle ifade 

ettiği gibi, tecdid hareketinin 

başarısının iki ana unsura bağlı 

olduğuna inanmaktadır. Bunların 

ilki, ‘eğitim’, ikincisi de ‘organize 

çalışma’dır. Müslüman dünyası, 

ona göre, cahilleştikçe gerilemiş 

ve sonunda da izmihlale uğramış-

tır. Uyanış hareketinin başarıya 

ulaşması için yapılması gereken 

tek şey, örgütlü bir çalışma yürüt-

mektir. Ancak bu, ‘halkla birlik-

te’ olmalıdır. Ona göre, halktan 

kopuk hareketler başarıya ula-

şamaz. Bilakis, daha sonra halk 

üzerinde tahakküm kurmaya 

çalışan zorba güçlere dönüşür-

ler. Her ne kadar İzzetbegoviç, 

Genç Müslümanlar Örgütü’nün 

dağıtılmasından sonra uzun bir 

süre bu görüşünü uygulama 

imkanı bulamamışsa da, düşün-

ce planında bu fikrini hiç terk 

etmemiştir (Genç Müslümanlar 

Örgütü’nün dağıtılmasından yak-

laşık yirmi yıl sonra yayınlanan 

İslâm Deklarasyonu’nda konuy-

la ilgili yer alan açık ifadeler 

bunun kanıtıdır). Nihayet Bosna 

Savaşı sırasında, bu görüşünü 

hayata geçirme imkanı bulmuş 

ve halkının desteğini almış bir 

lider olarak Bosnalıların hakları 

uğrunda onurlu bir savaşım ver-

miştir (İzzetbegoviç’i, bu yönüyle, 

Çağdaş Müslüman Düşünce içe-

risinde Humeyni ile aynı çizgide 

yer alan bir siyasi lider olarak gör-

mek mümkündür. Humeyni de, 

Müslüman Kardeşler Hareketi’nin 

şahsında somutlaşan ‘çekir-

dek kadro’ modelinden ziyade 

‘değişim’in halkla birlikte verile-

cek bir mücadele ile gerçekleşe-

bileceğine inanmaktadır ve o da 

İran İslâm Devrimi sırasında bu 

fikrini hayata geçirme imkanı bul-

muştur). Onun Bosna Savaşı sıra-

sında göstermiş olduğu liderlik 

performansı, ve mücadele hayatı 

süresince iki kez hapse mahkum 

edilmiş olması da, onun tipik 

manada bir ‘eylem adamı’ oldu-

ğunu kanıtlamaktadır.

Eylem adamı kimliğinin yanı-

sıra düşünce adamı kimliğinin de 

olması nedeniyle İzzetbegoviç’i 

‘bilge kral’ olarak gören yaklaşıma 

gelince, bunu iki açıdan onayla-

mak mümkün değildir. Öncelikle 

bu tabir, Eflatun’un ‘filozof kral’ 

kavramından mülhemdir ve içe-

rik itibarıyla da ‘sorunlu’dur. 

Eflatun’a göre, ya filozoflar kral 

olmalıdır ya da krallar filozof. 

Onun hayal ettiği ideal bir top-

lumsal düzende, toplum üç ana 

gruba bölünür: tarım ve zana-

at işiyle uğraşanlar, askerler ve 

yöneticiler. Askerler ve yöneticiler 

çocukluktan itibaren hem bede-

nen hem de zihinsel olarak eğiti-

lirler. Daha zeki olanlar, büyüdük-

lerinde yöneticilik için ayrılırlar, 

kalanlar asker olurlar. Her türlü 

erdeme sahip ve hakikat peşinde 

giden bu yöneticiler mülk sahibi 

olamazlar, aileleri yoktur ve evlen-

mezler. En iyi nesilleri oluşturmak 

için bedenen en sağlıklı çocukla-

rı doğurmaya elverişli kadınlarla 

çiftleşirler. Sakat doğan çocuklar 

öldürülür; kalanlar, asker yahut 

yönetici olmak üzere eğitime alı-

nırlar. Burada amaç, toplumun 

önderliğinin daimi surette zinde 

güçlerin elinde kalmasıdır! Dikkat 

edilirse, içinden ‘filozof kral’ın 

çıkacağı bu toplumun (en azın-

dan) ailevi temelleri bozuktur. 

Sadece bu nedenle bile, bu top-

lumsal yapının bir sonucu olan 

‘filozof kral’ tabirini meşrulaştır-

mak mümkün değildir. İkincisi, 

kavram ütopiktir ve gerçek hayat-

ta karşılığı da çoğunlukla yoktur. 

İzzetbegoviç, yöneticilik kabiliyeti olan entelektüel 
bir kişiliktir. Bilgisi doğru kararlar almasına yardım 
etmektedir; ancak başarısında dirayetli liderliği-
nin payı belirleyicidir. Onu bir ‘bilge kral’ olarak 
değil, Kur’âni bir tabirle, ‘hikmetli’ bir lider olarak 
tanımlamak daha doğru olur. Malum olduğu üzere, 
“kendisine hikmet verilen kişi”ye büyük bir hayır 
verilmiştir; zira o, sebep ve sonuçlar arasındaki bağ-
lantıyı doğru bir şekilde kurar ve bunun sonucu da 
çoğunlukla ‘başarı’ olarak tecelli eder.
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Yöneticide aranan birinci özellik, 

malum olduğu üzere, ‘idare ede-

bilme kabiliyeti’dir; filozofluk asli 

şart değildir. Tarih boyunca da 

yöneticiler genellikle filozoflardan 

çıkmamıştır. İyi eğitimli yöneti-

ciler olmuştur; ancak bu, onla-

rın yönetimlerinin de ‘iyi’ olması 

sonucunu (zorunlu olarak) doğur-

mamıştır. Nitekim Eflatun, ideal 

devlet ütopyasını gerçekleştirmek 

üzere çeşitli kereler denemelerde 

(örneğin Sicilya’da) bulunmasına 

rağmen, hep başarısızlıkla kar-

şılaşmıştır. İzzetbegoviç’e gelin-

ce, o, yöneticilik kabiliyeti olan 

entelektüel bir kişiliktir. Bilgisi 

doğru kararlar almasına yardım 

etmektedir; ancak başarısında 

dirayetli liderliğinin payı belirle-

yicidir. Onu bir ‘bilge kral’ olarak 

değil, Kur’âni bir tabirle, ‘hikmet-

li’ bir lider olarak tanımlamak 

daha doğru olur. Malum olduğu 

üzere, “kendisine hikmet veri-

len kişi”ye büyük bir hayır veril-

miştir; zira o, sebep ve sonuçlar 

arasındaki bağlantıyı doğru bir 

şekilde kurar ve bunun sonu-

cu da çoğunlukla ‘başarı’ olarak 

tecelli eder. İzzetbegoviç, Bosna 

toplumunun liderliğini yürüttü-

ğü dönemde, gerçekten ‘başarılı’ 

bir liderlik örneği sergilemiştir. 

Örneğin savaş boyunca Boşnakları 

acımasızca katleden Sırp ve 

Hırvatlar’a karşı ‘misli mukabele’ 

yapılmasını önerenlere: “biz savaşı 

haklılığımızla kazanacağız” şek-

linde cevap vermesi ve bu konu-

daki dirayetini sürekli koruması, 

onun ‘hikmetli’ bir siyasi kişilik 

olduğunu gösterir. Gerçekten de, 

bu ‘stratejik’ tercihin, Bosna’nın 

savaşın ‘gerçek galibi’ olmasın-

da payı büyüktür. Aynı şekilde 

‘hikmet’ kişiyi ‘öngörü’ sahibi de 

yapar. Nitekim İzzetbegoviç, ikin-

ci mahpusluk yıllarının sonuna 

doğru Yugoslavya’nın dağılaca-

ğını öngörmüş ve bu görüşünü 

hapisteki arkadaşlarına da açarak 

şimdiden tedbir alınması gerek-

tiğini söylemiştir. Hapisteki arka-

daşlarının kahir ekseriyetinin bu 

öngörüyü ‘gülünç’ bulmasına rağ-

men, birkaç yıl sonra gelişme-

ler onun görüşü doğrultusunda 

gerçekleşmiştir. Zira o hapistey-

ken dahi dünyadaki gelişmeleri 

takip etmekte; SSCB’de uygulanan 

Perestroyka ve Glasnost politika-

larının bir sonucu olacağını gör-

mekte ve ardından da bir ‘siya-

sal değerlendirme’ yapmaktadır. 

İzzetbegoviç’in savaş çıkmadan 

önce, halkı örgütleyip silahlandır-

ma yönünde çalışmalar yapması 

da, onun ‘hikmetli’ liderliğinin bir 

başka örneğidir. O, Sırplardaki 

‘milliyetçi’ duyguların depreşti-

ğini görmüş ve bunun sonucu-

nun nereye varacağını önceden 

kestirmiştir. Siyasi yorumcuların 

da kabul ettiği gibi, onun almış 

olduğu bu tedbir sayesinde, Bosna 

Sırp işgaline karşı direnebilmiştir. 

Hikmet, nihayet, kişiyi, ‘gerçek-

çi’ kılar. O, savaş yılları sırasın-

da, güç dengesinin açık biçimde 

Bosna’nın aleyhine olduğunu bil-

mekte ve stratejisini de ona göre 

belirlemektedir. İzzetbegoviç, 

zorlu direniş yıllarında, hep, ‘barış’ 

taraftarı bir politika izlemiştir ve 

kimilerince de bu politikası nede-

niyle eleştirilmiştir. Halbuki o, 

burada ‘gerçekçi’ davranmaktadır; 

zira savaşın devamı için zorunlu 

olan silah gücü açısından Sırplar 

ve Hırvatlar çok üstündürler ve 

bu şartlarda ‘normal’ bir savaşın 

yürütülmesi mümkün değildir. 

O, (yakın dönemde Saddam ve 

Kaddafi örneklerinde görüldü-

ğü gibi) ‘çılgın’ bir lider değildir; 

bilakis Humeyni gibi ‘gerçekçi’ 

bir siyasal önderdir. Humeyni 

de İran’ın topyekun yıkım teh-

didiyle karşılaştığı bir dönemde, 

“zehir içmekten beter” olarak nite-

■ Aliya İzzetbegoviç
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lediği Ateşkes’i imzalamıştır. Bu 

tavır, ‘sorumlu liderliğin’ tavrıdır 

ve halkın gerçek önderliğini de 

bu tür liderler hak etmektedir. 

İzzetbegoviç de, zorlu savaş yıl-

larında böylesi bir liderlik örnek-

liği sergilediği için, savaş sonra-

sında halkının desteğini alarak 

Bosna-Hersek Cumhuriyeti’nin 

Başkanlığı’na seçilmiş ve bu göre-

vini de başarıyla yürütmüştür. 

 

‘İslâm Deklarasyonu’ ve Islah 

Hareketinin Çağdaş Temsilcisi

Siyasi liderliğinin yanı sıra 

düşünce adamı kimliği de olan 

Aliya İzzetbegoviç’i, düşünce 

yapısı itibarıyla ‘ıslah’ ve ‘tec-

did’ hareketinin son dönemde-

ki bir temsilcisi olarak görmek 

mümkündür. O, gençliğinden 

beri İslâmi hassasiyetlere sahip 

bir kişidir ve İslâm’ı bir ‘hayat 

nizamı’ olarak görmektedir. 16 

yaşında Mladi Müslüman grubuna 

üye olmuş; dönemin Müslüman 

yazarlarının kitaplarını oku-

yarak İslâmi bilince ulaşmış ve 

Müslümanların haklarını savun-

mak amacıyla grubun yürüttüğü 

faaliyetlere de aktif olarak katıl-

mıştır. 1970 yılında yayınlanan 

İslâm Deklarasyonu adlı kitabında 

açıkladığı görüşleri incelendiğin-

de, onun tipik manada ‘tecdid’ 

ve ‘ıslah’ı öneren ‘İslâmcı’ bir 

çizgide olduğu söylenebilir. Ona 

göre İslâm dünyasının bir ‘uya-

nış’ hareketine ihtiyacı vardır ve 

bunun için organize bir yapı içeri-

sinde aktif bir mücadele verilmesi 

gerekmektedir. O, “bireysel, ailevi 

ve toplumsal hayatın tüm alan-

larında İslâm düşüncesinin yeni-

lenmesi ve Endonezya’dan Fas’a 

kadar tek bir İslâm Birliği’nin 

kurulması gerektiğine” inanmakta 

ve bunun için ciddi bir müca-

dele verilmesi gerektiğini düşün-

mektedir. Bu bağlamda, (Afgani 

ve Abduh gibi), sık sık Ra’d:11. 

ayetine atıfta bulunmakta ve 

Müslüman kavimlerin kendilerini 

değiştirmedikleri sürece zilletten 

kurtulamayacağını söylemektedir. 

Ona göre Müslümanların gerile-

mesinin nedeni, “İslâm’dan uzak-

laşmalarıdır.” Tarihin hangi döne-

minde Müslümanlar bir yenilgi 

tatmışlarsa, bu, onların İslâm’dan 

uzaklaşmaları dolayısıyladır. İlk 

örnek Uhud Savaşı, son örnek ise 

(kitabın yazılış yılı itibarıyla) Sina 

yarımadasında İsrail’e karşı veri-

len savaşta tadılan yenilgidir. Bu 

nedenle, Müslümanların eski güç-

lerine yeniden kavuşmaları için 

‘uyanıp silkinmeleri’ yani yeniden 

asli kaynağa (Kur’ân’a) dönmeleri 

gerekmektedir. Bu noktada ‘eği-

tim’ meselesinin çözümü, hayati 

önem arz etmektedir. Müslüman 

dünyasında halk, fakirdir, esirdir, 

ama her şeyden önemlisi, eğitim-

sizdir. Ona göre “bugünkü İslâm 

dünyasında, nicelik ve nitelik 

bakımından en radikal ve en acil 

değişim isteyen kurum öğretim 

kurumudur.” (Bu görüşleri, ben-

denizin ‘Düşüncenin Okullaşması’ 

bağlamında söylemeye çalıştıkla-

rımla benzerlik göstermektedir.) 

Bu noktada, bir bilinçlenme ame-

liyesine ihtiyaç olduğunu vur-

gulayan İzzetbegoviç, geleneksel 

dini çevrelerin, halkı bilinçlen-

dirme noktasında başarılı ola-

mayacağına inanmaktadır. Ona 

göre, “Müslüman halklar, İslâm’a 

aykırı olan bir şeyi hiçbir zaman 

kabul etmezler.” Bu nedenle hal-

kın duygularına tercüman ola-

mayan gelenekçi çevrelerin de, 

moderniteyi içselleştirmeye çalı-

şan çevrelerin de Müslüman halk-

lara önderlik yapma şansları yok-

tur. Çare İslâm’ı iktidar etmeyi 

amaçlayan, ‘yeni entelijansiya’nın 

oluşturulmasıdır. Bunun yanısıra, 

İzzetbegoviç’in inancında, İslâm, 

doğası gereği ‘iktidar’ı ister. İslâmi 

düzenin kurulması için çalışmak 

da her müslümanın görevidir. 

‘Mehdi’ inancı batıldır; ‘mehdi’, 

“bizim tembelliğimizin adıdır 

veya sıkıntılar ve sorunların ağır-

lığı, imkanlar ve mücadele vası-

talarla kıyaslanamayacak derece-

de büyük olduğunda, güçsüzlü-

ğümüzden büyüyen yalancı bir 

umuttur.” Müslümanları kurtara-

cak olan yine Müslümanlardan 

başkası değildir. “Uyuyan millet 

ancak darbelerle uyandırılabi-

lir.” Bu yüzden, organize ve aktif 

bir gücün bulunması gerekir. 

İzzetbegoviç, bu noktada, bilinç-

li önderliği önemli görür ancak, 

burada ‘seçkinci’ tarzın başarılı 

olamayacağını da vurgular. Ona 

göre, yeni entelijansiya “halkla 

birlikte aktif mücadele vermeli-

dir.” Ayrıca bu mücadele veri-

lirken, ‘ilkeli’ olunmalıdır. Zira 

“hedef vasıtayı mübah kılmaz.” 

Müslüman meşru amaçlara meşru 

yollardan ulaşmak durumunda-

dır. İzzetbegoviç’e göre, ‘değişim’ 

tabandan tavana doğru olacak-

tır ve bu yüzden ‘darbeci’ yön-

temler meşru değildir. Bu, “bir 

zulmü başka bir zulümle değiş-

tirmek” demektir. Önemli olan 

‘içsel devrimi’ gerçekleştirmektir. 

İçsel dönüşümünü tamamlamış 
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topluluklar, ‘dışsal değişimi’ de 

gerçekleştirmeye hazırdır. Fakat 

bu noktada ne geç kalınmalı ne 

de erken hareket edilmelidir. Her 

ikisi de harekete ölümcül zararlar 

verebilir. Uygun zamanda hare-

kete geçme noktasında liderliğin 

dirayet ve bilinci belirleyici önemi 

haizdir. Müslümanlar halihazır-

da bütün dünyada zorlu şartlar 

altında yaşamaktadırlar ancak 

ümitsizliğe kapılmaya da gerek 

yoktur. Zira “tarih, sadece sürekli 

değişimin değil, aynı zamanda ve 

devamlı olarak imkansız ve bek-

lenmeyenlerin gerçekleşmesinin 

hikayesidir.”

İzzetbegoviç, İslâm dünyası-

nın meselelerine ve yeni gelişme-

lere karşı da duyarlıdır. Nitekim 

o, kendi döneminde ‘ilk İslâm 

devleti’ olarak kurulan Pakistan 

İslâm Cumhuriyeti’ni bir ‘umut’ 

olarak görmekte ve selamla-

maktadır. Ona göre, Pakistan, 

“İslâmi düzenin kurulması iste-

ğinin meyvesidir” ve sırf bu açı-

dan önemli bir deneyimdir. 

Fakat İzzetbegoviç hayalci bir 

kişi değildir ve Pakistan örneği-

nin ‘sıkıntıları’nı da görmektedir. 

Evet, Pakistan, bir umut olarak 

doğmuştur ama İkbal’in düşün-

cesini hayata geçirmeye çalışan 

merkez kadro ‘yetkin’ değildir. 

Ayrıca temel İslâmi kurallar nok-

tasında, yönetici kadro, şekilci ve 

dogmatik bir yaklaşıma sahiptir. 

Eğitim meselesi üzerine odaklan-

mak, adaletsizlik ve fakirliğe karşı 

sahici mücadele vermek yerine, 

cezalar ve nikah gibi tali konularla 

uğraşmaktadırlar. Yani öz yerine, 

kabuk ile meşgul olunmaktadır 

ki, bu da, ilk tecrübeden alınması 

gereken dersler olduğunu gös-

termektedir. İzzetbegoviç, ayrıca 

Filistin meselesine karşı da duyar-

lıdır ve Filistin meselesinin bütün 

Müslümanları ilgilendirdiğini söy-

lemekte ve Siyonistlerin kibirli 

tavırlarına devam etmeleri duru-

munda “her karış toprağı geri ver-

mek zorunda kalacakları zamana 

kadar” Müslümanların müca-

deleye devam edeceğini belirt-

mektedir. Hatta o, Filistinlilerin 

haklarını tehlikeye düşürebilecek 

herhangi bir pazarlık veya anlaş-

mayı bir ‘hainlik’ olarak nitele-

mektedir (hatta bu noktadaki 

üslubu Hamas’ınki kadar serttir). 

İzzetbegoviç’in zamanının popü-

ler kavramı olan ve gündemi meş-

gul eden milliyetçilik hususun-

daki görüşleri de genel ‘İslâmcı’ 

tavrın yaklaşımıyla örtüşmektedir. 

Ona göre milliyetçilik, ‘ithal’ bir 

kavramdır ve İslâmi değildir. Batı 

dünyasında belki belirli bir coğ-

rafya içerisindeki etnik unsurları 

birleştirici bir işlevi olmuştur ama 

İslâm dünyasında tam tersi bir 

sonuç doğurmuş ve ‘parçalayıcı’ 

bir rolü olmuştur. Müslümanlar, 

milliyetçiliğin peşinden gitmek 

yerine “Müslümanlar kardeştir” 

ayetinden hareket etmelidir, zira 

“manevi birlik ilkesi ırk ilkesin-

den üstündür.” İzzetbegoviç, mil-

liyetçiliğin doğurduğu problemin 

çözümü olarak Müslüman kitle-

lere Panİslâmizmi önermektedir. 

Bunun bir hayal olarak görülme-

mesi gerektiğini ve ‘ortak pakt’ 

oluşturma trendinin dünyada 

giderek güç kazandığını düşü-

nen İzzetbegoviç’e göre, “ortak ve 

koordineli bir çabayla” Müslüman 

Birliği kurulabilir. Müslüman 

dünyasını “sürücülerini bekleyen 

■ Aliya İzzetbegoviç

Onun demokrasi kavramı konusundaki olumlu yak-
laşımı da eleştirilere muhatap olmuştur. Bu noktada, 
onun yaklaşımının Mevdudi ve Malik bin Nebi’ye 
benzediği görülmektedir. O, demokrasi kavramını, 
Avrupa insanının anladığı manada kullanmaktadır 
ve onu bu noktada bir nebze mazur görmek de 
mümkündür. Çünkü o, Batı coğrafyasında yaşamak-
ta ve Batı insanına hitap etmektedir. Fakat yine 
de, bu yaklaşımın terminolojik safiyet bakımın-
dan eleştiriyi hak ettiğini de söylememiz gereki-
yor. Müslümanların ‘orijinal İslâmi dil’i kullanması, 
davetin yaygınlaşması açısından önemlidir. Meramın 
doğru ifadesi bağlamında ve Batılı kitlelere hitap 
ederken bu tür kavramları kullanmak belki mazur 
görülebilir, ancak Müslümanlara hitap ederken ve 
İslâm’ın mahiyetini izah ederken, Batı düşüncesinin 
izlerini üzerinde taşıyan kavramları kullanmamaya 
özen göstermek gerekmektedir.
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sürülmemiş bir tarla” olarak gören 

İzzetbegoviç, ortak ve organize 

edilmiş bir mücadele ile “uzun ve 

derin bir uykudan sonra” İslâm 

dünyasının ‘uyanış’ının gerçekle-

şeceğine de inanmaktadır. 

 

‘Doğu ve Batı Arasında İslâm’ ve 

Evrensel Dualite Problemi

İzzetbegoviç’in felsefi düşün-

celerini en iyi yansıtan eseri ise, 

şüphesiz, Doğu ve Batı Arasında 

İslâm’dır. O, bu eserinde, esas 

itibarıyla, ‘evrensel dualite’ prob-

lemini çözmeye çalışmaktadır 

ve bu yönüyle, kitap, kanımca, 

Çağdaş Müslüman Düşünce’de 

‘özel’ bir yere sahiptir. Zira Çağdaş 

Müslüman Düşünce’nin sembol 

isimlerinden hiç biri, felsefi düşün-

cenin en önemli problematikle-

rinden biri olan bu konuda özel 

bir eser yazmamıştır. İzzetbegoviç 

ise, son tahlilde Batı dünyasına 

mensup bir ülke olarak görülebi-

lecek Bosna’da eğitim görmüş ve 

Batı düşüncesini iyi tanıyan bir 

kişi olarak, bu avantajını kullanıp 

bu önemli meselenin çözümüne 

çalışmakta ve genellikle de isabetli 

tespitlerde bulunmaktadır. Onun 

kitapta savunduğu temel tezi 

şudur: “gerçeklik, dualitenin her 

iki ucunda da değildir; gerçeklik 

ait olduğu yerdedir.” İzzetbegoviç, 

kitap boyunca, gerçekliği bölüp-

parçalayarak anlamaya çalışan 

ikici yaklaşımın yanlışlığını vurgu-

lamakta ve genel olarak ‘sentezci’ 

bir tutum takınmaktadır (Bu nok-

tada tavrı, İkbal’inkine benzemek-

tedir). Ona göre gerçekliği akıl-

kalp, madde-mana, kültür-tarih, 

dram-ütopya, kültür-uygarlık 

gibi ayrıştıran ‘ikici’ yaklaşımlar, 

aslında ‘aşırılık’tan başka bir şey 

değildir. Hakikat, düzlemin her 

iki ucunda da değil, ‘başka bir 

yerde’dir. Örneğin, gerçeklik ne 

sadece ‘bilim’ ne de sadece ‘din’ 

tarafından temsil edilebilir (bura-

da ‘bilim’ ve ‘din’ tabirlerinin özel 

manada kullanıldığını unutma-

mamız gerekiyor. İzzetbegoviç, 

kitap boyunca ‘din’i Batı’daki 

yaygın anlamıyla ‘religion’ olarak 

alıyor ve eleştirilerini bu kavrama 

yönelik olarak yapıyor). Gerçeklik 

bu ikisi arasında (yahut dışında) 

bir yerdedir. Fakat burada ‘orta-

yolcu’ bir yaklaşımı benimsemek 

de doğru değildir; zira ona göre 

“biraz ondan, biraz bundan” anla-

yışı çözüm getirmez. Doğru olan, 

örneğin, bilimin işlevinin nerede 

başladığını, dinin işlevinin nerede 

bittiğini bilmektir. Nitekim bilim, 

ancak aklın işletilmesiyle ‘nasıl’ın 

bilgisine ulaşmada bir araç ola-

bilir; ‘niçin’in bilgisine bilim ile 

ulaşılamaz. Burada ‘din’in devreye 

girmesi gerekir. Aynı şekilde, ‘akıl’ 

medeniyeti üretebilir ve insanlığın 

‘maddi’ ihtiyaçlarına cevap verme 

noktasında ondan yararlanılabilir; 

ancak insan, sadece ‘akıl’ sahibi bir 

varlık değildir; onun aynı zaman-

da bir de ‘kalbi’ vardır. Kalbi ihmal 

eden bir akılcılık hayatın ger-

çeklerine ters düşer. Nitekim tek 

başına akıl ile hareket edildiğinde 

‘fedakarlık’ kavramını izah etmek 

zorlaşır; zira bu şekilde hareket 

eden insan için fedakarlık yapmak 

‘anlamsız’ bir davranıştır. Halbuki 

tarih boyunca, insan, fedakarlık 

yaptığı ölçüde ‘insan’ olabilmiştir. 

Dolayısıyla, ahlak, aslında ‘dini’ 

ve ‘insani’ bir şeydir. Bu neden-

le, sadece akıl ve bilim ile hare-

ket eden ‘medeniyet’in ahlakilik-

ten uzaklaşması boşuna değildir. 

İzzetbegoviç, kitap boyunca, Batı 

düşüncesinin (hümanizm, idea-

lizm, realizm, materyalizm, sos-

yalizm, liberalizm, vb.) önemli 

kavramlarını, bu dualite problemi 

bağlamında ele almakta ve ‘din’, 

‘birey’ ve ‘hümanizm’ söz konusu 

olduğunda (özellikle de ‘materya-

lizm’ ve ‘sosyalizm’ karşıtı içerik-

leri itibarıyla) tercihini bunlardan 

yana kullanmaktadır ki, bunun 

nedenini tahmin etmek zor olma-

sa gerektir. O, sosyalist bir ülke 

olan Yugoslavya’da yaşamakta 

ve Müslüman bir Bosnalı olarak 

materyalist ve sosyalist politika-

ların olumsuz etkisine maruz kal-

maktadır! Kitap boyunca sosya-

lizmin aşırılıklarının (hatta biza-

tihi kendisinin) reddi konusun-

da İzzetbegoviç’in öne sürdüğü 

görüşler isabetlidir, zira (SSCB, 

Çin ve Yugoslavya gibi ülkelerde) 

yaşanmış deneyimlerden çıkarıl-

mışlardır; ancak kabul edilmeli-

dir ki, bunlar, gerçekliğin ‘nerede’ 

olduğu sorusuna somut bir cevap 

mahiyeti taşımamaktadır. Örneğin 

kitapta, kamu ve özel sektörün 

paylarının ne olması gerektiği 

hususunda liberal ve sosyalist teo-

rilerin verdiğine benzer somut bir 

cevabı görememekteyiz. Malum 

olduğu üzere, liberalizme göre, 

kabaca, devletin genel sektör için-

deki oranı %25, özel sektörün 

oranı ise %75’tir. Bu, liberalizme 

göre ideal paylaşımdır. Sosyalizme 

göre ise, paylaşımda özel sektöre 

yer yoktur; alanın tümü ‘kamu’ya 

ait olmalıdır. İzzetbegoviç’in ‘sen-

tezci’ yaklaşımında ise, dualitenin 

her iki ucunun payı konusunda 
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(sadece bu konuda değil başka 

dualite konularında da) bu tür 

somut cevaplar yoktur. Onun söy-

leminde öne çıkan husus, genel 

olarak ‘ifrat’ ve ‘tefrit’ noktalarının 

tespiti ve bunlardan kaçınmanın 

gerekli olduğudur. Buna rağmen 

İzzetbegoviç’in zorlu ‘evren-

sel dualite’ probleminin çözü-

müne ilişkin çabasının Çağdaş 

Müslüman Düşünce’de ‘özel’ bir 

yeri olduğuna da kuşku yoktur. 

Zira o, bu konunun öneminin 

farkındadır ve çözüm olarak da 

bir önerisi bulunmaktadır. Bu 

‘İslâmi Yol’dur. Ona göre, tek başı-

na ne Doğu ne de Batı insanlı-

ğın sorunlarına çare olabilir. Çare 

‘sentezci’ yaklaşımı öneren İslâmi 

Çözümdedir. 

Bu noktada ifade etmemiz 

gerekiyor ki, İzzetbegoviç’in bu 

‘özel’ mesele bağlamında İslâm’ı 

anlatmayı tercih etmesini ‘hikmet-

li’ davet yönteminin bir gereği 

olarak da görebiliriz. Zira ‘hik-

met’ üzere yürütülecek bir davet-

te, ‘muhatab’ın durumu önem 

arz eder. Davet, onun anlayacağı 

şekilde yapılmalıdır; aksi takdir-

de istenen netice elde edilemez. 

İzzetbegoviç, son tahlilde Batı 

dünyasına mensup bir coğrafya-

da yaşamaktadır ve sorumlu bir 

mümin olarak, o toplumun gün-

demini oluşturan meseleler bağ-

lamında İslâm’ı anlatmanın görevi 

olduğuna inanmaktadır. Onun 

Doğu ve Batı Arasında İslâm 

adıyla bir kitap yazmakla amacı, 

İslâm’ı ‘çağın idrakine sunmak’tan 

başka bir şey değildir. Bu noktada, 

onun tarzının İkbal, Malik bin 

Nebi ve Şeriati ile benzeştiğini 

söyleyebiliriz. Her dört sembol 

şahsiyet de, davetin Batı insanına 

da götürülmesi gerektiğine inan-

makta ve eserlerini buna uygun 

bir üslup ve içerikle yazmaktadır-

lar. Bu şahsiyetlerin eserlerinde 

Batı düşüncesinin eleştirilmesinin 

nedeni budur. Kanımca da, bu 

yaklaşım isabetlidir. Zira İslâm, 

her şeyden önce bir Hakikat 

İddiası’dır. Hakimiyet İddiası, 

bunun ardından gelir. Başka bir 

ifade ile, Hakikat İddiası güçlü 

değilse, Hakimiyet İddiası başarılı 

olamaz. Bu nedenle, küreselleşmiş 

bir dünyada İslâm’ın hakikatlerini 

‘küresel bir dil’ ile anlatmak gere-

kir. İzzetbegoviç’in bu eseri, bu 

bakımdan da önemli görülmelidir. 

Bosna Savaşı’ndan Çıkarılacak 

Dersler ve İzzetbegoviç’in Rolü

Bosna Savaşı’ndan çıkarılacak 

dersler arasında en önde geleni, 

hiç şüphesiz, gerçek ‘başarı’nın 

nasıl kazanılacağı ile ilgili olanıdır. 

Tarih boyunca pek çok örnekte 

görüldüğü gibi, Müslümanlar en 

olumsuz şartlarda dahi, hariku-

lade direniş örneği sergileyebil-

mekte ve büyük başarılara imza 

atabilmektedirler. Bu Müslüman 

kavimlerin zaten öteden beri 

bilinen bir özelliğidir. Bosna 

Savaşı’nda Müslümanlar silah 

ve asker sayısı bakımından son 

derece güçsüzdürler; ilan edi-

len ambargo, Bosna’nın elini 

kolunu bağlamakta ve daha önce 

silahlanmış olan Sırpları ise tal-

tif etmektedir. Bu şartlar altında 

(savaşın başlamasından önce 

Sırpların yaptığı hesaba 

göre), Bosna birkaç 

hafta içerisinde işgal 

edilebilecekken, 

bu gerçekleşmemiştir. Burada 

İzzetbegoviç’in dirayetli lider-

liğinin ve Boşnaklar’ın destansı 

direnişinin büyük payı olduğuna 

hiç kuşku yoktur. Fakat Bosna 

Savaşı’nın tipik olarak gösterdiği 

bir başka gerçek vardır ki o da ger-

çek başarının ‘ilkeler’e bağlılık ile 

kazanılabileceğidir. İzzetbegoviç, 

bu hususu, savaş döneminde SDA 

toplantılarında, ordu birliklerine 

verdiği söylevlerde, televizyon 

konuşmalarında vs. defalarca 

tekrarlamıştır ve o, bu konuda 

kendinden son derece emindir. 

Nitekim sonuç da o istikamette 

olmuştur; Boşnaklar, savaş sırasın-

da, Sırpların ve Hırvatların yaptı-

ğı zulümlere (üstelik mazeretleri 

varken) misliyle cevap vermemiş, 

haksız uygulamalardan kaçınmış 

ve böylece savaşın ‘gerçek galibi’ 

olmuştur. Sırplar, barış antlaş-

masının imzalanmasından 

sonra bütün prestijlerini 

yitirmişler ve ardından da 

NATO saldı-

r ı l a r ı 

■ Aliya İzzetbegoviç
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sonucunda hem Miloseviç yöne-

timi hem de Karadciç ekibi tasfiye 

olmuşlardır. Yani savaşı, açık bir 

şekilde, ‘mazlumlar’ kazanmıştır 

(aynı şey, hatırlanacağı üzere İran-

Irak Savaşı sırasında da olmuş-

tu. Irak, bütün Batı’nın da des-

teğini arkasına alarak haksız bir 

şekilde İran’a saldırmıştı; fakat 

sonra ‘mazlum’ İran halkı kendi-

ni savunmuş, ateşkesin ardından 

yaşanan gelişmeler sonucunda 

bölgedeki gücü artmış ve nihayet 

Saddam, bir zamanlar kendisine 

destek veren güçlerce iktidardan 

indirilip idam edilmişti!). Zira 

onlar güçlerini, ‘hak’tan almak-

tadırlar. Bilinmelidir ki, zulüm 

ile netice almak kolaydır; ancak 

bunun bir değeri yoktur. Önemli 

olan ‘ilkelere bağlı’ kalarak netice 

alabilmektir. En zor elde edilen 

başarı budur; fakat aynı zamanda 

‘gerçek’ başarı da budur. Bosna 

halkı, savaş sırasında göstermiş 

olduğu performans ile bu kuralın 

doğruluğunu bir kez daha gös-

termiştir ve onların bu noktadaki 

mücadelesini bu açıdan selamla-

mak gerekmektedir.

Bununla bağlantılı olarak çıka-

rılması gereken bir diğer ders de, 

liderin ‘takva’sının başarıda önem-

li olduğu hususudur. Müslüman 

kitleler, tarih boyunca, liderlerine 

inandığında müthiş performans 

göstermişlerdir. Müslümanların 

en zayıf olduğu anlarda bile verdi-

ği kurtuluş savaşları bunun en iyi 

kanıtıdırlar. Fakat nerede liderlik 

takva kriterlerine uyma noktasın-

da zaaf göstermişse, Müslüman 

kitlelerin performansı da o oranda 

düşmüştür. Çünkü lider takva-

lı değilse, Müslüman itaatinden 

kısar. Bu ise, doğrudan sonuca 

yansır. Bosna tecrübesinde, takvalı 

bir liderliğin olanca imkansızlıkla-

ra rağmen, halkı ile birlikte neleri 

başarabileceğine dair iyi bir örnek 

vardır. İzzetbegoviç, sorumluluk 

almak söz konusu olduğunda her-

kesten önce davranmakta ve riski 

göze almaktadır. Bu da, halkı-

nın ona güvenini artırmaktadır. 

Nitekim o, Saraybosna ağır bom-

bardıman altındayken, yanına bir 

kaç kişiyi alarak pek çok kereler 

şehirde kontroller yapmış ve bu 

tavrıyla sempati toplamıştır (aynı 

şeyi, Humeyni de Fransa’da sür-

günde iken yapmıştı. Soğuk kış 

gününde otel odasının kaloriferini 

kapattırmış ve: “halkım soğuktan 

donarken ben sıcak odamda keyif 

süremem” demişti. Doğal olarak, 

bunu duyan halkı da onun liderli-

ğine güvenmişti!). İzzetbegoviç’in 

‘takvalı’ liderlik örnekliğinin, 

Bosna direnişinin başarıya ulaş-

masında katkısı olduğuna kuşku 

yoktur. 

Bosna Savaşı’ndan çıkarıla-

cak bir diğer ders ise, Batılı güç-

lerin Müslümanlar söz konusu 

olduğunda ‘ilke ve değerlerinden 

kolaylıkla’ vazgeçebildiği hususu-

dur. Savaş sırasında ambargonun 

devamı, açıkça Bosnalıların aley-

hine olmasına ve İzzetbegoviç’de 

bunu defalarca dile getirmesine 

rağmen, bu politikadan vazge-

çilmemiş ve Sırplar bu yüzden, 

birçok noktada yeni askeri mev-

ziler kazanmışlardır. Dayton 

Antlaşması imzalanmadan önce, 

bizzat İzzetbegoviç’in ifadesiy-

le, Boşnak tarafı taviz vermeye 

zorlanmış ve antlaşmaya imza 

koymaması durumda, “kaderiyle 

baş başa kalacağı” şeklinde teh-

dit edilmiştir. İlkesizliğin en net 

örneği ise Srebrenitza katliamında 

görülmüştür. Güvenli Bölge olarak 

ilan edilmesine ve Boşnak yöneti-

cilerin muhtemel bir katliam ola-

bileceğine dair sürekli uyarıları-

na rağmen, binlerce Müslümanın 

Sırplar tarafından soykırıma tabi 

tutulmasına göz yumulmuştur. 

İzzetbegoviç, SDA toplantıları-

nın birinde yaptığı konuşmada, 

“bunun planlı bir stratejinin ürünü 

olmadığını söyleyemem” diyerek, 

diplomatik bir dille Batılı güçlerin 

bu olayda sorumluluğu bulun-

duğunu ima etmiştir. Nitekim 

o dönemde BM Genel Sekreteri 

olan Kofi Annan da, yayınladığı 

resmi raporda Batılı güçlerin bu 

noktadaki sorumluluğunu itiraf 

etmiş ve Bosna trajedisinin Batılı 

hafızalarda silinmez izler bırak-

tığını söylemiştir (Bosna’da yaşa-

nan trajedi, Batı tarihi açısından 

öylesine önemlidir ki, Harvard 

tarih profesörlerinden Mark A. 

Kishlansky, Batı’nın Kaynakları 

adlı iki ciltlik kitabında, Batı 

tarihine damgasını vuran 148 

belgenin içerisine Annan’ın bu 

raporunu da almıştır!). Bazıları, 

ABD’nin savaş sırasında Bosna’ya 

‘destek’ verdiğini ve bütün Batılı 

güçlerin bu noktada bir tutulma-

ması gerektiğini söylemektedirler 

ki, onlar, bu konuda yanılmak-

tadırlar. Amerika, tıpkı II. Dünya 

Savaşı’nda olduğu gibi, taraflar 

iyice yıprandıktan (yani kendi-

sine muhtaç noktaya geldikten) 

sonra savaşa müdahale etmiştir 

ki, bu, onun (ilkeli değil) çıkar-

larına uygun hareket ettiğini gös-

terir. Nitekim Dayton Antlaşması 
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imzalanırken, kritik Brçko kori-

doru ile ilgili olarak taviz ver-

mesi yönünde Boşnak tarafına 

son ana kadar baskı yapan da 

ABD’dir. İzzetbegoviç’in bu nok-

tada geri adım atmayacağından 

emin olduktan sonra, ABD yet-

kilileri, barış antlaşması tehlikeye 

girmesin diye bu şarttan vazgeç-

mişlerdir. Süreç içerisinde önemli 

iki Avrupalı aktör olan Fransa 

ve İngiltere ise, çıkarları nede-

niyle Sırp tarafını desteklemiştir 

ki, İzzetbegoviç’in de defalarca 

ifade ettiği gibi, bu tavrın ‘Avrupa 

Değerleri’ olarak ilan edilen kri-

terlerle izahı mümkün değildir. 

Savaş boyunca İzzetbegoviç, 

özellikle de Avrupa devletleri-

nin ikiyüzlülüğünü defalarca dile 

getirmesine rağmen, bu devletle-

rin tavrında ciddi hiçbir değişim 

olmamıştır. Ancak savaş meyda-

nında Boşnaklar yavaş yavaş var-

lık göstermeye başlayınca, Batılı 

güçler, bir antlaşma yapılmasının 

gerekli olduğuna ‘ikna olmuşlar-

dır.’ Dolayısıyla, Bosna Savaşı, 

Müslümanlar olarak iyi bildiği-

miz bir gerçeğin bir kez daha 

açıkça görülmesine vesile olması 

bakımından da önemlidir ki o 

da şudur: “küfür tek millettir” 

ve “Müslümanın Müslümandan 

başka dostu yoktur.”

Eleştiriler ve Demokrasi 

Kavramına Yaklaşımı

İzzetbegoviç, kimi kesimler 

tarafından Bosna’da bir ‘İslâm 

Devleti’ kurma idealine sadık 

kalmamakla suçlanmıştır ki, bu, 

haksız bir ithamdır. O, gerek SDA 

liderliği gerekse Bosna-Hersek 

Cumhuriyeti Başkanlığı dönemde 

Bosna’nın bir İslâm Cumhuriyeti 

olmayacağını açıkça ifade etmiş-

tir. Burada şu hususu ifade etmek 

gerekmektedir ki, o, bunu, (örne-

ğin Sırp Milliyetçilerine koz ver-

memek gibi) bir takım stratejik 

gerekçelerle değil, ‘ilkesel’ yak-

laşımının bir gereği olarak yap-

mıştır. Çünkü ona göre Bosna-

Hersek gibi çok-etnik yapılı bir 

ülkede bir İslâm Cumhuriyeti 

kurmaya çalışmak zulüm doğu-

rur. Bu, gayr-i Müslim unsurlara 

Şeriat’ın hükümlerini zorla dayat-

mak anlamına gelir ki, bu İslâm’ın 

hak ölçülerine uymaz. Bu yüz-

den, siyasi sorumluluk üstlendi-

ği yıllardan itibaren, ‘Müslüman’ 

olduğunu ve Müslüman halkın 

haklarını savunacağını sürekli 

vurgulamasına rağmen, Bosna’da 

bir İslâm Cumhuriyeti kurma 

niyetinde olmadığını ısrarla 

belirtmiş ve bu beyanına sami-

miyetle sadık kalmıştır (aslında 

İzzetbegoviç’in bu düşüncesi yeni 

değildir. 1970 yılında yayınladı-

ğı İslâm Deklarasyonu’nda ‘diğer 

topluluklar’la ilişkileri tanım-

larken bu hususa değinmiş ve 

İslâm Devletinin ancak Müslüman 

çoğunluğun bulunduğu bir coğ-

rafyada kurulabileceğini, etnik 

çeşitliliğin olduğu yerlerde ise 

‘haklara karşılıklı riayet’ ilkesi uya-

rınca hareket edilmesi gerektiğini 

ifade etmiştir). İzzetbegoviç’in bu 

yaklaşımı, siyasi bir tedbir olarak 

düşünülse bile haklı görülebilir, 

ancak ondan önce, ilkesel bir tavır 

olarak doğrudur (İzzetbegoviç’in 

‘hak’ kavramı konusundaki has-

sasiyeti iyi bilinmektedir. O, 

en yakınları bile olsa, haksızlı-

ğa tahammül edememektedir. 

Nitekim onun direktifi ile Boşnak 

ordusu savaş sırasında işlemiş 

olduğu bazı yanlışlar yüzünden 

açıkça özür dilemiştir. Hakeza, 

siyasi riskinin farkında olmasına 

rağmen, kendi atadığı Başbakan’ı 

Haris Slaydziç’in yanlış uygula-

malarını açıkça kamuoyu önünde 

eleştirmekten de çekinmemiştir) 

Onun demokrasi kavramı konu-

sundaki olumlu yaklaşımı da eleş-

tirilere muhatap olmuştur. Bu nok-

tada, onun yaklaşımının Mevdudi 

ve Malik bin Nebi’ye benzediği 

görülmektedir. O, demokrasi kav-

ramını, Avrupa insanının anla-

dığı manada kullanmaktadır ve 

onu bu noktada bir nebze mazur 

görmek de mümkündür. Çünkü 

o, Batı coğrafyasında yaşamakta 

ve Batı insanına hitap etmekte-

dir (SDA’nın son toplantılarından 

birinde, açıkça, bu kavramı ideo-

lojik içeriğiyle değil, yaygın kulla-

nımındaki anlamıyla yani ‘halkın 

iradesinin tecelli ettiği rejim’ anla-

mında kullandığını söylemekte-

dir). Fakat yine de, bu yaklaşımın 

terminolojik safiyet bakımından 

eleştiriyi hak ettiğini de söyle-

memiz gerekiyor. Müslümanların 

‘orijinal İslâmi dil’i kullanması, 

davetin yaygınlaşması açısından 

önemlidir. Meramın doğru ifade-

si bağlamında ve Batılı kitlelere 

hitap ederken bu tür kavramları 

kullanmak belki mazur görüle-

bilir, ancak Müslümanlara hitap 

ederken ve İslâm’ın mahiyetini 

izah ederken, Batı düşüncesinin 

izlerini üzerinde taşıyan kavram-

ları mümkün olduğunca kullan-

mamaya özen göstermelidir. 

■ Aliya İzzetbegoviç
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Giriş

Y ıllardan 1916, mevsimlerden 

sonbahar. Avrupa’nın üzerini 

bir yıldan beri saran kara bulutlar 

bu kıtanın doğusuna yönelerek 

Romanya semalarını da kaplamış-

tı. Avrupa tarihinin en trajik hadi-

selerinden biri olan Birinci Dünya 

Savaşına Romanya’nın dâhil oldu-

ğunda Mircea, ilkokul dördünce 

sınıfa giden dokuz yaşında küçük 

bir öğrenciydi. Okulların açılışın-

dan bir hafta sonra zeki çocuk Mir-

cea bütün ders kitaplarını okuyup 

bitirmişti bile. Evlerinin önünden 

geçen caddeyi takip eden at ara-

balarının arkasına gizlice tutuna-

rak evlerine kadar abisi Nicolas 

ile gidiyordu. Yazları ise babasının 

Karadeniz kıyısında Tekirgöl’de 

yaptırdığı yazlıkta geçiriyor deniz 

ve çamur banyolarının keyfi ni çı-

karıyordu. Küçük Mircea’nın bu 

mutlu günleri Başkent Bükreş se-

malarından düşman uçaklarının 

bomba yağdırmasıyla son bulmuş-

tu.1 Fakat düşman işgaline taham-

mül edemeyen küçük Mircea, bu 

durumdan kurtulmanın yollarını 

düşünmüş ve bir çare bulmuştu. 

Hayalinde Bükreş’in kıyısındaki 

bir mısır tarlasına bir Rumen as-

keri birliğinin gizlendiğini canlan-

dırıyordu…

Yıl 1940, günlerden 9 Eylül. 

Kara bulutlar Avrupa semalarını 

bir kez daha sarmış ve insanlık 

tarihindeki en kanlı ikinci savaş 

meydana gelmişti. Londra bu 

gece uçakların fırlattıkları bom-

balar altında kıyameti andırıyor-

du. Bulunduğu binanın sığınağına 

kendini zar zor atan Mircea belki 

de buradan bir daha çıkamam 

diye düşünüyor, geçmiş yıllar göz-

lerinin önünde bir film şeridi gibi 

akıp geçiyordu…2 

Avrupa ve dünya tarihindeki 

bu trajik olaylar Eliade’ın hem 

dinler tarihi yaklaşımının hem 

de yeni hümanizm düşüncesi-

nin oluşmasında önemli bir yere 

sahiptir. Gençlik yıllarında fen 

bilimlerine ve özellikle de böcek 

bilimine merak saran Eliade’ın 

yoğun okumaları neticesinde 

merakının felsefe ve dini konulara 

kayması bir tesadüf değildir. 

Birinci Dünya Savaşıyla birlik-

te sonsuz ilerleme efsanesi, bilim 

ve tekniğin umumi barışı ve sos-

yal adaleti sağlayacağı yönündeki 

inanç, rasyonalizmin hâkimiyeti 

ve agnostisizme yönelim büyük bir 

yara almıştı. Dolayısıyla bu savaş 

Eliade açısından bir dönüm nok-

tası olarak algılanmıştır. Eliade’a 

göre Batı’nın yaşadığı kriz, savaş 

öncesindeki kuşaklara ait düşün-

celerin artık geçersiz olduğunun 

bir deliliydi. Artık yeni varoluş 

nedenleri bulmak “yeni kuşağa” 

düşüyordu.3 Bu amaçla henüz bir 

Üniversite öğrencisi olan Eliade, 

1927 yılında Cuvântul (Söz) 

gazetesinde Itinerariu spiritual 

başlıklı on iki bölümden oluşan 

bir yazı dizisi kaleme almıştır. 

“Yeni kuşak”ın baş temsilcisi olan 

Eliade’ın bu yazı dizisinde nasılki 

kendi kuşağının manevi yapısını 

ve kaderini tayin etmeye çalışıyor-

sa, yıllar sonra bir dinler tarihçisi 

olarak dinler tarihi disiplininin 

bütününün şeklini ve amaçlarını 

tayin etmeye çalışmıştır.4

Alman tarih felsefecisi Oswald 

Spengler, 1918 yılında yayımla-

nan Batı’nın Çöküşü adlı eserinde 

Ramazan ADIBELLİ

Mircea Eliade’in
Yeni Hümanizm Projesi
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Avrupa medeniyetinin çöküşüne 

dikkat çekerek sona yaklaştığını 

haber verir. Fakat Spengler bu 

tespitin ötesinde bu gidişatın dur-

durulması için herhangi bir çare 

önermez. Bu mesele üzerinde kafa 

yoran ve Spengler’in aksine çözüm 

yolları üzerinde düşünenler gele-

nekselci ekole mensup fikir 

adamları ve özellikle de bu 

ekolün kurucusu olan Rene 

Guénon olmuştur. Orient et 

occident (1924) [Doğu ile 

Batı] ile La crise du monde 

moderne (1927) [Modern 

Dünyanın Bunalımı] başlıklı 

çalışmalarında Batı’daki buna-

lımı, Rönesans’ın Hümanizm 

adı altında insanüstü düzeyi 

yok sayarak insanı her şeyin 

ölçüsü hâline getirmesi süre-

cinin bir sonucu olarak gören 

Guénon, bu krizin temel nite-

liğinin manevi olduğu yönün-

dedir. Çareyi Guénon, gele-

neğin hâlâ canlı olduğu Doğu 

ile temasa geçmekte görür. 

Aynı ekol mensuplarından 

Julius Evola, 1934 yılında 

yayımlanan Modern Dünyaya 

Başkaldırı adlı eserinde çare-

nin Gelenek’e yeniden dön-

mekle mümkün olduğunu 

dile getirir fakat bu konudaki 

karamsarlığını da gizlemez: 

“Batı’nın Geleneğe dönmesi gere-

kir […] Bugün o şartlar mevcut 

değildir. Hiçbir zaman olmadığı 

kadar insan, metafizik gerçeklik 

ve kendisinin önünde ve arka-

sında olan her şeyle temas kurma 

imkânını kaybetmiştir”5

Tarihin dairesel bir yön takip 

ettiği ve insanlığın şu anda iniş 

safhasında olduğu yönündeki 

Evola ile Guénon’ın bu “kötüm-

ser” diyebileceğimiz tarih bakışına 

karşın Eliade, “iyimser” bir tarih 

anlayışı geliştirmiştir. Zira Eliade’a 

göre her yeni büyük keşif, her 

yeni medeniyet, yeni bir kutsallık 

tecrübesi kazandırmaktadır insa-

na.6

1. Problem: Modern Dünyadaki 

Manevi Kriz

Mircea Eliade’ın Din Bilimi ala-

nındaki eserleri bir bütün olarak 

ele alınıp incelendiğinde yarım 

asırlık zaman zarfında oluşturulan 

bu külliyattaki kavramların ted-

ricen gelişmesine rağmen temel 

problematiğin en baştan beri mev-

cut olduğu görülür. Eliade bu kül-

liyatta tarihin en eski devirlerden 

günümüze kadar dünyanın her 

coğrafyasında insanın kutsalla tec-

rübesini nakleder ve tarih boyun-

ca kutsal karşısında ortaya çıkan 

temel duruşlar üzerinde durur. 

Eliade’ın tespitine göre bu tarih-

teki kırılma noktasını Avrupa’da 

ortaya çıkan Rönesans dönemi 

oluşturur. Bu döneme kadar 

insan bilinci üç ana safhadan 

geçer. Bu safhaların meydana 

gelişi ile insanlığın teknik ve 

ilmi açıdan ilerlemesi arasın-

daki paralellik dikkat çekici-

dir. Bu sürecin incelenmesi 

“insan inandığı gibi yaşar” 

şeklinde sıkça duyulan sözün 

yanlışlığını gösterir. Zira insa-

nın tarih boyunca keşfettiği 

ve icat ettiği şeyler dünya ve 

kâinata bakışını değiştirdi-

ği gibi kendine bakışını ve 

kendisinin kâinattaki yerini 

algılama biçimini de değişi-

me uğratmıştır. Dolayısıyla 

burada söz konusu olan 

Descartes’in tek taraflı özne-

nesne modelli bir objektif-

likten ziyade diyalektik bir 

süreçtir. Eliade bu süreci 

örnekleriyle eserlerinde ince-

lemektedir. 

Yaklaşık iki milyon yıl 

süren yontma taş devrinde 

geçimini hayvancılıkla temin 

eden insan avladığı hayvanla ken-

disi arasında büyüsel bir bağın var 

olduğunu fark etmiş, kendi halini 

bir çiçeğin, bir bitkinin hayatıyla 

karşılaştırarak iki hadise arasında 

benzerlikler keşfetmişti.7

Hint dini ve felsefesini öğren-

mek ve Doktora çalışmasına 

hazırlamak üzere 1928-1931 yıl-

ları arasında Hindistan’da ikamet 

eden Eliade, bu ülkeden ayrılma-

Mircea Eliade’ın Din Bilimi 
alanındaki eserleri bir bütün 
olarak ele alınıp incelendiğin-
de yarım asırlık zaman zar-
fında oluşturulan bu külli-
yattaki kavramların tedricen 
gelişmesine rağmen temel 
problematiğin en baştan beri 
mevcut olduğu görülür. Eliade 
bu külliyatta tarihin en eski 
devirlerden günümüze kadar 
dünyanın her coğrafyasında 
insanın kutsalla tecrübesi-
ni nakleder ve tarih boyun-
ca kutsal karşısında ortaya 
çıkan temel duruşlar üzerin-
de durur. Eliade’ın tespitine 
göre bu tarihteki kırılma nok-
tasını Avrupa’da ortaya çıkan 
Rönesans dönemi oluşturur.
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dan kısa bir süre önce iç kesim-

leri gezer ve buradaki insanların 

yaşattığı kültürün çok eski tarihi 

katmanlara ait olduğunu keşfe-

der. Ziraata dayanan bu kültü-

rü Eliade, “Cilalı taş medeniyeti” 

diye nitelendirir. Ziraatın keşfiyle 

ortaya çıkan bu kültürün temel 

özelliği doğal dünyayı, hayat, 

ölüm ve yeniden doğuş şeklin-

deki kesintisiz bir devir olarak 

görmektir. Bitkilerin yaşamına has 

olan bu devir, insanın yaşamına 

da hâkim ve aynı zamanda mane-

vi hayat için bir model oluşturur. 

Daha da önemlisi Eliade, dünya-

nın her yerinde ziraatla geçinen 

bütün toplumların bu ortak kül-

türel mirasa sahip olduklarını fark 

eder.8

Ziraatın keşfi insana bol mik-

tarda besin kaynağı sağlayarak ve 

böylece de hızlı bir nüfus artışını 

mümkün kılarak insanlığın kade-

rini köklü bir şekilde değiştirdi. 

Fakat bu keşfin daha da önemli 

bir sonucu, insanın bilinç düze-

yinde gerçekleşti. Ziraat sayesinde 

insanoğlu organik hayatın temel 

birliğini, tarla ve kadın arasın-

daki benzerliği, doğum süreciyle 

tohum ekme arasındaki analojiyi 

vs. keşfetti. Ritmik hayat ve bir 

geriye dönüş olarak ölüm hadisesi 

gibi en önemli zihinsel sentezler, 

ziraatın keşfinden sonraki dönem-

lerde gerçekleşti. Toprağın altında 

gizlenen tohum misali insanın da 

yeni bir biçim altında hayata yeni-

den dönebileceği ümidi yine bu 

safhada doğdu.9 Bitkilerin evcil-

leştirilmesi daha önce ulaşılması 

imkânsız olan yeni bir varoluşsal 

durum meydana getirdi.10 Böylece 

ziraatın keşfi yeni bir dini tecrübe 

türünün ortaya çıkmasını müm-

kün kıldı. Eliade, zirai kültürlerin 

dini faaliyetlerinin dünyanın peri-

yodik olarak yenilendiği düşünce-

si etrafında şekillendiği kanaatine 

varıldığı bu aşamadaki dini siste-

mi, “kozmik din” diye tanımlar. 

Bu dini düşüncede evren, peri-

yodik olarak yenilenmesi gere-

ken bir organizma olarak görü-

lür. İnsan varoluşu gibi kozmik 

ritimler de bitkisel hayattan alınan 

kelimelerle ifade edilir.11 Kısaca 

zirai toplumlara özgü olan koz-

mik dindarlıkta kutsalın/ilah(lar)

ın nesnelerde veya kozmik ritim-

lerde tezahür ettiğine inanılır.12

Aynı şekilde teknik bir keşif 

olan madenciliğin ortaya çıkışı, 

insanın manevi dünyasında da 

birtakım değişiklikler meydana 

getirmiştir. Bu teknik sayesinde 

insan, maddelerin varlık tarzı-

nı değiştirebilecek güce sahip 

olduğunun farkına varmıştır.13 

Eliade, ziraat gibi insanlık tari-

hindeki temel icatlardan biri olan 

madenciliğin keşfi sonucunda 

insanın yeni bir gerçeklik düze-

yiyle temas sağladığını ve yeni 

bir Kozmosa dâhil olduğunu ve 

bunun sonucunda da insanlığın 

zihin yapısının tamamen değişti-

ğini ifade eder.14

Modern çağ, insanlığın din 

tarihi açısından bir kırılma nok-

tasını oluşturur. Zira bu çağdan 

sonra kutsal karşısında yeni bir 

duruşu ortaya çıkmıştır. Ziraatın 

keşfinden sonra Kozmosa tama-

men entegre olan insanın tam 

aksine modern dönem insanı ken-

dini tecrit ederek bireysel boyuta 

adeta hapsolmuştur. Modern çağ, 

kutsalı evrenden tasfiye ederek 

Kozmosu profan hâle getirmekle 

yetinmemiş aynı zamanda insa-

nın bilinç düzeyindeki dindarlık 

duygusunu da ortadan kaldırmış-

tır. Eliade’ın hermenötik projesine 

yön veren problematik doğrudan 

bu mesele ile ilgilidir.

2. Amaç: Yeni Hümanizm

Eliade’ın projesini “yeni 

hümanizm” şeklinde isimlendir-

mesinden anlaşılacağı üzere bu 

proje var olan bir hümanizmden 

hoşnutsuzluğu ifade etmektedir. 

Akılcılığı (rasyonalizm) ve deney-

ciliği (ampirizm) yegâne kriter 

olarak kabul edip sadece bunlar 

aracılığıyla gerçekliğin elde edi-

lebileceğini savunan Rönesans 

hümanizmi, insanı merkeze 

almak suretiyle fani/ölümlü olan 

insanı mutlaklık mertebesine yük-

seltmeye çalışmıştı.15 

Eliade’ın projesini “yeni hümanizm” şeklinde isim-
lendirmesinden anlaşılacağı üzere bu proje var olan 
bir hümanizmden hoşnutsuzluğu ifade etmektedir. 
Akılcılığı (rasyonalizm) ve deneyciliği (ampirizm) 
yegâne kriter olarak kabul edip sadece bunlar ara-
cılığıyla gerçekliğin elde edilebileceğini savunan 
Rönesans hümanizmi, insanı merkeze almak sure-
tiyle fani/ölümlü olan insanı mutlaklık mertebesine 
yükseltmeye çalışmıştı.



75Umran ŞUBAT 2013

■ Mircea Eliade

Rönesans döneminde ortaya 

çıkmaya başlayan hakikat anlayışı 

Batılı insanın zihninde mekanik 

bir dünya görüşünün meyda-

na gelmesine neden olmuştur.16 

Rönesans’ın başlattığı bu hareketi 

on dokuzuncu yüzyılda pozitif 

bilimler doruk noktasına ulaş-

tırmıştır.17 Hızlı bir şekilde iler-

leyen bu sürecin sonunda hem 

Batı insanının hayatındaki hem 

de dünyasındaki kutsallıklar tas-

fiye edilerek seküler hâle gel-

miştir.18 Mutlak referans olarak 

Tanrının yerine bilim ikame edil-

miştir.19 Doğal olarak da fiziki 

evrenle kendini sınırlayan poziti-

vist bilim metafizik alanı kökten 

reddetmiştir. Ancak Eliade’a göre 

kendini bilinç düzeyinde hüküm 

süren akılla sınırlandıran modern 

düşünce kutsalı sadece bu düzey-

den silebilmiştir. Muhayyilenin 

hâkim olduğu bilinçaltında ise 

kutsal var olmaya ve etki etmeye 

devam etmektedir.

Hümanizm insanlığın zihin 

tarihinde bir dönüm ve kırılma 

noktasını oluşturur. Bu süreci 

Eliade “ikinci düşüş” diye nitelen-

dirmektedir. “Birinci düşüş” insa-

nın cennetten çıkarılarak dünyaya 

inişini, ölüm, yaşlılık, hastalık, 

açlık ve ıstırapla tanışmasıyla 

sonuçlanmıştı. Tamamıyla kutsal 

bir âleme dâhil olan insan açı-

sından kutsal/profan dikotomisi 

meydana gelmişti. Fakat modern 

çağa kadar kutsallık bilinci insa-

nın bilinç düzeyinde yaşamaya 

devam ediyordu. Ve bu döneme 

kadar insanın temel özlemi kay-

betmiş olduğu o cennetvari hale 

yeniden kavuşmaktı. 

Modern insanın yaşadığı “ikin-

ci düşüş”te ise kutsal, bilinç düze-

yinden uzaklaştırılarak bilinçaltına 

indi ve böylece homo religiosus-

profan insan dikotomisi meydana 

geldi. Bu ikinci düşüşün meydana 

getirdiği değişim zaman ve mekân 

algısı yönünden bariz bir şekilde 

kendini gösterir. Kutsal zaman ve 

kutsal mekân zamana ve mekâna 

dikey boyut kazandırarak bunları 

kendilerini aşan bir varlık alanıyla 

irtibatlı hale getirir. Kutsal zaman 

diğer zaman dilimlerinden farklı 

olduğu gibi kutsal mekân da ken-

disini diğer yerlerden ayrı kılan 

bir özellik taşır. Dolayısıyla zaman 

ve mekân açısından bir homo-

jenlik söz konusu olmadığı gibi 

bunlar fiziki gerçeklikleri yanın-

da bir de sembolik bir gerçeklik 

kazanmaktadır. Modern düşünce 

zaman ve mekânın bu sembolik/

kutsal boyutunu reddederek bun-

ları tek boyuta yani fiziki boyuta 

indirger ve bunların homojen/tek 

düze bir karakter olduğunu savu-

nur. Tek boyutlu zaman ve mekân 

idraki zamanı ve mekânı kendi 

içine kapatarak kapalı bir dünya 

telakkisi meydana getirdi. Sonuç 

itibariyle Eliade’ın tabiriyle “koz-

moz hiçbir mesaj vermez ve hiçbir 

şifre taşımaz oldu”.20

 Eliade’ın özellikle üzerinde 

durduğu husus profan insanın 

içindeki homo religiosusu yok 

edememiş olmasıdır.21 Modern 

insan her ne kadar kutsalı reddet-

se, kendisini ve kendi faaliyetle-

rini maddi alanla sınırlı görse de 

aslında o rasyonel boyutu aşan 

bir alanla irtibatını devam ettir-

mektedir. Modern insan da rüya 

görmekte, hayal etmekte, ümit 

besler ve ölüm karşısında tedir-

gin olmaktadır. Profan dünyada 

kutsalın varlığını sürdürmesini 

Eliade, “kamuflaj” diye nitelen-

dirir. Edebiyat, sinema ve hatta 

müzik gibi muhayyel evrenler 

profan insanın gayri akli ihtiyaç-

larına cevap vermeye yöneliktir. 

Diğer taraftan yılbaşı kutlamaları, 

karnavallar, doğum günü kutla-

maları vb. modern dünyada adeta 

dini bir işlev görmektedir. Zira 

bütün bu anlar tek düze haline 

gelen profan zamanı tekrar anlam-

lı haline getirmenin bir ürünüdür. 

Zaman anlamlı ve değerli kılan bu 

anlar, zamanın tek düzeliğini kıra-

rak belirli olayları diğerlerin farklı 

kılmakta ve imtiyazlı hale gelmek-

tedir. Modern insanın bu gayret-

leri de aslında onun tek düze bir 

zamanda yaşama istemeyişinin bir 

yansımasıdır. Anneler günü, baba-

lar günü, sevgililer günü, işçiler 

günü vb. günler farkında olun-

masa da dinimse bir yapı arz ede-

rek, profan dünyada bir değer ve 

anlam inşa etme çabasının ürünü 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Batı’da ortaya çıkan rasyonel 

düşünce ve pozitivist bilim anla-

yışı sonucunda ortaya çıkan aşkın 

boyuttan yoksun profan zaman 

düşüncesi insanı tek boyuta yani 

beşeri/maddi/mekanik boyuta 

indirgemiş bir varoluşa mahkûm 

etmiştir.22 Böyle bir varoluşu 

benimseyen profan insanın duru-

munu Eliade, “tarihin terörü” şek-

linde ifade eder. Tarihin terörü, 

dini duygudan yoksun, kutsallık-

ların tasfiye edildiği bir dünyada 

yaşayan ya da yaşamayı arzulayan 

insanın tecrübesini temsil eder.23 

Zaman telakkisinin bir sonucu 

olarak profan insan açısından 

tıpkı zaman gibi tarihi olaylar da 

anlamdan yoksundur.

Evola ile Guénon gibi Eliade 

da Batı medeniyetinin sona yak-

laştığı kanaatini paylaşmaktadır.24 

On dokuzuncu yüzyıldan itibaren 

Batı’da Hıristiyanlık değerlerine 

dayalı toplumun yerini sanayi top-

lumuna dayalı ve “modern” diye 
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tabir edilen dünya almıştır. Diğer 

bir ifadeyle dini değerlere dayalı 

bir medeniyetin yerine rasyonel 

düşünceye dayalı bir medeniyet 

geçmiştir.25 Modern dünyanın 

aslında yeni bir medeniyet türünü 

oluşturduğunu ifade eden Eliade, 

bu süreci, ziraatın keşfiyle birlikte 

ortaya çıkan süreçle kıyaslamakta-

dır. Ziraatın keşfiyle birlikte göçe-

be avcıların dinleri, mitolojileri ve 

ahlaki tasavvurlarından oluşan bir 

dünya yok olmuş ve yerine yeni 

bir dünya meydana gelmişti. Bu 

durum, büyük manevi bunalım-

lara yol açmış ve “ ziraatın ölüme 

mahkûm ettiği ‘eski dünya’yı tem-

sil edenlerin feryatlarının sona 

ermesi için binlerce yıl geçmiş-

tir.”26 Eliade’a göre Hıristiyan Batı 

medeniyetinden sonra da yeni 

bir dünya meydana gelecektir. 

Modern dünyadaki krizin nedeni 

budur.

Henüz yirmi yaşındayken 

Batı’nın içerisinde bulunduğu 

kriz konusunda kafa yorarak bu 

durumdan kurtulmanın yollarını 

arayan Eliade’ın daha sonraları 

bu süreci beşeriyet tarihi ölçeğin-

de değerlendirerek daha geniş bir 

perspektiften ele almış olması ve 

yukarıdaki tarihi karşılaştırmaya 

dayanarak bu krizlerin aşılacağı 

sonucuna varması onu bu kri-

zin aşılması konusunda ümitvar 

olmasına sevk eder.27 Güncesine 

düştüğü 25 Kasım 1959 tarihli 

notta, Paris’te oturduğu daireye 

dönüşünde her akşam sokağın 

her iki tarafında park hâlindeki 

arabaları görünce sanayi top-

lumunda ezilen, bunalan insan 

sorununu hatırlayan Eliade, Batı 

toplumunun maruz kaldığı krizin 

asıl boyutunun manevi olduğu-

nu tespit edip bu duruma nasıl 

gelindiğini izah eder fakat bu 

konuda son noktayı koymaz.28 

Sadece problemin tespitiyle yetin-

meyen Eliade, bunun çözümü için 

kendince bir çıkış yolu sunar. 

Dolayısıyla Eliade’ın bu tavrı, 

onun, bu problemin çözülebilir 

bir nitelikte olduğu inancını yan-

sıtır. Örneğin çalışmanın seküler-

leşmesinin modern toplumlarda 

derin yaralar açtığını ifade ettikten 

sonra Eliade hemen şöyle bir ilave-

de bulunur: “[…] fakat hiçbir şey 

gelecekte yeniden kutsallaşma-

nın meydana gelmeyeceğini gös-

termez.”29 Bu ifadeden Eliade’ın 

manevi krizden önceki safhaya 

geriye dönüş konusunda ümitvar 

olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla 

Eliade, modern dünyanın için-

de bulunduğu manevi krizden 

kurtulmasının mümkün ve hatta 

gerekli olduğunu düşünür. Daha 

da önemlisi Eliade, bu tespiti yap-

makla yetinmeyip, aynı zamanda 

bu kurtuluşun gerçekleşebilmesi 

için bir reçete, bir çözüm yolu da 

teklif eder. Bu bakımdan Eliade’ın 

çalışmalarını sadece teorik bir çer-

çevede değerlendirmenin yanlış 

olacağı kanaatindeyiz. Güncesine 

düştüğü 12 Mayıs 1953 tarihli 

notta Eliade, o günkü Batı düşün-

cesinin yaşadığı kriz ile kendi 

teorik çalışmaları arasındaki gizli 

bağlantılardan bahsetmesi onun 

bu konudaki tutumu hakkında 

önemli bir ipucu verir.30 Eliade’ın 

bilimsel çalışmalarında ele aldığı 

konuların seçimi ve bunları işleyiş 

tarzı, “bilim için bilim yapmak” 

yerine pratik bir amaca yönelik 

olduğu açıklık kazanır. Eliade’ın 

Romanya’da bulunduğu yıllarda 

kaleme aldığı yazıları inceleyen 

Mac Linscott Ricketts de aynı 

sonuca ulaşmıştır:

Mircea Eliade’ın Romanya’da 

yazdığı yazıları incelediğimizde, 

onun çalışmalarında her zaman 

“saklı bir amacı” olduğunu, veri-

leri meraktan ya da “tarih”e ilgi 

duyduğu için toplayan ve tasnif 

eden objektif bir bilim adamından 

ziyade modern insanın hayatının 

zenginleşmesine ve Batı kültürü-

nün yenilenmesine katkı sağlayan 

“mistik bir hümanist” olduğunu 

açıkça görüyoruz. Başlangıçta o, 

sadece kendi kuşağı ve Romanya 

kültürüyle ilgiliyken zamanla 

ufkunu genişleterek tüm modern 

dünyayı ilgi alanı içerisine dâhil 

etmiştir. Bir açıdan kişisel ve kül-

türel sentezleri manevi tecrübe-

lere dayanarak oluşturma amacı, 

Eliade’ın tüm çalışmalarındaki 

birleştirici ilke olarak görülebilir.31

Eliade, Avrupa’da yaşanan krizi 

Avrupalı olmayanların bakış açı-

sıyla değerlendirerek onu dini bir 

perspektife yerleştirdiğini açıkça 

ifade eder.32 Portekiz’de ikamet 

ettiği yıllarda tuttuğu günlüğe 2 

Şubat 1944 tarihinde yazdığı not 

Eliade’ın bu konudaki düşünce-

sini net bir biçimde ortaya koyar: 

[…] [b]ilim camiasında kendi-

mi bir Truva atı olarak görüyorum 

ve misyonum, Bilim ile Felsefe 

arasında çok uzun zamandır 

devam edegelen “Truva Savaşı”na 

kesin bir son vermektir. Arkaik 

hayatın metafizik anlamını bilim-

sel olarak geçerli kılmak, yani 

incelemelerimin geleneksel kül-

türlerdeki insanı doğru biçim-

de değerlendirerek ve düzgünce 

anlayarak amacına ulaştığı yönün-

de sosyologları, karşılaştırmacı 

dinler tarihçilerini, etnografları ve 

folkloristleri ikna etmek istiyo-

rum. Etno-tarihi bilimlerin bugün 

içerisinde bulundukları çıkmaz-

dan kurtulmalarının tek yolunun 

bu olduğuna inanıyorum.33
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Modern dünyanın geçirdiği 

krizin manevi nitelikli bir kriz 

olduğu kanaatine varan Eliade,34 

Dinler Tarihi disiplinini, bu prob-

lemi çözüme kavuşturmada ara-

cılık edebilecek tek vasıta ola-

rak görmektedir. Eliade’a göre 

modern insanı içinde bulunduğu 

bunalımdan kurtaracak, ona bir 

çıkış yolu gösterecek olan nihi-

lizm veya Marksizm gibi indirge-

meci ideolojiler değil, bu bilimdir. 

Çünkü Eliade’a göre “varoluşun 

kutsal boyutu nasıl yeniden elde 

edilecektir?”35 sorusuna ancak 

Dinler Tarihi cevap sunabilir.

Eliade’ın “Dinler Tarihi” diye 

adlandırdığı disiplinin bugün 

Türkiye’de çoğunlukla yapılan 

Dinler Tarihi tanımından hem 

farklı hem da daha geniş oldu-

ğu görülüdür. Eliade bu disip-

lini Dinler tarihi (la science des 

religions), Kültür Felsefesi (une 

philosophie de la culture), Tarih 

Felsefesi (une philosophie de 

l’histoire) ya da Din Felsefesi 

(philosophie des religions”36 gibi 

terimlerle ifade eder. Dolayısıyla 

Eliade’ın kastettiği Dinler Tarihi, 

salt bir tarihi disiplin olmaktan 

oldukça uzaktır. 

Dinler Tarihine oldukça önem-

li bir misyon yükleyen Eliade, 

bu disiplinin manevi boyutta 

olan modern Batı toplumunda-

ki krize çare olacağı kanaatin-

dedir. Eliade’a göre çare manevi 

krizden önceki safhaya dönmek, 

yani kutsallıklardan soyutlanmış 

bir dünyaya kutsal boyutunu 

yeniden kazandırmaktır. Böylece 

Eliade Dinler Tarihini salt bir tari-

hi disiplin olarak algılamadığı gibi 

onu salt bir bilimsel disiplin gibi 

de algılamaz. Eliade nazarında bu 

disiplin soteriolojik bir karaktere 

sahiptir. Eliade, Dinler Tarihini 

dinler ve dini fenomenler hakkın-

da bilgi üreten alelade bir disiplin 

olarak görmez. Çünkü bu bilgi 

türü diğer bilgi türlerinden ayrı-

dır. Bu bilgi türü nötr olmayıp 

insanın duygu dünyasını ve bilinç 

düzeyini, kendine ve dünyaya 

bakışını etkileyecek ve değişti-

recek nitelikte bir bilgi türüdür. 

Bundan dolayı da Eliade, Dinler 

Tarihinin konusunun, kutsal ve 

“bambaşka” olanla karşılaşmanın 

doğuracağı uyanış olarak belirler. 

Dünyaya kutsal boyutunu 

kazandırmak her şeyden önce 

insanın bakışı, algılayışı ile ilgili 

bir durumdur. Zira dünya her 

zaman olduğu kalmış, değişen 

insanın onu algılaması olmuştur. 

Dolayısıyla mesele insanla ilgili-

dir. Mesele, insanın dünyayı ve 

varoluşu tekrar kutsal boyutuyla 

yeniden görebilmesidir. Son tah-

lilde mesele, insanın bilinç duru-

munun dönüşümüyle alakalıdır. 

Dinler Tarihi, bu dönüşen bilin-

ci tekrar dönüştürebilir. İkinci 

düşüşün sonucunda bilinçaltına 

itilen kutsallık duygusunu yeni-

den bilinç düzeyine çıkarabilir. Bu 

dönüşüm sürecini Eliade “yaratıcı 

hermenötik” diye adlandırır. 

3. Yöntem: Yaratıcı Hermenötik

Eliade’a göre diğer beşerî bilim-

lerde olduğu gibi Dinler Tarihi için 

de senteze giden yol hermenötik-

ten geçer. Ancak Dinler Tarihi 

için hermenötik daha karmaşık 

bir işlem olarak görülür. Zira söz 

konusu olan “dini olguları” sadece 

anlamak ve yorumlamak değil-

dir. Tıpkı Montesquieu, Voltaire, 

Herder ve Hegel’in beşerî kurum-

ların ve bunların tarihi üzerinde 

düşündükleri gibi bizzat tabiat-

larından ötürü bu dini olgular 

üzerinde yaratıcı bir tarzda düşü-

nülebilir ve hatta düşünülmesi 

de gerekir.37 Hermenötiğin her 

zaman için yeni kültürel değerle-

rin yaratılışına yol açması, onun 

“objektif” olmamasını gerektir-

mez. Hermenötik, bir bakıma 

bilimsel veya teknik bir “keşif” 

ile kıyaslanabilir. Keşiften önce 

yeni keşfedilen gerçeklik orada 

mevcuttu; fakat o ya görülmüyor, 

Eliade, bu yeni hümanizmin, Rönesans’ın ortaya koy-
duğu hümanizmden tamamen farklı olacağına dik-
kat çeker. İnsanı sadece rasyonel tarafına indirgeyen 
Rönesans’ın aksine Eliade’ın tasarladığı Dinler Tarihi 
disiplini, “bütüncül/külli bir disiplin” hâline gelerek 
insanın bütününün bilgisine ulaşmayı sağlayacaktır. 
Zira dinler tarihçilerinin inceledikleri dokümanların 
ifade ettikleri varoluşsal durumları anlamak insa-
nı daha derinden bilmemizi sağlayacaktır. Bu yeni 
hümanizm de bu bilgi üzerine kurulacaktır. Daha 
açık bir anlatımla Eliade, dinler tarihçisinden Batılı 
insanın aşina olmadığı birçok durumu bulup açıklığa 
kavuşturmasını beklemektedir.
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ya anlaşılmıyor ya da kullanıl-

ması bilinmiyordu. Aynı şekilde 

yaratıcı hermenötik, daha önce 

kavranılmayan anlamları açığa 

çıkarır veya bunları öyle belirgin 

hâle getirir ki bu yeni yorum-

lamayı özümseyen bilinç artık 

önceki bilinç değildir.38 Neticede 

Eliade’ın “Tüm eksikliklere rağ-

men bir gün Dinler Tarihinin 

ana yolu olarak kabul edileceği 

hususunda şüphem yoktur” dedi-

ği “yaratıcı hermenötik”39 insanı 

değiştirmeye yöneliktir. Ona göre 

bu yaratıcı hermenötik, bir eği-

timden ziyade bizzat var oluşun 

niteliğini dönüştürmeye muktedir 

bir “manevi teknik”tir. Bu durum, 

özellikle tarihi-dini hermenötik 

için geçerlidir. İyi bir Dinler Tarihi 

kitabı, okuyucu üzerinde bir uya-

nış etkisi meydana getirmelidir. 

Her tarihi-dini hermenötik ilke 

olarak benzer bir sonuca götür-

melidir. Çünkü Avusturya, Afrika 

ve Okyanus mitlerini sunarak ve 

çözümleyerek, Zerdüşt’ün ilahile-

rini, Taoist metinleri veya Şamani 

mitoloji ve teknikleri şerh ede-

rek dinler tarihçisi modern bir 

okuyucu için bilinmeyen veya 

hayal edilmesi güç olan varoluş-

sal durumları ortaya çıkarır. Bu 

“yabancı” manevi dünyalarla kar-

şılaşma da neticesiz kalamaz.40

Eliade, Asya’nın tarih sahnesi-

ne girmesi ve arkaik toplumların 

maneviyatlarının keşfinin etkili 

olacağını öngörerek hermenötik 

aracılığıyla profan alan içerisin-

de gizlenen kutsalın yeniden gün 

yüzüne çıkacağına inanıyor, Hint 

dinlerindeki manevi tecrübele-

rin hermenötiği aracılığıyla yeni 

bir hümanizm ortaya çıkacağını 

tahmine ediyordu.41 Eliade’a göre 

diğer kültürlerin temsilcileri tara-

fından nasıl görüldükleri ve nasıl 

değerlendirildiklerini bilmek için 

bunlarla diyaloga geçilmeli ve bu 

da ancak onların dini ufkundaki 

perspektife yerleşilebilirse müm-

kün olabilirdi. Karşılaşma ancak 

bu perspektifte geçerli ve yarar-

lı olurdu.42 Eliade, pek yakında 

gerçekleşeceğini tahmin ettiği bu 

diyaloga oldukça önem veriyor 

ve bu manevi perspektif değişik-

liğinin dünya çapında yeni bir 

hümanizme yol açacağını düşü-

nüyordu.43 

Eliade, bu yeni hümanizmin, 

Rönesans’ın ortaya koyduğu 

hümanizmden tamamen fark-

lı olacağına dikkat çeker. İnsanı 

sadece rasyonel tarafına indirge-

yen Rönesans’ın aksine Eliade’ın 

tasarladığı Dinler Tarihi disipli-

ni, “bütüncül/külli bir disiplin” 

hâline gelerek insanın bütünü-

nün bilgisine ulaşmayı sağlaya-

caktır. Zira dinler tarihçilerinin 

inceledikleri dokümanların ifade 

ettikleri varoluşsal durumları 

anlamak insanı daha derinden 

bilmemizi sağlayacaktır.44 Bu yeni 

hümanizm de bu bilgi üzerine 

kurulacaktır. Daha açık bir anla-

tımla Eliade, dinler tarihçisin-

den Batılı insanın aşina olmadığı 

birçok durumu bulup açıklığa 

kavuşturmasını beklemektedir.45 

Diğer bir ifadeyle dinler tarihçi-

si, homo religiosusun davranışını/

tutumunu anlayarak başkalarına 

açıklamalıdır.46 Dinler tarihçisinin 

anlamı ortaya çıkarma işlemine 

Eliade “hermenötik” adını ver-

mekte ve Doğu’daki özellikle de 

Hint dinlerindeki manevi tecrübe-

lerin hermenötiği aracılığıyla yeni 

bir hümanizmin ortaya çıkacağını 

bekler:

Oybirliği ile Doğu, kendi-

si de bir tür “varoluş”tan (yani 

“ıstırap”ın tespitinden) söz etse 

de var olanın ontolojik indirge-

nemezliği fikrini reddetmekte-

dir. Ancak Doğu, insan varlığı-

nın kaderini nihai ve indirgene-

mez olarak kabul etmemektedir. 

Doğulu teknikler her şeyden önce 

beşeri durumu iptal etmeye ya da 

aşmaya çalışmaktadır. Bu bakım-

Eliade’ın din bilimi çalışmalarındaki temel motifler-
den biri homo religiosus ile modern insan arasındaki 
karşılaştırmasıdır. Bu bağlamda kendisini kozmik 
yapının bir parçası olarak idrak eden arkaik insanla 
kendisini maddi dünya içerisine adeta hapsederek 
kozmik ve metafizik gerçekliklerden tecrit eden çağ-
daş/modern insanın varoluş tarzlarını karşılaştırarak 
modern düşüncenin insanı nasıl bir manevi bunalı-
ma sürüklediğini anlamlandırmaya çalışan Eliade, 
bu problemin halledilebileceğini mümkün görmenin 
ötesinde bunun projesini de oluşturmak istemiştir. 
Eliade’ın hermenötik projesi bilinç düzeyinde bir 
dönüşüm gerçekleştirerek modern insanın maruz 
kaldığı bunalımı ortadan kaldırmayı amaçlar.
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dan (pozitif anlamda) özgürlük-

ten ya da (negatif anlamda) özgür-

leşmeden bahsedilebileceği gibi 

gerçek anlamda bir yaratmadan 

da söz edilebilir; zira söz konu-

su olan gerçekten de yeni bir 

insan yaratmak ve tarihsel insanın 

tasavvurunda asla meydana getir-

mediği bu tanrı-insanı insanüstü 

bir düzlemde yaratmaktır.47

İnsanı maddi düzeye indir-

geyen Rönesans hümanizmine 

karşılık Eliade’ın tasarladığı yeni 

hümanizmin amacı, insan varo-

luşuna insanüstü boyutunu yeni-

den kazandırmaktadır. Nitekim 

“modern insan için dünyadaki 

varoluşun kutsal boyutunu yeni-

den bulmanın imkânı”nı48 sor-

gulaması Eliade’ın bu kaygısı-

nın en açık ifadesidir. Eliade’ın 

tasarladığı bu yeni hümanizmin 

aslında bir “karşı hümanizm” 

niteliğinde olduğunu söyleyebi-

liriz. Yani Eliade, Rönesans ile 

başlayan süreci tersine çevirerek 

insanı bilincinin bölünmesin-

den önceki hâline dönüştürme-

yi amaçlar. Böylece bilinçaltına 

indirgenen kutsal, tekrar bilinç 

düzeyine çıkma şansını elde ede-

cektir. Bunun sonucunda da kut-

salı algılama bakımından nakıs bir 

konumda olan modern insanın 

zihni, yeni bir boyut kazanarak 

bütüncül hâle gelecektir. İşte bu 

yeni insan, bilinci bölünmemiş 

insan, yani bütüncül insandır.

Sonuç

Eliade’ın din bilimi çalışma-

larındaki temel motiflerden biri 

homo religiosus ile modern insan 

arasındaki karşılaştırmasıdır. Bu 

bağlamda kendisini kozmik yapı-

nın bir parçası olarak idrak eden 

arkaik insanla kendisini maddi 

dünya içerisine adeta hapsederek 

kozmik ve metafizik gerçeklik-

lerden tecrit eden çağdaş/modern 

insanın varoluş tarzlarını karşı-

laştırarak modern düşüncenin 

insanı nasıl bir manevi bunalıma 

sürüklediğini anlamlandırmaya 

çalışan Eliade, bu problemin hal-

ledilebileceğini mümkün görme-

nin ötesinde bunun projesini de 

oluşturmak istemiştir. Eliade’ın 

hermenötik projesi bilinç düze-

yinde bir dönüşüm gerçekleştire-

rek modern insanın maruz kal-

dığı bunalımı ortadan kaldırmayı 

amaçlar. Bu proje, bilinç düzeyin-

den bilinçaltı düzeyine düşen kut-

sallık duygusunun yeniden eski 

haline geldiği, diğer bir deyişle 

bu ikinci düşüşten önceki safhaya 

yeniden dönüşe tekabül eden bir 

“yeni hümanizm” meydana getir-

meyi hedefler. 

1930’lu yıllarda yazdığı yazı-

larda Eliade, Asya ülkelerinin, 

özellikle de Hindistan’ın Batı 

sömürgesinden kurtulup bağım-

sızlıklarını elde ederek tarih sah-

nesinde yerlerini alacaklarını ve 

bu bambaşka kültürlerle karşılaş-

manın Batı insanın zihninde yeni 

bir dünya telakkisi ve yeni bir ant-

ropolojik tasavvur meydana geti-

receğini düşünüyordu. Bu öngö-

rüsünün gerçekleşmeyeceğini 

gören Eliade, daha sonraları “koz-

mik dindarlık” modeline yönelmiş 

ve çalışmalarında dini fenomenle-

rin sembolik yönlerini, özellikle 

de zaman ve mekânın homo reli-

giosus nazarında nasıl kutsal bir 

karaktere sahip olduğu konula-

rını inceleyerek evrenin kutsallık 

boyutunun yeniden kazanılmasını 

amaçlamıştır. Eliade hayattayken 

Doğu ile Batı arasındaki diyalo-

gun gerçekleşmediğini görmüş ve 

“yeni hümanizm”inin temeline bu 

diyalog yerine kozmik dindarlık 

düşüncesini koymuştur. 

Eliade’ın analizleri modern 

düşünceyi anlamak açısından son 

derece ufuk açıcıdır. Fakat günü-

müz dünyasındaki insanlık hali-

ne bakıldığında Eliade’ın ileriye 

dönük beklentilerinin ve tahmin-

lerinin gerçekleştiğini söylemek 

pek de mümkün görünmemekte-

dir. Yeni hümanizm projesindeki 

temel problem öncelikle Eliade’ın 

sözünü ettiği düşüş sürecinin 

tamamlanmamış olmayıp hâlâ 

devam etmekte olmasından kay-

naklanmaktadır. 

İnsanı merkeze alarak aklın 

otoritesini tek kriter olarak kabul 

eden modern düşünceyi her tür 

otoritenin mutlak geçerliliği-

ni redden Postmodernizm takip 

etmiştir. “Düşmanımın düşma-

nı dostumdur” şeklindeki basit 

mantıktan hareketle bazıları post-

modern düşünceyi bir çıkış yolu 

olarak görmüş ve Modernizmin 

reddettiği kutsal boyutun yeniden 

kazanılacağını hayal etmiştir. Oysa 

Postmodernizm vahyin otoritesini 

rehabilite etmediği gibi aklın oto-

ritesini de yıkarak adeta tutunacak 

dal bırakmamıştır. Bu süreç dünya 

üzerindeki hegemonyasını gün-

den güne artıran ve özellikle de 

1980’li yılların sonunda Sovyetler 

Birliği ile beraber çöken komünist 

ideolojinin yıkılması sonucun-

da rakipsiz tek ekonomik model 

hâline gelen Kapitalizmin oluştur-

duğu tüketim ideolojisine uygun 

zemini hazırlamıştır. Modernizm 

ideolojisinin meydana getirdiği 

ikinci düşüşü günümüz dünya-

sında tüketim ideolojisinin (con-

sumerism) neden olduğu “üçüncü 

düşüş” takip etmektedir. 

Rönesans’ın merkeze alarak 

inşa etmeye çalıştığı Hümanizmin 
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varoluşsal plandaki eksenin mer-

kezinde meydana getirmişti. 

Tüketim ideolojisi ise bu merkezi 

bir kez daha değişikliğe uğratarak 

yeni bir eksen kaymasına neden 

olmuştur. Geleneksel kültürlerde 

varoluşu şekillendiren ve anlam-

landıran sistemin merkezinde 

teosantrik/hierosantrik bir eksen 

varken Hümanizm, merkeze insa-

nı koymayı amaçlamıştı. Tüketim 

ideolojisinde ise sistemden biz-

zat insani değerler yok olmuştur. 

Homo consumericus işte bu üçün-

cü düşüşün ürünüdür.49 Eliade’ın 

yeni hümanizm projesi ikinci 

düşüş safhasında bulunan insan-

lık hali için geçerli olabilirdi belki 

ama süreç devam etmiş ve üçün-

cü düşüş gerçekleşmiş ve bundan 

dolayı da bu projenin gerçekleşme 

şansı kalmamıştır. 
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Türkiye’de ekmek israfının 

hangi boyutlara ulaştığı dev-

letin en yetkili ağızlarından açık-

landı. Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan söylüyor: 

“2008’de günde 5 milyon 

ekmek israf ediyorduk; 2012’de 6 

milyona çıktı.”

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 

verdiği rakamlara göre; Türkiye 

Fırıncılar Federasyonu’na bağlı 

yaklaşık 20 bin fırın, günde top-

lam 101 milyon ekmek üretiyor-

muş ve bunun 6 milyonu çöpe 

gidiyormuş…

En temel gıda maddemiz olan 

ekmeği bu kadar israf ediyorsak, 

gerisini siz düşünün! 

Nitekim dünyada yılda 870 

milyon kişinin yetersiz beslendi-

ğini, 10 milyon kişinin de yeter-

siz beslenme ve açlıktan haya-

tını kaybettiğini belirten Sayın 

Başbakanımız, dünyada 1,3 mil-

yar ton gıdanın israf edildiği-

ni eklemiş ki, bu da toplamda 

1 trilyon dolar ediyormuş… 

(Gazeteler)

İşin ekonomik kaybı bir tarafa, 

senede 10 milyon insan yeter-

li yiyecek bulamadığından göz 

göre göre ölüyor ve biz, sadece 

Türkiye Müslümanları olarak 6 

milyon ekmeği ve ondan daha 

fazla gıdayı gözümüzü kırpmadan 

çöpe dökebiliyoruz… 

İşte bu, insanlık adına çok 

yaman bir çelişki; biz Müslümanlar 

içinse oldukça giran bir durum-

dur.

İmdi, biz bu bağlamda 

İslâm’da israfın ne olduğu ve 

israftan kaçınmanın önemi üze-

rinde duracağız.

Kur’ân’da İsraf Kavramı

Sözlükte “haddi aşma, hata, ce-

halet, gafl et” gibi anlamlara gelen 

seref kökünden türeyen olan israf 

genel olarak inanç, söz ve davra-

nışta dinin, akıl veya örfün uygun 

gördüğü ölçülerin dışına çıkma-

yı, özellikle mal veya imkânları 

meşru olmayan amaçlar için sa-

çıp savurmayı ifade eder. İsraf’a 

‘haddi aşmada ifrat’, seref’e ‘tefrit’ 

anlamını verenler olmakla birlikte 

genellikle her ikisi de aşırı inanç, 

tutum ve davranışlar için kullanı-

lır. İsrafçı kişiye müsrif denir. 

Kur’ân-ı Kerîm’de israf kavra-

mının dört farklı alanda kullanıl-

dığı görülür. 

1. Bazı âyetlerde israf; şirk, 

küfür, zulüm, i’tidâ gibi terimler-

le semantik bir ilişki içinde, temel 

bir dini gerçeklik olan tevhid’den 

sapmak, Allah hakkında ve diğer 

dinî konularda gerçekle ilgisi bu-

lunmayan iddialar ileri sürmekle 

kalmayıp İslâm’a ve müslüman-

lara karşı kibirli, alaycı, inatçı, 

kaba, saldırgan olmayı ve yıkıcı 

davranışlar sergilemeyi ifade eder. 

(Örnek vermek gerekirse; Maide 

5/32’de İsrailoğulları’nın haksızca 

adam öldürmeleri, A’râf 7/81’de 

Lût kavminin cinsel sapkınlığı, 

Yûnus 10/83’de Firavun’un bü-

yüklenmesi; Tâhâ 20/127’de iman 

etmemek, Şuarâ 26/151-152’de 

yeryüzünde bozgunculuk yap-

mak, Yâsîn 36/19’da inkârcıların 

Allah elçilerini taşlayarak öldür-

meleri “israf” olarak nitelenmiştir.)

2. Zümer/53. âyette (“Ey nefi s-

lerine karşı israf eden kullarım!”) 

olduğu gibi israf, ‘bir kimsenin 

isyankârlığa saparak günahla-

ra boğulmak suretiyle kendisine 

kötülük etmesi’ anlamına gelir. 

Bir hadiste, Efendimizin; ‘bütün 

hayatını günah işlemekle geçi-

ren bir kişiden’ söz ederken kul-

Abdullah YILDIZ

İsraf Üzerine: 
Şeytanların Kardeşleri Olmayalım!
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landığı israf kelimesini Nevevî, 

‘mâsiyetlerde aşırı gidip meşru sı-

nırların ötesine geçmek’ şeklinde 

açıklamıştır. 

3. İsraf bazı ayetlerde, helâl 

kılınmış nimetlerin haram sayıl-

ması (En’âm 6/141; A’râf 7/81) 

veya masum birinin haksız yere 

öldürülmesi (İsrâ’ 17/33) gibi dinî 

ahkâma muhalefet veya tecavüz 

etmek anlamınadır. 

4. Bazı ayetlerde ise kişinin 

kendine ait veya sorumluluğu 

altındaki mal ve imkânları 

gereksiz yere harcaması is-

raftır (ör: Nisa 4/6; Furkan 

25/67). İsrafın harcamalarla 

ilgili kullanımına hadisler ve 

diğer İslâmî kaynaklarda da 

sık rastlanır. Zamanla anlam 

daralmasına uğradığı anlaşı-

lan kelime fıkıh, tasavvuf ve 

ahlâk literatüründe genellikle 

ferdî harcamalardaki aşırılığı 

ifade eder olmuştur. Nitekim 

Cürcânî’nin sıraladığı “değer-

siz bir amaç uğruna fazla mal 

harcamak, harcamada haddi 

aşmak, meşru bir konuda har-

canması gerekli olan ölçüden faz-

lasını harcamak” gibi tanımların 

hepsinde kelimenin para ve mal 

sarfıyla ilgili olarak ele alınması 

bunu gösterir. Bu manada israf 

yerine tebzîr kelimesi de kulla-

nılmıştır. Taberî; İsrâ/27.ayette-

ki tebzîr’i “Allah’ın verdiği malı 

isyan sayılan yerlere harcamak” 

şeklinde açıklar. Mâverdî de; isra-

fı harcamanın niceliği, tebzîri ise 

niteliğiyle ilgili görür. Buna göre 

doğru yerlere de olsa haddinden 

fazla harcamak israf, miktarı ne 

olursa olsun yanlış yerlere harca-

mak ise tebzîr’dir.

Kur’ân’da her tür müsrif kö-

tülenir, her tür israf reddedilir 

(5/32;7/31; 10/12; 40/28, 34; 

43/5; 44/31; 51/34). 

Bu yazıda, israfın bu 4. anlamı 

ve tebzîr bağlamında ekmek ve 

gıda israfı üzerinde durulacaktır.

İslâm İsrafı Yasaklar

Maddî-manevî imkânlar 

Allah’ın insanlara bahşettiği ema-

nettir ve Allah’ın koyduğu ilkelere 

uygun olarak ve insanlara yararlı 

olacak yerlerde kullanılmalıdır. 

İslâm’da içki, kumar, fuhuş, rüş-

vet gibi ferdî ve içtimaî zararlar 

doğuran yerlere harcama yapmak 

yasaktır. İnsanların tutkularını 

kamçılayan, toplumda kıskançlık 

doğuran gösterişçi tüketimin ya-

saklanması veya hoş görülmemesi 

da aynı gerekçelere dayanır. Dinen 

haram kılınan maddelerle lüks sa-

yılanların tüketimi israf olduğu 

gibi helâl kabul edilen maddelerin 

günün icaplarına göre ihtiyaçtan 

fazla tüketimi de haram veya mek-

ruhtur. 

Allah’a itaatsizlik uğrunda ya-

pılan az bir harcamanın bile israf 

olduğu söylenmiştir. Şeyhülislâm 

İbn Teymiyye, ‘malı harama sar-

fetmek israftır’, der.

Fıkıh kitaplarında giyim-

kuşam, yiyecek-içecekler ve 

haramlar-helâller vs. bağla-

mında değinilen israfın, söz-

lük anlamından farklı açık ve 

sabit bir tanımı yapılmamış, 

sınırları belirlenmemiştir. Bu-

nun en önemli sebebi israfın 

ekonomik, sosyal, kültürel 

şartlara göre değişken olma-

sıdır. 

Beşerî ihtiyaçlar sınırlı 

ama arzu ve ihtirasların sınır-

sız olduğu bir gerçektir. Çağ-

daş yaşam biçimi ve kapitalist 

ekonomi çarkı, sürekli yeni-

leri icat edilen ürünlere talebi 

artırmak için tüketimi kam-

çılarken, İslâm salt nefsanî 

arzuların tatmini için yapılan 

aşırı tüketimi israf sayar; in-

sanın elindeki her imkânı meşru 

sınırlar içinde kullanması gerekti-

ğini ve âhirette de bunlardan sor-

gulanacağını beyan eder.

Gazâlî İhyâ’sında der ki; ‘di-

nin, âdetlerin ve insanlığın gerek-

li kıldığı yerlere gerekli gördüğü 

ölçüde harcamak cömertlik, bu 

ölçülerin altına düşmek cimrilik, 

üstünde harcamada bulunmak ise 

israftır’. Yine ona göre; malı yara-

tılış gayesinin dışında harcamak 

israf, bu gaye için harcamaktan 

kaçınarak elde tutmak cimrilik, 

yaratılış gayesine uygun olarak 

Beşerî ihtiyaçlar sınırlı ama 
arzu ve ihtirasların sınırsız 
olduğu bir gerçektir. Çağdaş 
yaşam biçimi ve kapitalist eko-
nomi çarkı, sürekli yenileri icat 
edilen ürünlere talebi artır-
mak için tüketimi kamçılarken, 
İslâm salt nefsanî arzuların 
tatmini için yapılan aşırı tüke-
timi israf sayar; insanın elin-
deki her imkânı meşru sınırlar 
içinde kullanması gerektiğini 
ve âhirette de bunlardan sor-
gulanacağını beyan eder.
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■ İsraf Üzerine

harcamaksa cömertliktir. (TDV 

İslâm Ansiklopedisi, İsraf md.)

Allah İsraf Edenleri Sevmez

İslâm’da israfın haramlığı 

Kur’ân ve sünnetle sabittir. 

Kur’ân-ı Kerim’de (A’râf 7/31) 

“Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyi-

niz.” buyuran Rabbimiz; “Çünkü 

Allah, israf edenleri sevmez” 
diyerek, özellikle yeme-içme 

konusunda israftan razı olmadığı-

nı beyan eder.

Dahası, Kur’ân-ı Kerim, israf-

tan uzak durmayanları “şeytanla-

rın kardeşleri” olarak niteler:

“Akrabaya, yoksula ve yolda 

kalmış yolcuya haklarını ver, fakat 

saçıp savurma.” “Çünkü saçıp 

savuranlar şeytanların kardeşleri-

dir. Şeytan ise Rabbine karşı çok 

nankörlük etmiştir.” (İsrâ 17/26-27)

Yeme-içme konusundaki israf 

başta olmak üzere, israfın her tür-

lüsü, insanı Allah’ın sevgisinden 

mahrum bırakan ama buna kar-

şılık şeytanlara kardeş yapan en 

iğrenç ve kötü davranışlardandır.

İsra/27. âyetteki “saçıp savu-

ranlar” hükmü hakkında Abdul-

lah b. Mesud’a (r.a) sorulduğunda: 

“Hak olmayan  (İslâm’a göre meş-

ru olmayan) yere harcayanlardır.” 

derken; İbn Abbas da (r.a): “Saçıp 

savunanlardan murat, hak olma-

yan yere harcama yapanlardır” 

der. (Edebü’l-Müfred, 444-445)

İslâm’da israf kadar cim-
rilik de çirkin görülür. Kur’ân, 

“Rahman’ın kulları” dediği ideal 

müminleri: “israf da cimrilik de 

etmezler; ikisi arasında orta bir 

yol tutarlar.” (Furkan 25/67)  şek-

linde tanımlar.

Abdullah b. Abbas (r.a.), Aziz 

ve Yüce olan Allah’ın: “Her neyi 

hayra harcarsanız, Allah onun 

karşılığını/mükâfatını verir; O 

rızık verenlerin en hayırlısıdır.” 

(Sebe/39) âyetindeki harcama-

yı, ‘israf etmeksizin ve cimrilik 

yapmaksızın’ diye tefsir etmiştir 

(Edebü’l-Müfred, 443) ki, aynı 

hakikati ifade eder.

Efendimiz: “Allah Teâlâ, dedi-

kodu etmenizi, çok soru sorma-

nızı ve malı israf etmenizi kerih 

görür, (hoşnud olmaz).” (Müslim, 

Akdiyye 10) buyurur. Bir rivayette 

“Rasûlüllah bu üçünü yasaklardı” 

denmiştir. 

Yeme-İçmede İsraf Bedenleri 

Semizleştirirken Kalpleri 

Zayıflatıyor

Yeme-içme konusunda yapılan 

israf asla küçük ve basit görüle-

mez. Hz. Ayşe (r.anhâ) annemizin 

Sahih-i Buhari’de, Kitabü’z-Zuafâ 

bölümünde yer alan şu ifadesi, 

hal-i pür melâlimizi resmeder gi-

bidir:

“Hz. Peygamber’den sonra bu 

ümmetin başına ilk gelen belâ 

doyasıya yemektir. Çünkü insan-

lar karınlarını doldurduklarında 

bedenleri semizleşiyor, böylece 

kalpleri zayıf oluyor, şehvetleri 

serkeşlik ediyor.” 

İmdi, obezitenin hızla yaygın-

laştığı bir vasatta, dikkatler daha 

çok bu vakıanın yol açtığı sıhhi 

sorunlar üzerine yoğunlaşmışken, 

özellikle Ayşe annemizin dik-

kat çektiği ‘şehveti güçlendiren 

semizleşmenin kalbi zayıflatma-

sı’ hakikati üzerinde derinleme-

sine teemmül etmek gerekmiyor 

mu?

Hemen hatırlatalım ki, Kur’ân 

literatüründe “kalb”; düşünüp 

akletmenin, hissetmenin, iman 

veya inkâr etmenin merkezi ola-

rak kullanılır; “şehvet” ise, her 

türlü dünyevi arzu ve istekleri, 

hazları ihata ve ifade eden bir 

kavram olarak karşımıza çıkar 

ve doyasıya yemek de bunların 

başında gelir. 

Gerçek şu ki; insanın yeme-

içme gibi dünyevi hazlarını tat-

min etmesini esas alan modern 

hayat tarzı, şehvetleri peşinde 

sürüklenmeye meyyal olan insan 

teki ve toplulukları için olduk-

ça câzibedâr ve baş döndürü-

cü bir ayartıcı konumundadır. 

Müslüman dünyanın da moder-

nizmin aldatıcı büyüsüne kapıla-

rak dönüşmekte olduğu ve haz-

larının esiri kılınmak istendiği ise 

bir başka dramatik gerçek. 

İşbu mahut süreç, insanın kal-

bini zayıflatıp aklî melekelerini 

körelten bir özellik taşıyor... 

Hz. Ayşe annemizin beyanın-

dan öğreniyoruz ki;  şehvet/haz 

tutkunu olup doyasıya yemek ger-

çek bir belâ ve bir felâket! Zira 

aşırı yiyerek semizleşmek kalbi 

zayıflatıyor, hatta kararmasına 

yol açıyor. Bu sebepledir ki İslâm, 

az yiyip oruç tutarak kalbi yumu-

şatmayı ve inceltmeyi tavsiye edi-

yor. Yılda bir Ramazan ayında oruç 

tutmanın her mümine farz kılın-

masının hikmetleri ve Rasûlüllah 

Efendimizin (s), de çeşitli vesi-

lelerle diğer aylarda ve özellik-

le Pazartesi ve Perşembe günleri 

nafile oruçlar tutmayı özendir-

mesinin hikmetleri ve amaçları 

üzerinde bu açıdan derinlemesine 

düşünmemiz gerekiyor.

Peygamberimiz’in Sofrası ve 

İsraftan Uzak Durma Alışkanlığı 

Her alanda ümmetine ve 

insanlığa model olan Efendimiz, 
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yeme-içme konusunda asla israf 

etmedi. O kutlu elçinin (s.) sofrası 

hakkında Hz. Ayşe (r.anhâ) anne-

miz şu bilgileri veriyor: 

“Muhammed’in ailesi iki 

gün arka arkaya arpa ekmeğin-

den doyasıya yemedi. Bu durum 

Rasûlüllah (s) vefat edinceye kadar 

da böyle devam etti... Rasûlüllah 

(s) vefat edene kadar hiçbir zaman 

hurma ve sudan doyasıya yeme-

miştir… Rasûlüllah’ın (s.) önün-

den sofra, hiçbir zaman, yemek 

artığı olduğu halde kaldırılma-

dı… Rasûlüllah (s.) hiçbir zaman 

doyasıya yemedi. İsteseydik yiye-

bilirdik. Fakat Rasûlüllah (s.) 

başkalarını nefsine tercih ederdi.” 

(Hayatü’s-Sahabe 1/296-299)

Peki, hiç doyasıya yemeyen, 

sofrasında hiç yemek artığı bırak-

mayan, hep başkalarını kendi nef-

sine tercih eden Rasûlü Ekrem’in 

ümmeti olan bizler, nasıl bir sof-

raya sahibiz ve sofradan nasıl kal-

kıyoruz?

Günde 6 milyon ekmeği, 

gözünü kırpmadan çöpe döken 

Türkiye Müslümanları olarak, her 

fırsatta “Peygamberimiz’i çok sev-

diğimizi” söylerken, bir parça da 

olsa yüzümüzün kızarması gerek-

miyor mu?

Sevgili Efendimiz (s), ashabı-

na namaz kıldırırken, içlerinden 

bazıları kıyamda uzun süre kala-

mazlar ve açlık sebebiyle yere 

düşerlerdi. Onların suffe asha-

bı oldukları rivayet edilir. Kimi 

bedeviler, onlar için ‘bunlar deli-

lerdir’ derlerdi. Rasûlüllah (s.) 

namazı kıldıktan sonra onların 

yanına gider ve: 

- “Allah katında sizin için 

hazırlanan şeyleri bir bilseniz, 

kesinlikle daha fazla fakir ve 

daha fazla ihtiyaç sahibi olmayı 

isterdiniz!” derdi. 

Fakr’ı ve ihtiyaç sahibi kalmayı 

terviç ve tercih eden şu nebevi 

bilinç nerede, biz nerelerdeyiz?

Devam edelim… 

Abdullah b. Mesud (r.a.) anla-

tıyor: ‘Rasûlüllah (s.) bir ara asha-

bının yüzlerinde görülen açlık 

emarelerine baktı. Onlara: 

-“Müjdeler olsun! Üzerinize 

öyle bir zaman gelecektir ki her-

hangi birinize sabah bir kap tirit, 

akşam da bir kap tirit verilecek-

tir!” dedi. 

- “Ey Allah’ın Rasûlü! Biz o 

gün hayırlı oluruz!” dediler. 

Bunun üzerine Hz. Peygamber 

(s.): 

-“Bugün siz o günkünden 

daha hayırlısınız” buyurdu. 

(Hayatü’s-Sahabe, 1/308-309)

Gelecek rüyaları sabah bir kap 

tirit, akşam da bir kap tiritten 

ibaret olan Allah Rasûlü (s) ve 

ashabının (r.anhüm) hayal dünya-

larından ne kadar uzak ve hayırsız 

diyarlara savrulduk bugün? 

Kendisinde hayır bulunmayan 

tokluk bir tarafa; şer olduğu kesin 

olan israflarda yarışıyoruz el-ân!

Evet, ümmetin doyasıya ye-

meye yöneldiği sonraki dönemler 

ve özellikle de gırtlağına kadar 

israf ve saçıp savurmaya battığı 

günümüz dünyası, karınlara taş 

bağlanan, istense yenebilecekken 

doyasıya yenmeyen, fakirlerin ve 

muhtaçların nefi slere tercih edil-

diği dönemlerden asla hayırlı de-

ğil. Bu kesin!

Ekmek ve Gıda İsrafı 

Bereketsizlik Sebebidir

İnsanlık tarihine bakıldığında, 

insanların hayatlarını sürdürebil-

mek için ihtiyaç duydukları en 

temel gıdı maddelerinin başında 

ekmek olduğu görülür. Bu top-

raklarda da ekmek, en vazgeçil-

mez gıdadır ve eskilerin ifadesiy-

le “nân-ı aziz”dir yani kutsaldır; 

dava “ekmek davası” görülür; ek-

meğe yemin edilir.

Efendimiz (s.) bir hadis-i şe-

rifl erinde buyururlar ki: “Ekmeğe 

saygı gösterin. Zira Allah, ekme-

ği hürmete değer kılmıştır. Kim 

ekmeğe saygı gösterirse  Allah da 

ona ihsanda bulunur.” (Nesai)

Bu coğrafyada Batı kültürü ile 

birlikte görülmeye başlayan çöpe 

ekmek dökme duyarsızlığı, hem 

kendi değerlerimize yabancı-

laşmanın bir göstergesi hem de 

bunca bolluğa rağmen yaşanan 

çok yönlü bereketsizliğin teme-

linde yatan yaman bir çelişkidir.  

Zira İslâm’da ekmek, bir “bereket 

kaynağı”dır: 

Kendisinde hayır bulunmayan tokluk bir tarafa; şer olduğu kesin olan israflarda yarışıyoruz 
el-ân! Evet, ümmetin doyasıya yemeye yöneldiği sonraki dönemler ve özellikle de gırtlağı-
na kadar israf ve saçıp savurmaya battığı günümüz dünyası, karınlara taş bağlanan, isten-
se yenebilecekken doyasıya yenmeyen, fakirlerin ve muhtaçların nefislere tercih edildiği 
dönemlerden asla hayırlı değil. Bu kesin!
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■ İsraf Üzerine

Peygamber Efendimiz (s.) bu-

yurur ki: “Ekmeğe hürmet ediniz! 

Zira ekmek göğün ve yerin bere-

ketidir. Sofradan düşen kırıntıları 

alıp yi yen kişiyi Allah mağfi ret 

eder.” (Beyhaki, Taam 3) 

Ebu Eyyûb (r.a.) bir kıt-

lık zamanında Rasûlüllah’a (s.) 

ikramda bulunur. Yemek sonrası 

Efendimiz (s.):

- “Ekmek, et ve çeşitli hurma-

lar…” der ve gözleri yaşarır. Sonra 

şöyle devam eder: “Muhammed’in 

nefsini elinde tutana yemin ede-

rim, işte bu, kıyamet gününde 

hakkında hesap sorulacak nimet-

tir.” 

Diğer rivayette, Efendimiz’in, 

bir hurmayı işaretle Tekâsür sure-

sinin son âyetini okuduğu akta-

rılır:

“Sonra, o gün kesinlikle her 

nimetten hesaba çekileceksiniz!” 

(Hayatü’s-Sahabe, 1/310-314)

Bilelim ki, ashab hep bu hesap 
bilinci ile hareket ettiler. Hz. 

Ömer’in (r.a.) şöyle dediği akta-

rılır:

- Vallahi biz, taze keçilerin 

kesilerek bizim için pişirilmesi, 

emrimizle buğday özünden ekmek-

ler yapılması ve kuru üzümlerin 

kırbalara konarak keklik gözü 

gibi oluncaya kadar şıralandırıl-

ması suretiyle bu dünyanın lezzet-

lerinden faydalanmayı, bunlardan 

yiyip içmeyi düşünmüyoruz. Biz, 

dünya nimetleri içindeki istihka-

kımızın ahirete kalmasını arzulu-

yoruz. Yüce Allah’ın bir ayetinde 

şöyle buyurduğunu işitmiştim: “… 

Siz güzel şeyleri dünya hayatınız-

da bitirdiniz…” (Ahkâf 46/20)

Her şeyin hesabını verileceğini 

çok iyi bilen Hz. Ömer, bir ayeti 

hatırlatarak şu tavsiyeleri yapar:

-Kıyamet günü ölçülmeden 

önce kendinizi ölçün; hesaba 

çekilmeden önce de hesaba çekin! 

Çünkü bugün kendinizi hesaba 

çekmeniz, yarın hesaba çekilme-

nizden daha kolaydır… “O gün 

hesap için Allah’a arz olunur-

sunuz. Hiçbir sırrınız gizli kal-

maz.” (Hâkka 69/18) (Abdullah 

Yıldız, Kur’ân’ı Nasıl Anladılar, 

Pınar Yay., s. 178-180)

Her şeyin ortaya döküleceği 

o gün, Rabbimizin geniş rahmet 

hazinesinden bize bu dünyada 

ikram ettiği nimetleri hoyratça 

tüketip israf etmenin ve mideleri 

çöplüğe çevirmenin hesabı elbet 

sorulacak!

O halde, Hz. Ömer’in deyişiy-

le, o gün hesaba çekilmeden bu-

gün kendimizi hesaba çekmeliyiz? 

Evet! O zorlu günde hesabı 

kolaylaştırmanın yolu bugün ken-

dimizi hesaba çekmekten geçiyor!

Hayvanlar Gibi Yiyenlerden 

Olmayalım!

“Onlar dünyada sadece zevkü 

sefâ ederler, hayvanların yediği 

gibi yerler. Onların yeri de ateş-

tir.” 

İnkârcıların, dünyada tıpkı 

hayvanlar gibi, sadece yemek-

içmek için yaşadıklarını, nimetleri 

yaratan Allah’a karşı ise nankör-

lük ettiklerini hatırlatan bu âyet 

(Muhammed 48/12), onların acı 

akıbetini haber verirken, mümin-

lere de onlar gibi yeme-içmede 

israf etmemelerini, ölçülü olmala-

rını ihtar ediyor. 

Efendimiz de (s.), ümme-

ti hakkında korktuğu şeylerden 

birini, çok yeme hastalığı olarak 

sayıyor: 

“Benden sonra, ümmetim için 

üç hususta korkuyorum. Bunlar, 

sapık arzular, bilgiden sonra 

gaflet, çok yemeye ve şehvetle-

re tutulmaktır.” (Câmiu’s-Sağîr, 

1/13)

Hazlarının, özellikle de mide 

ve şehvetlerinin esiri olan insan-

lar, şeytanın güdümüne girerler. 

Kutlu Peygamberimiz (s.), 

maddi tutkularının esiri/kulu 

olanlar hakkında şiddetli ifadeler 

kullanır: 

 “Paranın kulu yüzüstü düşsün 

(sürünsün), helak olsun! Dinarın 

kulu yüzüstü düşsün (sürünsün) 

helak olsun. Saçaklı ve şatafatlı 

(gösterişli) elbiselerin kulu yüzüs-

tü düşsün (sürünsün)! Mide kulu 

yüzüstü düşsün (sürünsün) helak 

olsun, yıkılsın baş aşağı olsun! 

Bir şerre uğrarsa kurtulmasın ki 

o, kendisine verildiği zaman razı 

olur, verilmezse kızar ve gazabla-

nır.” (Buhari, Cihad 7, Rikak 10; 

İbn Mace, Zühd 8)

Bütün bu anlatılanlardan 

çıkarılması gereken sonuç şu ki: 

Müminler hazları peşinde koş-

mazlar; “yemek için yaşamaz-

lar, yaşamak için yerler”; kulluk 

görevlerini gereği gibi ifa etmek 

için yer-içerler ama asla israf 

etmez, saçıp savurmaz, şeytanın 

kardeşi olmazlar ve Allah’ın sevgi-

sini kaybetmezler. 

***

Gelecek yazıda, inşaallah, 

“israf”ın  farklı boyutları (vakit, 

söz, enerji israfı…) üzerinde 

durulacaktır.
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S osyal yaşantımızdaki ile-

tişimlerimizi sağlayan en 

kıymetli duygularımızdan biri 

“güven duygusudur.” Fakat son 

zamanlarda, sosyal yaşantımızda 

kurduğumuz tüm ilişkilerimizde 

gözlediğimiz bu önemli konuya 

toplum olarak yeterince ilgi gös-

teremiyoruz. Birbirimize yönelik 

karşılıklı yaptığımız görüşme-

lerimizde güvenin kullanılırlığı 

neredeyse ortadan kalktı. Kendi-

mizi ne hazin ki güven ihlâlleri 

diyebileceğimiz istenmeyen ve 

güveni olmayan başka ortamla-

rın içinde buluveriyoruz.

Her türlü imkânın egemen ol-

duğu günümüzde parayla alınıp 

satılacak çok şey vardır. Fakat 

satın alınamayacak sevgi, ahlak, 

hoşgörü, merhamet ve güven 

gibi hayatımızı koruma altında 

tutan değerlerimiz de var. Aynı 

inanç aidiyeti içinde bulunarak 

bir arada yaşamakta olduğumuz 

insanlarımız, kadim gelenekle-

rinde bu gibi değerlere hakikatin 

doğruları ile daha çok bağ kurar-

lardı. Şimdilerde ise söz konusu 

iletişim biçimlerimizde geçmişe 

nazaran daha fazla olumsuz ev-

rilmeler yaşanıyor.

Sosyal yapımızın iletişim bağı 

olan bu güven dokusunun aslı-

nı bozmadan yaşatabilmek için 

tek şart var; bahsini ettiğimiz söz 

konusu olan bu duygularımızı 

yüz yüze yaptığımız bütün ileti-

şimlerimizde hakikatin ahlaki il-

keleriyle daha bir koruma altına 

almamızla mümkündür. Komşu-

luktan tutun hayatın diğer sosyal 

ilişki ağlarının içinde barındıra-

bilecek samimi olan beraberlik-

ler içinde bulunmaktır.

Burada en çok anlatmaya 

çalışacağımız bir değer var ki o 

da güven duygusudur. Ayrıca 

sahip olduğumuz bu güven duy-

gumuza yaptığımız zarar verici 

ihlâllerimizdir. Son günlerde bir-

çok insanımızın sıkça söylediği 

bir telkinat var. “Bu devirde ba-

bana bile güvenmeyeceksin!” Bu 

telkinat, çok sık yapılıyorsa artık 

burada bireyci bencilliğin, sosyal 

hayatın itimat dokusunu nasıl 

yozlaştırdığının halini anlatmak-

tan başka bir konumuz olmaya-

caktır.

Peki neden ve niçin güven-

meyeceğiz? Birbirimize olan bu 

güvenilmezliğin nedeni nedir 

böyle? Bu ne hal! Yaşadığımız 

hayatı ve kendimizi yeterince 

sorgulayamıyorsak, o zaman ha-

yatı hayat yapan biricik değer 

olan güveni ıskalayıp soyutla-

yarak nasıl bir ahlak zemininde  

yaşayacağız?

Güven duygusu olmazsa, 

hayatın insanı sımsıcak saran o 

güzelliği yoksa hayatımızı nasıl 

idame ettireceğiz?

Postmodern süreçte insan 

nasıl metalaştı bu kadar? İnsana 

ve insanımıza ne oldu böyle?... 

Kim ya da kimler kazıdı bu gü-

vensizliği gönlümüze ve yaşantı 

dünyamıza? Anlamak mümkün 

değil. Hakikatin en çok yaşanıl-

dığı bir coğrafyada bir güvensiz-

lik sendromu sayılabilecek bu 

güvensizlik fi tnesini kimler sok-

tu hayatımıza? Kimler kazanıyor, 

kimler kaybediyor? Güvensizlik, 

bir sosyal ölüm demektir.  

Aslında güvensizliğin, bir 

toplumda artışını sağlayan bel-

ki de tek faktör, varlığın içinde 

hasetlik ve fesatlık ile yokluğun 

içinde hasetlik ve fesatlığın hiç 

bitmeyecek çatışmasını içeren si-

nelerdeki içsel bir rekabetin kav-

gasıdır. Kıskanmakla yanan bir 

ateş akabinde hasisliği, haset ve 

fesatlığı da salık verir.

Naci CEPE

GÜVEN DUYGUSU VE 

İHLÂLLERİMİZ

“Dostluğu öldüren en tehlikeli silah, güvensizliktir.” Hz. Ali
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■ Güven Duygusu ve İhlâllerimiz

Böylesine bir durum, kimlik 

olarak insanın sosyal bir varlık 

olmasına da hasar verir. İnsanın 

insana olan görev ve ödevlerini 

askıya aldırır. Lüks bir hayatı 

hakkı olarak veya olmadan elde 

etmiş bir insana karşı, lüks haya-

ta tutkusuyla, özenti güdüleriyle 

hareket etmeye çalışan birinin 

hasislik ateşi ne kadar yakıcıy-

sa, konformist yaşamı elde etmiş 

insanın da kendinden daha alt 

seviyelerde yaşayanlara kibirle 

bakan gösterişçi bakışı da doğru 

değildir.

Sahip olma ile sahip olama-

ma arasında sıkışmış, maddi te-

melli bu duygulara sahip olanlar 

arasında bu çekişmeli rekabet, 

insanlık yaşadıkça daha uzun 

zamanlarda bile süreceği anlaşı-

lıyor. İnsanı, hayatın içinden alıp 

bir boşluğa ya da sorumluluğunu 

kaybetmiş bir hiçliğe postalamak 

nasıl bir güvensiz ortamıdır aca-

ba? Oysa günümüz insanı, kendi 

özgüvenine nefsince bir öncelik 

tanıyarak katı ve bencil bireyci 

olacağına, karşısındaki insanla 

empati kurup ona karşı güvenini 

hissettirmesi daha doğru olmaz 

mıydı?

Dağa, taşa, toprağa hissiz 

duygusuz metaya mı güvenil-

meliydi, yoksa sırtımızı güvene-

rek dayayacağımız dağ gibi bir 

dostumuzun omzuna yaslanıp 

gözyaşı dökeceğimiz, can dostu 

diyebileceğimiz bir sevdiceği-

miz hiç olmayacak mıydı? İtimat 

edilmek, bazen sevilmekten bile 

çok öte bir duygudaşlıktır. Aynı 

zamanda çok özel bir yeri olan 

iki insan arasındaki iletişim ba-

ğıdır.

Güvensizlik Sendromu

İş hayatında güven olmazsa 

yatırım da olmaz. Her müteşeb-

bis, yatırımlarını güvenli ortam 

ev mekanları olan yerlerde ya-

parlar. Para sahipleri olan ser-

maye çevreleri paralarını güvenli 

ortamlarda kullanırlar. Güven-

sizliği olan ortamlardan ürker ve 

korkarlar. Yatırımcı iş adamları 

güvenin bulunmadığı yerlere ya-

tırım yapmazlar. Güven; insan-

ların birbirlerine kapılarını açıp 

yaklaştırabilen yaraşırlığı olan 

bir duygu birlikteliğidir.

Evlenerek kurulan bir yuva-

nın temeli güven olmadan atı-

lamaz. İki insanın nikahlanması 

iş hayatındaki ortaklık akitlerine 

de benzer. Evlilik güvene bağlı 

olan bir sözleşmedir. Evliliğin 

iki insan hayatının sonuna kadar 

sürmesi de güven esaslıdır. Bu-

gün insanın içinde bulunduğu 

bir araya gelmiş olan bütün top-

luluklarda;  işte, sokakta, mahal-

lede, köyde, ilçede ve ilde yaşa-

yan bütün topluluklarda insanlar 

maskeli yüzleriyle konuşur hale 

gelmekteler. Çünkü birbirlerine 

güvenleri yoktur. Herkes birbi-

rine şüphe içinde bakarak yaşar 

hale geldi. Her bir insana, kafa-

sındaki vesveseler hakimdir.

Oysa güvenmek istiyor in-

san... Kim kirletti... Kim ya da 

kimler bozdu bu duyguyu? Şim-

di kimler tamir edecek insanlar 

arasındaki bu manevi diyalogu? 

Neden insanlar arası ilişkilerde 

şüphecilik bu kadar yoğun?... 

Neden insanlar, birbirlerine kar-

şı temkinli bir şüphe içinde ba-

kıyorlar? Birine temkin ve şüphe 

ile yaklaşacak olursak, karşımız-

daki de aynı temkin ve şüphe ile 

bakacaktır. Hiçbir şeye “güven-

me” diyebilen bir insan, aslında  

bir bakıma kendini de (güven-

sizlik içinde) teşhir etmiyor mu? 

Adeta, “sakın bana güvenme” 

mesajını da vermiş olmuyor mu? 

Bu güven duygu yitimi nereye 

kadar sürecek? Toplumun bütün 

katmanlarına tek tek bakıldığın-

da karşılıklı bir etkileşimsizlik 

içinde bulunduklarını gözlüyo-

ruz. Öğretmen öğrencisine, me-

mur amirine, devlet vatandaşı-

na, komutan askerine, akrabalar 

birbirlerine, işçi-işveren, tüccar-

halk birbirlerine güvenmez ise 

o toplumun geleceği nice olur!... 

Paranoyaya dönüşen bir güven-

sizlik sendromu, insanı ve toplu-

mu deli divane etmez mi?

Yukarıda iktibas ettiğimiz ve 

ilavede bulunduğumuz yalanla-

rın birçoğu ülkemizde dillendiri-

liyor. Yalan, hakikatin düşmanı-

dır. Yalan, güvenin istismarıdır. 

Bir yerde güven yoksa orada 

yalan da çoktur iki yüzlülükte. 

Yalan üzerine bir hayat inşa edi-

lemez.Bir yerde güven yoksa ora-

da herkesin mutlu olabileceği so-

runsuz bir hayat beklenilmemeli.

Güven duygularımızı ipotek 

altına alabilecek olan ihlâller var 

oldukça güvensizlik hayatımızı 

olumsuz yönde kuşatacaktır. Bir 

toplumun çürüyüp sonra da yok 

olup gitmesinin ana nedeni, gü-

vendir. Toplum olarak birbirimi-

ze güvenmeliyiz. Birbirimizden, 

güvenmeyi öğrenmeliyiz.  Aş-

kınlığa iman etmiş insanlığımız 

için,insanlık alemi için…
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M alumdur ki İktisat sosyal 

bir ilimdir. Hizmet için he-

def kitlesi de insandır. Bu hedef 

kitlelerinden biri de, miladi 610 

yılında başlayıp, 622 yılında devlet 

sistemini oluşturan ve günümüze 

kadar gelen, kıyamete kadar da 

devam edecek olan, halen dünya 

nüfusunun üçte birinin, yerkü-

renin yarısının inandığı  İslâm  ve 

onun inananlarıdır. Böyle muaz-

zam bir kitlenin  iktisadi sistemi-

nin incelenecek olmasından daha 

tabii ne olabilir? Elbette incelen-

melidir. Kaldı ki İslâm tarihindeki 

1400 yıllık iktisadi uygulamalar 

da bu sistemin temel parametrele-

rinin yansımalarıdır.  

Hz. Peygamber döneminde 

İslâm iktisadı kuruluş aşamasın-

dadır. Ekonomik kastlar kırılmak-

ta, toplumu çökerten faiz ortadan 

kalkmakta, zekât kutsal buyru-

ğu ile yoksul halk iktisadi refah 

katına yükseltilmekte, zengin ve 

sömürücü büyük şehirlerden, 

cihat yoluyla fakir bölgelere adeta 

cebri bir servet akışı sağlanmak-

tadır.   İlk defa bir devlet hazinesi 

teşekkül ediyor, bir bütçe siste-

mi kuruluyordu. Bütçe gelir ve 

harcama prensipleri bizzat Kur’ân 

tarafından vazediliyor, yeni İslâm 

toplumuna uygulanıyordu. Zekât 

amilleri orada toplayıp dağıttık-

ları zekâtlarla sosyal adaleti sağ-

lıyorlardı. O güne kadar sadece 

köle gibi çalıştırılan büyük halk 

kitleleri en geniş ölçüde kültür, 

siyaset ve ekonomi faaliyetlerine 

katılıyordu.

Hz. Ömer devrinde İslâm top-

lumunun zenginliği, yeni doğan 

her çocuğa maaş bağlanacak bir 

düzeye erişiyordu.

Abbasiler döneminde sulh 

ve sükûn içinde zenginlik ve 

refahla tanışacaktır İslâm dün-

yası. Çarşılar dolu, sanatlar ve 

sanatkârlar ince ruhlu, eşya kali-

teli, fiyatlar istikrarlı, toplumsal 

uyum ve denge tamdı. Endülüs 

Emevi Devleti aynı dikkat ve aynı 

incelikte Batı’da açan bir güldü. 

Osmanlı dönemi, askerliğin 

toprağa ayarlı düzenlenişiyle yüz 

yıllarca devam eden parlak bir 

iktisadi varlık göstermiştir.  

Her dönemin kendine özgü 

önem arz eden bir faaliyet alanı 

vardır. Bir dönemde sıcak savaş, bir 

başka dönemde soğuk savaş, bir 

başka dönemde siyaset ve yönetim 

olduğu gibi, bazı dönemlerde de 

iktisat olabilir. Günümüzde ülke-

lerin gündemini en çok meşgul 

eden konular; tarım, ticaret, çalış-

ma hayatı içerisinde işçi-işveren 

ilişkileri, sanayileşme, üretim, 

çevre kirliliği, gelirin adil bölüşü-

mü, işsizlik, yoksulluk ve yolsuz-

luk gibi konulardır. Bu konularla 

ilgili olarak komünizm ve kapi-

talizm söyleyeceklerini söyledi ve 

insanları mutlu edemedi. Daha da 

ileri giderek, ülke bazında değil, 

ülkeler bazında da tezini ortaya 

koydu ama hep mutsuzluk ve 

gözyaşı getirdi. Şimdi sıra yeniden 

Müslümanlardadır artık. Yeniden, 

çünkü bir zamanlar hem de 1300 

yıl dünyada “belirleyici ülke” 

rolünü Müslümanlar oynadı. 20. 

Yüzyılın başlarına kadar da İslâm 

bir sistem olarak vardı zaten. 20. 

Yüzyıl İslâm’ın devlet bazında da 

toplumsal hayat açısından da dik-

kate alınmadığı bir dönem oldu. 

İşte 2000’li yıllarla birlikte dünya-

nın her yerinde İslâm ve İslâm’ın 

vaat ettikleri artık ciddiye alınıyor 

yeniden. Müslümanlar hem 21. 

yy. şartlarını dikkate alarak, hem 

de eski tecrübelerinden istifade 

ederek, İslâmi değerlere dayalı, 

hem insani, hem de sürdürülebilir 

Nevzat ÜLGER

İSLÂM İKTİSADINDA

SOSYAL YAPI
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■ İslâm İktisadında Sosyal Yapı

bir kalkınma ve büyüme modeli 

önermelidirler.

İslâm, homojen/tek tip bir 

dünya tasavvurunu içermez. İslâm 

dininin inananları arasında köy-

lüler var, şehirliler var, fakirler 

var, zenginler var, orta tabaka da 

olanlar var. İşçiler var, iş sahipleri 

var. Aydınlar var, münevverler var. 

Tarımla uğraşanlar var, hayvan-

cılık yapanlar var, tüccarlar var, 

esnaf var. Geçmişte İslâm böyle bir 

toplumda her zümreden insana 

hitap edebilmiş ve onların mutlu-

luğunu temin edebilmiştir.

İslâm’a göre insanın var-

lık nedeni Allah’a kulluktur. Bu 

kulluk belli zamanlarda yapılan 

ibadetleri kapsadığı gibi, sürekli 

olarak iyilik, “salih amel” arama 

çabası ile davranışlarında samimi 

olmaktır. (Zariat /56) Yerin, göğün 

ve arasındakilerin yaratılması boş 

yere değildir. (Sa’d/27) Evren bir 

imtihan sahasıdır. (Enfal/28)

Sayılan bu nedenlerle “iktisadi 

adam” (homo economicus) anla-

yışı İslâm’a uygun düşmez. Her 

türlü dünya nimeti insanlar için 

yaratılmıştır ve insanlar meşru ve 

helal yollardan elde etmek şartıyla 

bu nimetlerden faydalanabilirler.

İnsanlar birbirlerinin işlerini 

görsünler diye derece derece yara-

tılmışlardır. (Zuhruf/32) Bununla 

birlikte gelir, kabiliyet ve güç 

farklılaşması bir gerçek olmakla 

birlikte bir üstünlük nedeni değil-

dir. (En’am/165) Fertlere göre 

üstünlük ilmi ve ahlaki anlamlar-

da tanınmıştır (takva). Dolayısıyla 

İslâm toplumlarında Batı anlamın-

da bir sınıflaşmaya rastlanmadığı 

gibi, insan da yalnız ekonomik bir 

varlık değildir.

İslâm ilkelerine ters düşme-

mek kaydıyla “devlete itaat” şart 

kılındığı için, ekonominin işle-

mesinde devletin önemli bir yeri 

vardır. Devlet zulümden kaçına-

rak toplumun yararı neyi gerek-

tiriyorsa onu yapmak zorundadır. 

Kişi haklarıyla toplum haklarının 

çatıştığı noktalarda toplum hakları 

tercih edilmelidir. (Haşr/9)

“Servet içinizden yalnız zen-

ginler arasında dolaşan bir dev-

let olmasın” (Haşr/7) kaidesi ile 

İslâm, gelirin adil bölüşümünü, 

servet ve mülkiyetin yaygınlaştırıl-

masını iktisat politikasının temeli 

saymıştır.

Mülkün sahibi Allah’tır. Kullar 

tasarruflarındaki mülkün, Allah’ın 

bir nimeti olduğunu ve kendi-

lerinin sınanması için verildiğini 

bilmeli ve ona göre davranmalı-

dırlar. Bu manada “özel mülkiyet” 

bir haktır. Ancak mülkiyetin gerek 

elde ediliş biçimi, gerek toplum 

yararına kullanılıp kullanılmadığı 

önem taşır.

Emek önemsenmiştir. İnsan 

ancak kendi çalışıp kazandığını 

elde eder.(Necm/39) Üretimin 

esas faktörü  “emek”tir. “Hiç kimse 

elinin emeğinden daha helal bir 

şey yememiştir.” (Hadis) Teşebbüs 

de emek kavramı içerisinde yer 

alır. Bu nedenle İslâm iktisadında 

işçi-işveren ikilemi yoktur. Ancak 

farklı emeğe farklı ücret ödenmesi 

de normaldir.

Sermaye de emekle birlikte 

üretimin bir faktörüdür. Atıl kal-

masının önüne geçilmelidir. Lakin 

paradan para kazanma yolu meşru 

kabul edilmemiştir.

Mal komisyonculuğu yasak-

lanmış, malların üreticiden tüke-

ticiye en kısa yoldan direkt ola-

rak ulaşması öngörülmüştür. 

Müslüman tüccarın övülmesi ve 

karın onda dokuzunun ticarette 

olduğunun ifadesinin de tesiriy-

le İslâm ticarete çok yatkın bir 

medeniyettir düşüncesi kabul 

görmüştür. Birçok grupla birlik-

te tacirler de bizzat İslâm teb-

liğcisi olarak görev yapmışlardır 

bugüne kadar. Fiyatların, tekelci 

(monopol) müdahalelerin olma-

dığı bir piyasada oluşması esas-

tır. Yapılacak her müdahale tica-

ret hacmini daraltır ve karaborsa 

oluşturur diye düşünülmüştür.

Her dönemin kendine özgü önem arz eden bir 
faaliyet alanı vardır. Bir dönemde sıcak savaş, bir 
başka dönemde soğuk savaş, bir başka dönemde 
siyaset ve yönetim olduğu gibi, bazı dönemlerde 
de iktisat olabilir. Günümüzde ülkelerin günde-
mini en çok meşgul eden konular; tarım, ticaret, 
çalışma hayatı içerisinde işçi-işveren ilişkileri, sana-
yileşme, üretim, çevre kirliliği, gelirin adil bölüşü-
mü, işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk gibi konulardır. 
Bu konularla ilgili olarak komünizm ve kapitalizm 
söyleyeceklerini söyledi ve insanları mutlu ede-
medi. Daha da ileri giderek, ülke bazında değil, 
ülkeler bazında da tezini ortaya koydu ama hep 
mutsuzluk ve gözyaşı getirdi.
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Anlatılanlardan anlaşılaca-

ğı üzere asr-ı saadette, hulefa-i 

raşidin döneminde, Emevi ve 

Abbasi dönemleri ile Selçuklular 

ve Osmanlılarda İslâm İktisadı 

uygulanmıştır diyebiliriz. Çünkü 

bu ilkeler sayılan bu devletler-

de uygulanıyordu. Avrupa’nın IX. 

X. XI. yüzyıllarda en mutlu ve 

en müreffeh ülkesi İspanya’ydı 

ve İspanya’ya bu mutluluğu tat-

tıran da Endülüs Emevileri eliy-

le İslâm’dı. 2012 yılı itibariyle 

İspanya iflasla karşı karşıya kal-

mıştır. Çünkü kapitalizm birçok 

Avrupa ülkesinde olduğu gibi 

İspanya’da da kıyıya vurmuştur.

Her düşünce sisteminde diğer 

düşünce sistemleriyle müşterek 

bazı varsayım ve görüşlerin bulun-

duğu bir gerçektir. Kuşkusuz 

İslâm iktisadı, yaşayan diğer iki 

büyük sistemden (kapitalizm ve 

her tonuyla komünizm veya sos-

yalizmden) daha eski olduğu için 

onlardan düşünce ve kurum dev-

ralan bir sistem olmaktan çok, 

onlara düşünce ve kurum aktaran 

bir sistemdir. “Ebedi olan, doğru-

dan doğruya Kur’ân’dan çıkarılan 

temel ilkelerdir.”

İslâm iktisadının temel moti-

fi “toplumsal refah” üzerinden 

insanın mutluluğu ve Allah’a kul-

luktur. İslâm iktisadı, “olan”la, 

İslâm’a göre “olması gerekenin” 

kesiştiği alanda yoğunlaşır.

Müslümanlar için Kur’ân “vah-

yedilmiş bilgi”dir. Değişmez bilgi 

kaynağıdır. Zihni ilim ile vahyi 

ilim farklı şeylerdir. İslâm iktisa-

dının da temel kaynağı Kur’ân’dır. 

Bu vahyedilmiş bilgiye inanç ve 

bağlılık olmadan “kazanılmış 

bilgi” tamam olmaz.

Faiz bir zulüm aracı olarak 

kabul edilmiştir. “Riba” adı altında 

toplanan her türlü faiz zamanla 

oluşan rant ve spekülatif kazanç-

lar, yasa dışı, haram kabul edilmiş-

tir. Helal ticarete dayalı alışverişler 

teşvik edilirken, paradan finans 

oyunlarıyla para kazanmak meşru 

kabul edilmemiştir. Modern eko-

nomilerde faizin azının ve çoğu-

nun göreceli ve zamana bağlı 

olarak farklılaşabileceği 2008 

krizinde çok açık görülmüştür. 

Bazı devletler yüzde 5’i, 3’ü ve 

1’i yeterli görürken, bazı devletler 

yüzde sıfırı uygun görmüşlerdir. 

Buradan çıkan sonuç “sıfır faiz 

de bir faizdir”. İslâm iktisadında 

öngörülen “sıfır faiz” değil, “faiz-

siz” iktisattır.

Alfred Marshall’ın, yüksek 

faizli ekonomi anlayışını, “tasarruf 

hacmini tayin edici kabul edilen 

faiz haddinin yüksekliği” fikri-

ni, ünlü kapitalist iktisatçı J. M. 

Keynes tasarruf hacmine etki eden 

düşüncenin yatırım hacmi oldu-

ğu teziyle çürüttü. Hatta Keynes 

Para, Faiz ve İstihdamın Genel 

Teorisi adlı kitabının “Sermayenin 

Niteliği Üzerine Tetkikler” başlıklı 

makalesinde, İslâm’ın bankacılık 

görüşünü kabul eder.

Sonuçta İslâm parayı “faiz” 

yoluyla işletmeyi yasaklarken giri-

şimciliği teşvik eder. Paradan para 

kazanmayı doğru kabul etmez.   

Girişimcilik olmazsa paranın dur-

duğu yerde “zekât” kurumu nede-

niyle eriyeceği düşüncesi de kişiyi 

yatırıma zorlar.

Tarımsal toprakta kullanım 

hakkı fertlerde, mülkiyet hakkı 

“devlet”in kabul edilmiştir. 

İnsanlar ölü toprağı, boş toprağı 

işletmeye açmaya özendirilmiştir. 

Toprağın boş bırakılmaması da bir 

başka ilke kabul edilmiştir.

İslâm iktisadı, üretim ve tüke-

tim süreçlerinin iktisadi, sosyal 

ve ahlaki sonuçlarını bir bütün 

olarak inceleyen komple bir sosyal 

bilimdir. O, sadece alınıp satılan 

mal ve hizmetlerin üretimini ele 

almayıp aynı zamanda bu sürecin 

hayat tarzı ve insani sorumluluk-

lar üzerindeki sosyal ve ahlaki 

etkilerini de inceler. Yani İslâm 

iktisadı, İslâm dininin sosyal ve 

ahlaki temelleriyle iç içedir. Bu 

manada İslâm iktisadı “özgün bir 

yapı” arz eder.

Modern teoriler herkesi en 

zengin “gibi” yaşamaya zorlar-

ken, İslâm iktisadı herkesi israfsız 

yaşamaya teşvik eder. İktisat eden 

rahat eder. Modern ekonomiler 

nasıl olursa olsun çokça harca-

yan, çokça tüketen insan, çokça 

tüketen toplum ister. İslâm, israfı 

haram kılar. Yapılan araştırmalar-

dan birine göre, yalnız İngiltere’de 

evlerde beslenen hayvanlara har-

canan günlük para on milyon 

sterlindir. Bu on milyon sterlin 

her gün Afrika’ya harcanacak olsa 

fakirlik problemi kalkar. Ancak 

Batı dünyası fakirliği bitirmek 

istemiyor. Hem sömürüyor, hem 

de istatistik yayımlayarak, çözüm 

istiyormuş gibi yaparak zihinleri 

karıştırıyor.

İslâm boş durmayı istemedi-

ğinden herkesi iş sahibi yapma 

yollarına teşvik etmektedir. 

Paylaşma ve ortaklık kültürünü 

geliştirmektedir. Paylaşmasını 

bilmeyenler, paylaşılırlar kaidesi 

Demokles’in kılıcı gibi insanların 

başı üzerinde durmaktadır...

İslâm ticarete yatkın bir 

medeniyettir. Helal yoldan kaza-

nanlar Allah’ın sevdiği kimse-

lerdir. Dürüst tüccar övülmüş-

tür. Dünyaya kültür ticaretle 

yayılır, taşınır. Ticarette dürüst-

lük, üretimde kalite esas alınır. 

Unutulmamalıdır ki kalite pasa-

port taşımaz. Kota uygulamaları 

kaliteli mallar için işlemez.
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■ İslâm İktisadında Sosyal Yapı

Dünyanın yeni fatihleri tüccar-

lardır. Gandhi’yi başarıya götüren 

şey kılıç ve tabanca değil, küçük 

el sanatı ile mütevazı yaşantısıdır.

Muhacir olan Abdurrahman b. 

Avf’a ensar kardeşinin yardım tek-

lifi gelince;  onun “Kardeşim Allah 

malını sana mübarek etsin, sen 

bana pazarın yerini göster” diye 

cevap vermesi dikkate değer.

İslâm, eski medeniyetle-

rin mirasını korumuş ve geliş-

tirmiştir. Ayrıca İslâm bu uygar-

lıkların olumsuz yönlerini orta-

dan kaldıracak kudreti de taşı-

yordu. Selçuklular ve akabinde 

Osmanlılar bu kudret sayesinde 

bin yıl var oldular.

Mesela Osmanlıdaki devşir-

me usulü milliyetçi kesimin iddia 

ettiği gibi Osmanlının icat ettiği 

bir sistem değildir. Roma’da varo-

lan bir sistemin daha geliştirilmiş 

devamıdır. ABD’de aynı şeyi yapı-

yor..   Aynı zamanda, aynı iktidar 

döneminde Dışişleri Bakanı bir 

Yahudi, genelkurmay başkanı bir 

Gürcü, ama onları kimse yaban-

cı gözüyle görmüyor ve kimse 

onları aşağılamıyor. Dünyanın her 

yanındaki zeki, kabiliyetli ve gele-

cek vadeden insanları alıp, onları 

vatandaş yapıyor ve ondan fayda-

lanıyor. İlle de Anglo Sakson olsun 

diye bir iddiaları yok.

Zaten medeniyetlerin en 

belirgin vasfı, onların sentez-

ci olmalarıdır. Bu sentezcilik 

vasfı, Osmanlılarda, Abbasilerde 

ve Endülüs Emevilerinde de 

var. Bizans’tan, Sasanilerden, 

Venediklilerden, Romalılardan 

veya Cermenlerden olmaları prob-

lem teşkil etmiyor. 

Dünü iyi anlayamazsak, bugü-

nü de anlayamayız. Belki gelecek 

projelerimiz de kısır olur. Elli yıllık 

maziyle tefekkür de olmaz, mede-

niyet de. Gecekondu intelijansiya-

sının kendi değerlerinden kaçma-

sı sığ oluşundandır. “Tarihsizlik 

kimsesizliktir. Kimsesizlik iddia-

sızlıktır. İddiasızlık yönsüzlüktür. 

Yönsüzlük ise teslimiyettir.” Eski 

harflerle yazılmış eserleri kolayca 

okuyamayanlar münevver olmak-

ta zorlanırlar. Bizim birbirimiz-

le uğraşan “şizofrenik” bir top-

lum haline gelmemizde tarihsiz 

ve geleneksiz insanlar olmamızda 

geçmişimizi anlamaya çalışmamak 

en bariz hastalığımızdır. 

Hamaset edebiyatı da küfür 

edebiyatı da aslında körlük numu-

neleridir. Hamaset ve hakaretle 

yaklaşarak onu kavramaya çalış-

mak akıllıca değildir. Akıllıca olan 

üzerinde düşünerek gelecek prog-

ramları kurmaktır. Mevlana’nın 

dediği gibi, pergel gibi olmak 

gerekir. Bir ayağımız kendi gele-

neğimizde, tarih misyonumuzda, 

medeniyetimizde dururken, diğer 

ayağımız bütün medeniyetleri ve 

gelenekleri gezerek, inceleyerek 

onları dönüştürme yolunda olma-

lı. 

Uygarlık merkezi beyin göçü-

nün yöneldiği taraftır. Devşirme 

sistemine bu gözle bakmak gerek-

lidir. Osmanlılar dünyanın en zeki 

ve en kabiliyetli insanlarını topla-

yarak onları yetiştiriyorlar ve hiz-

mette istihdam ediyorlardı. Yani 

bütün eski medeniyetleri süzdüler 

en yetenekli insanlardan istifade 

ederek dünyanın en muhteşem 

devletini ortaya çıkarttılar.

Bir diğer önemli nokta; ser-

maye oynak bir nesne olmasına 

karşın Müslümanlar, sermayeyi 

küçük tutabilmiştir. Bu büyük 

marifeti de ustalıkla uygulamışlar-

dır 1400 yıl boyunca. Aslında para 

parayı çeker ama Müslümanlar 

bunu durdurmuş. Tabi bu olay 

iktisadi olduğu kadar, belki biraz 

daha fazlasıyla siyasi bir olaydır. 

İktidar rakip istemez. Arzu edi-

len orta tabakadır. Herkese hayat 

hakkı var. Gelirin adil bölüşü-

mü var. Geniş topraklara hük-

meden günümüz Türkiye’sinin 

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 

gibi “toprak ağaları” da istenmiyor, 

işsiz ve topraksız bir köylü kala-

balığı da istenmiyor. Osmanlıda 

köylü, “miri arazi sistemini” bil-

mez ama toprağı kendi tapulu 

toprağı gibi işler. 

Müslümanlar, toprağı da, hay-

vancılığı da, sanayiyi de insanların 

yaşaması için iyi bir hizmetçi ola-

rak anladı. Malı, eşyayı, ticareti 

ve sanayiyi kapitalizmin anladığı 

gibi “tapılacak”   bir nesne olarak 

görmedi.

Bu alandaki genel denklem 

şuydu:

İnsanın yaratılış gayesine 

uygun bir bilgi toplumu, bu bil-

ginin şekillendirdiği bir ahlak, o 

ahlaka uygun bir hukuk, o huku-

kun şekillendirdiği bir siyaset 

ve idare, o idarenin tanımladığı 

bir iktisadi sistem.

İslâmi uygulamalarda tüccar, 

bazen toplum için bolluk meyda-

na getiren bir bollaştırıcı, bazen 

karz-ı hasen yoluyla bir kredi 

kurumu, bazen dünyanın her 

yanına gidiş-gelişi nedeniyle haber 

getiren veya götüren bir medya, 

bazen de cihat mücadelesine katkı 

sağlayan toplum önderleridir.

İslâm tarihi boyunca uygula-

nan bu idare şekli yalnız yönetici-

lerin bir ahlaki erdemi değil, bütü-

nüyle İslâm toplumunun dayandı-

ğı bir hukuk ve adalet sisteminin 

sonucudur.
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2013, Necip Fazıl merhumun 

30. vefat yıldönümüdür. 

Sevenlerinin hayli çok olduğu 

bu memlekette ona dair eser 

ve konuşmaların yoğunlaşması 

umulmakta ve beklenmektedir. 

Bir başka açıdan bakıldığında, 

son on yılda memlekette Ne-

cip Fazıl’ın rahlesinden yetişmiş 

insanlar iktidardadır. Öyleyse 

beklentilerin gerçekleşme ihti-

mali daha da yüksek görünme-

ktedir. Bu ihtimal nazarı itibara 

alındığından mıdır nedendir 

bilinmez, onun hakkında bu 

yıl ilk kez konuşanlar, yazanlar 

muarızlar ve muhalifler oldu. 

Kumar hastalığından tutun da 

dönemin iktidarına yalvaran me-

ktuplar yazarak, örtülü ödenek-

ten yardımlar koparmasına, 

oradan eşinin ve çocuklarının 

görünür bir İslâmî hayat 

yaşamadığını yeniden gündeme 

getirmelere kadar varan yazılar 

yayımlandı gazete, mecmua 

köşelerinde. 

Elbette Necip Fazıl’ı seven-

ler de boş durmadılar. Derhal 

cevaplar yetiştirmeye kalkıştılar. 

Kimi ılımlı ve insafl ı karşılıklar 

verirken büyük çoğunluğu tıpkı 

muhalifl erin gayrı adil dilini kul-

lanarak güya üstadı savunma-

ya kalkıştılar. Türkiye’de aydın, 

yazar, çizer gibi halkın karşısına 

eğitici-öğretici sıfatıyla çıkanla-

rın büyük ekseriyeti, muvafık ve 

muhalif her iki kesim itibariyle 

maalesef aynı marazi ruh hali-

ni yaşamaktadır. Sevdiği kişinin 

eksik ve kusurlarını görmezden 

gelmek, onu azami ölçüde yü-

celtmek hatta insanüstü bir kud-

retin sahibi gibi göstermek alış-

kanlığı yaygındır. Her iki kesim 

nefretin dozunu ayarlamada da 

son derece aşırı ölçülere sahiptir. 

O zaman da kişiyi öylesine aşa-

ğılamaktadırlar ki insanlık dışı 

bütün hasletleri onun omzuna 

yükleyerek ahlak çöplüğüne atı-

verirler. 

Necip Fazıl Üzerinden 

Müslüman dünyada hadis 

uydurmacılarının geliştirdiği 

çirkin bir alışkanlık, bahsi ge-

çen kesimleri de etkisine almış 

görünmektedir. Uydurmacılar 

çoğu kere küçük günahlara bü-

yük ceza, küçük sevaplara ise 

yine olduğundan büyük mükâfat 

dağıtmakta pek ustadırlar. Şimdi 

Necip Fazıl’ın hiç de gizli olma-

yan, sevenleri tarafından da bili-

nen, bizzat kendisinin ise yaşar-

ken bizce yanlış da olsa, itiraf ve 

tövbelerle ortaya sergilediği kimi 

hata ve kusurlarını sergileyerek 

nereye varılmak istenmektedir? 

Ayrıca örtülü ödenekten para 

almak, kumar oynamak, alkol 

kullanmak, eş ve kızlarına başı 

açık bir hayat yaşatmak hatta 

militarizm ve orduya sempati 

duymak, ona bugün muhale-

fet edenlerin de hayatlarının bir 

parçası değil midir? Üstelik onlar 

bu hallerinden tevbe edecek gibi 

de görünmemektedirler. Öyleyse 

sorun nedir? Sorun iktidardaki 

M. Önal MENGÜŞOĞLU

NECİP FAZIL
İSLÂMCILIK VE AK PARTİ



93Umran ŞUBAT 2013

■ Necip Fazıl

İslâmcı(!) partiyi, fi kir babaları 

olan Necip Fazıl üzerinden kö-

şeye sıkıştırmak mıdır? 

 Necip Fazıl’ı sevenler arasın-

da üstatlarını itibarsızlaştırmaya 

çabalayanlara karşı öyle bir dil 

kullananlar var ki, neredeyse 

muarızların kullandığı dile taş 

çıkartır. Örtülü ödenekten 

alınan desteğin “Müslü-

man(!) bir devlet adamı olan 

Menderes” tarafından veril-

diği fi krine sığınarak meş-

rulaştırıldığını görürsünüz. 

Daha ilerisi ise “cumhuriyet 

tarihimiz onun kadar (NFK) 

şuurlu bir Müslüman mü-

tefekkir çıkartamamıştır” 

hükmünü yapıştırmaktır. 

Savunmaların ne yazık ki 

en sefi li ise şu sözlerde sak-

lıdır: “Allah yolunda şeyhi-

nin karşısında kendini bir 

köpek gibi küçük görürken, 

Allah düşmanları karşısında 

ise aslan kesildiğini herkes 

bilir.” Bu sözlerin tahlilini 

okuyucuya bırakalım şim-

dilik.

 Asıl üzerinde durulması 

gereken ise ünlü bir şahsın 

kişisel hayatı, marifetleri 

veya kusurlarından ziyade 

bağlı bulunduğu ve savun-

duğu düşünce ve inanç il-

keleri olmalıdır. Bu anlamda 

Necip Fazıl cumhuriyet ta-

rihinin en tipik İslâmcı şair, 

hatip ve aktivistidir. (İslâmcılık 

bizim zaruretten ötürü kullan-

dığımız bir sıfattır.) İslâmcılık 

tarihine kısaca bakılacak olursa 

görülür ki bu hareketin başlan-

gıcından itibaren siyasi veçhesi 

ağır basmaktadır. Her devrin 

İslâmcısı evvela İslâm’ın siyasi 

egemenliğini savunmuştur. Bu 

noktada bütün İslâmcılar ne-

redeyse hemfi kirdirler. Gelin 

görün ki söz İlahi Vahye, ilmin 

kaynağına, ana referansa, saf 

tevhid akidesine geldiğinde, 

İslâmcılar arasında o zaman hem 

de şiddetli bir ayrışma başladığı 

görülmektedir. Mezhep, tarikat, 

fırka, parti, meşreplere gelip da-

yandığınız vakit, bu sefer sanki 

kâfi rlerle olan ayrışmadan daha 

derin farklılık ve husumetlerin 

sinelerde yaşadığı ortaya çıkar. 

Zaten Müslüman âleminin en 

büyük sorunu da burada yat-

makta değil midir? Çoğunlukla 

mezhep, meşrep, parti, tarikat 

asabiyeti din bağının önüne geç-

mektedir. 

Türkiye’de asıl tartışılması 

ve çözüm aranması lazım ge-

len husus bence Müslüman 

gruplar arasındaki ciddi te-

lakki ve uygulama farklılıkla-

rıdır. Soruyu şöyle açabiliriz: 

hangi İslâm? Diyelim ki iki 

yüz yıl evvel tohumu ekilen 

İslâmcılık cereyanının temel 

iddiaları nelerdi? Tamam, ha-

reket elbette siyasi görünüm-

lü idi. Lakin bundan ibaret 

değildi ki. Onlar ana kayna-

ğa, İlahi Vahye dönmeyi, kül-

türel, folklorik ve atalar dini 

görünümlü geleneğin eleş-

tirilmesi, tecdide tabi tutul-

masını ön görüyorlardı. İçti-

hadın kapanacak bir kapısı 

olmadığını ve Müslümanla-

rın yaşadıkları her döneme 

dair bir fıkıh üretmeleri ge-

rektiğini, geçmiş dönemlerde 

üretilen içtihatların mevcut 

ihtiyaçları karşılayamayaca-

ğını savunuyorlardı. Bir cihat 

ruhundan söz açıyorlardı. 

Bahsi geçen söylemin bize en 

yakın tarihteki son söz sahibi 

Mehmed Akif idi.

Hangi İslâmcılığın Ardılı?

Peki, şimdi soralım yeniden; 

İslâmcı Necip Fazıl ve onun bü-

tün temel fi kirlerini benimsemiş 

görünen gizli İslâmcı AK Parti, 

hangi İslâmcılığın ardılı sayıla-

Necip Fazıl’ın siyaseten cum-
huriyetçilerin batıcılığı ve 
Kemalist devrim tapınçlarını 
acımasızca ve sivri bir dille 
eleştiriyor olması, aynı dil 
ve üslubu kullanmasa da AK 
Parti’nin işini kolaylaştıran bir 
yordam olmuştur. Bu noktada 
buluştukları gibi, tasavvuf aşkı 
ve şiir zevki de her iki kesimi 
olabildiğince birbirine yaklaş-
tırmıştır. Zaten bütün bu ben-
zerliklerdir ki AK Parti kadro-
larının temel kurucu unsurla-
rı, Necip Fazıl’ın bohçasından 
çıkmıştır denilse yanlış olmaz. 
Elbette Necip Fazıl’ın etki 
alanı yalnızca partililerle sınır-
lı kalmamıştır. Çünkü o, Allah 
demenin suç sayıldığı dönem-
lerde meydanlara çıkarak bu 
yasağı koyan zalimlerle yiğit 
biçimde savaştığı için bütün 
inananların gönlünü fethet-
miştir.
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bilir? İlk dönem İslâmcıları di-

yeceğimiz Cemalettin Afgani, 

Muhammed Abduh, Reşit Rıza, 

Mehmed Akif, Muhammed İk-

bal ile yakınlıkları ne ölçüdedir? 

Bırakınız bu isimleri onlardan 

çıkma ama daha ılımlı bir dilin 

sahibi olan Seyyid kutup, Mev-

dudi, Muhammed Hamidullah 

gibi Müslümanlarla Necip Fazıl 

ve AK Parti’nin alakası nereye 

kadardır? 

Necip Fazıl’ın siyaseten cum-

huriyetçilerin batıcılığı ve Kema-

list devrim tapınçlarını acıma-

sızca ve sivri bir dille eleştiriyor 

olması, aynı dil ve üslubu kul-

lanmasa da AK Parti’nin işini ko-

laylaştıran bir yordam olmuştur. 

Bu noktada buluştukları gibi, ta-

savvuf aşkı ve şiir zevki de her 

iki kesimi olabildiğince birbirine 

yaklaştırmıştır. Zaten bütün bu 

benzerliklerdir ki AK Parti kad-

rolarının temel kurucu unsurla-

rı, Necip Fazıl’ın bohçasından 

çıkmıştır denilse yanlış olmaz. 

Elbette Necip Fazıl’ın etki alanı 

yalnızca partililerle sınırlı kalma-

mıştır. Çünkü o, Allah demenin 

suç sayıldığı dönemlerde mey-

danlara çıkarak bu yasağı koyan 

zalimlerle yiğit biçimde savaştığı 

için bütün inananların gönlünü 

fethetmiştir. 

Nereye varmak istediğimi-

zi daha açık ifade edebilmek 

maksadıyla şöyle bir soru ile 

meseleyi daha da aydınlatmak 

belki mümkündür. Bugünkü 

günde Türkiye’nin manzara-

sına bakılsın. Kamuoyunu en 

çok meşgul eden, insanların en 

ziyade ilgi alanında bulunan 

hangi meselelerdir? Her ne ka-

dar “Muhafazakâr Demokratız” 

deseler de, aile yaşantılarıyla 

İslâmcılıkları asla gizlenemeyen 

bir parti iktidardadır. Baskıcı ol-

masa da söylem ve eylemlerinde 

bu inanışları her vesileyle karşı-

ya yansımaktadır. Onların karşı-

sında ise yeni anayasa, iktidarda-

ki zihniyetin gelecek zamanlara 

uzanması ve Kürt meselesi gibi 

devasa endişe kaynakları yat-

maktadır. Dış politikada başlan-

gıçta gerçekten bu güne kadar 

hiçbir cumhuriyet hükümeti-

nin düşünemediği, becereme-

diği adımlar atmışlardır. Gizli 

dediysek de öyle pek de gizli 

olmayan İslâmcılıklarının uzan-

tısı olarak Müslüman âlemi ile 

kurmaya çalıştıkları diyalog ve 

alaka zinciri önemliydi. Biraz da 

liderinin karizmasının yardımıy-

la tıpkı yakın geçmişte olduğu 

gibi, adeta Osmanlı rolüne so-

yunarak, Müslüman dünyanın 

ağabeyi görüntüsü sergilendi. 

Bütün bunları hafızada tutarak, 

asla unutmadan sorulmalıdır 

şimdi: Suriye, Irak veya Mısır 

gibi memleketlerden herhangi 

birisi, İslâm dünyasının liderli-

ğine soyunsa, mesela Halifelik 

müessesesini sahiplenmeye kal-

kışsa, görünüşte buna liyakat da 

kesbetse, Türkiye İslâmcılarının 

kaçı buna hazırdır? Kim böyle 

bir hadiseyi hazmedebilir? 

Hayatta olmadığı için bu sua-

le cevap veremeyecek olan Necip 

Fazıl’ın ideolocyasını kurduğu 

eserlerine bakarak ne çıkartılabi-

lir? Açıktır ki o böyle bir hadise-

yi asla hazmedemezdi. Nitekim 

her birisini sıraya dizerek, Rapor 

adı altında karalama defterine 

kaydeden kimdir? Onun tilmizi 

görünümündeki AK Parti kadro-

larının tutumu nasıl olurdu, diye 

sorulduğunda da cevap aynı 

çıkacaktır. Hülasa Türkiye’de 

İslâmcı görünümlü çevrelerin 

çok ama çok büyük bir kesimi, 

aynı zamanda gizli birer kavmi-

yetçidirler. Esasen İsmet Özel 

hiçbir zaman yalnız değildi. Ne 

var ki o mertçe düşüncesini açık 

ederken ötekiler gizli bir kavmi-

yet davasını sürdürmektedirler. 

Necip Fazıl merhumu şair, 

hatip ve oyun yazarı kimliğinin 

dışında, tüm yazdıklarıyla be-

nimseyenler biliyor olmalıdırlar 

ki, onun İslâm telakkisinin İla-

hi Vahye istinadı, neredeyse hiç 

mesabesindedir. Bir kere Taner 

Timur’un  Evrensel Kültür der-

gisindeki yazısında da isabetle 

Necip Fazıl, öteki Müslüman dünyada yetişen ve iki 
yüz yıl önce baş gösteren İslâmcılık cereyanının bir 
devamı değildir. AK Parti de bu anlamda Necip Fazıl 
bağımlılığını sürdürdüğü müddetçe, onun paltosu-
nun altından çıkmış olarak kalacaktır. Ve tarihteki 
İslâmcılarla arasındaki mesafe, tıpkı Necip Fazıl’da 
olduğu gibi bir hayli uzak bulunacaktır.



95Umran ŞUBAT 2013

■ Necip Fazıl

belirttiği gibi onun “neredeyse 

tüm referansı batılı kaynaklardır. 

Arşivinde İslâm kaynaklarından 

nakil yok denecek kadar azdır.” 

Şu da ilave ederek söylenebilir, 

mecmuasına Peygamber hadisi 

olarak aldığı metinlerin çoğu, 

âlimler tarafından mevzu olarak 

nitelenmiştir. İdeolocya Örgüsü 

adlı eseri inceleyen Taner Timur, 

orada Caferi Fıkhındaki Velâyet-i 

Fakih’le özdeş bir Yüceler Ku-

rultayı ve neredeyse Müslüman 

bir Führer olan Başyüce namlı 

lideri görmekte çok haksız de-

ğildir. Onun hayalindeki düzen 

totaliter bir yapı arz eder. Muh-

temelen bunu da, Sünni dünya-

nın bütün müesseselerine sinmiş 

bulunan saltanat ideolojisinden 

türetmiştir. Ayrıca her vesileyle 

müracaat ettiği Türklük, Türk’ün 

ruh kökü gibi temel referansları 

da unutmamak lazımdır. 

Buradan şöyle bir sonuca va-

rılabilir. Necip Fazıl, öteki Müs-

lüman dünyada yetişen ve iki yüz 

yıl önce baş gösteren İslâmcılık 

cereyanının bir devamı değildir. 

AK Parti de bu anlamda Necip 

Fazıl bağımlılığını sürdürdüğü 

müddetçe, onun paltosunun al-

tından çıkmış olarak kalacaktır. 

Ve tarihteki İslamcılarla arasın-

daki mesafe, tıpkı Necip Fazıl’da 

olduğu gibi bir hayli uzak bu-

lunacaktır. Onlarınki yepyeni 

ve kendine özgü bir İslâmcılık 

tipidir. Bir tür ‘Türk-İslâm’ sen-

tezi de sayılabilir. Her ne kadar 

Türkiye’de AK Parti gibi düşün-

meyen başka türlü Türk-İslâm 

sentezcileri var bulunsa da, de-

rin kökler itibariyle her iki kesim 

arasında büyük bir fark bulun-

mamaktadır. Ortaya konulan ör-

tülü, bazen bağlılarının bile far-

kına varamadığı bir tür mezhep 

kavgasıdır. Birisinin kavmiyetçi 

refl eksi din bağımlılığının önü-

ne geçmiş görünmekte, ötekinin 

İslâm iddiası Türklük bilincinin 

bir adım önünde yürümektedir. 

Türkiye’de kavmiyetçi refl eksle-

rini tamamen ortadan kaldırmış 

Müslüman bulmak (buna Kürt-

ler de dâhil) çok zordur. 

Son olarak şu söylenebilir: 

her iki kesimin aydınları, dü-

şünürleri, yazar ve çizerleri, ki-

şilerin zaafl arına takılıp kalmak 

yerine, meselelerin köküne ine-

rek tartışma açarlarsa belki daha 

sağlıklı sonuçlara erişilebilir. 

Yoksa herkes şunu biliyor ki, 

İslâm’ın karşısında durarak Ne-

cip Fazıl üzerinden İslâmcı bir 

parti olan AK Parti’yi vurmaya 

çalışanların sinelerinde de yatan, 

onların vicdanlarını da sızlatan 

şu hakikattir; kötü ahlak modeli, 

Müslüman kişiye asla yakışma-

maktadır. Müslümanlar beyaz 

giyindiklerinden üzerlerinde-

ki en küçük bir leke dostun da 

düşmanın da gözünü tırmala-

maktadır.
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Anadoluculuk ve Tek Parti CHP’de Sağ Kanat

Metin Çınar
İletişim Yayınları, 2013

Turancılığa da Osmanlı’ya da sırt çeviren, milletin ve vatanın özü olarak sadece ve 
sadece Anadolu’yu gören Anadoluculuk, erken Cumhuriyet döneminin biraz kenarda 
köşede kalan bir düşünce akımıydı. Siyasette yer tutamadılar, buna karşılık entelek-
tüel alanda küçümsenmeyecek bir mesaileri oldu, kadrolaştılar. Bu birikim ve kadro-
laşma, tek parti döneminin son evresinde CHP içinde güçlü bir grup teşkil etmelerini 
sağladı. Anadolucu ekip, CHP içindeki muhafazakâr kanadın omurgasını oluşturdu.
Metin Çınar’ın çalışması, Anadoluculuğun öncü şahsiyetlerinin, Mükrimin Halil 
Yinanç’ın, Remzi Oğuz Arık’ın, Nurettin Topçu’nun düşünce dünyasını ele alıyor. 
Anadolucu kadroların CHP’ye nüfuzunu sağlayan Memduh Şevket Esendal’ın etkisi, 
tavrı ve fikirleri, kitabın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Akım içindeki farklılaşmalar, 
söz konusu düşünürlerin yanı sıra, Anadoluculuğun değişik renklerini ortaya koyan 
dergiler boyunca takip ediliyor: Anadolu, Dikmen, Dönüm, Millet, Hareket, Çığır, 
Bizim Türkiye… Gerek inşa dönemindeki resmî milliyetçiliğin, gerek tek parti CHP’nin, 
zannedildiği kadar homojen olmadığını gösteren, ilginç bir çalışma.

İslam Düşüncesinde İlimlerin Tasnifi

Osman Bakar
Çeviren: Ahmet Çapku,  İnsan Yayınları, 2013

İlimlerin tasnifi, âlemdeki varlık hiyerarşisi bağlamında bilgi, ahlâk, mutluluk teorile-
riyle ilgili bir konudur. İslâm düşüncesinde kapsamlı bir ilim tasnifi İhsâ‘u’l-ulûm adlı 
eseriyle ilk önce Fârâbî’de görülür. Akıl gücü esas alınarak inşa edilen varlığa dair 
bilgi anlayışında ulaşılmak istenen hedef, eşyanın hakikatine dair tahkik edilmiş bilgiye 
ulaşmaktır. İlimleri daha çok kalp/keşf merkezli olarak tasnife çalışan Gazzâlî’de dinî 
bilginin önceliği ve ilimlere ahlâkî bir temel kurma düşüncesi bariz şekilde görülür. 
Kutbeddîn Şirâzî’de ise işrâkî bir bakış açısı vardır. Onun için her üç düşünürün bilgide 
metot anlayışını ilimler tasnifinde görebilmek mümkündür.

Vâkıât,Keşif Günlüğü

Hüseyin Vassâf
Büyüyen Ay Yayınları, 2013

Tasavvuf literatüründe önemli bir yeri olan Vâkıât yazma geleneğinin son örnekle-
rinden biri olan bu eser, Sefîne-i Evliyâ yazarı Hüseyin Vassâf’ın seyr u sülûkünde 
yaşadığı manevî tecrübelerinin birinci elden aktarımını içermektedir.
Keşif Günlüğü başlığıyla ilk defa okuyucuyla buluşacak olan Vâkıât’ta Hüseyin Vassâf, 
şeyhi Mustafa Sâfî Efendi’nin emriyle 1923-1927 yılları arasında müşâhede ettiği alt-
mış dokuz vâkıasını kaydetmiştir.

Cemaleddin Efgani

Ali Seleş
Çeviren: Mehmet Çelen, İz Yayıncılık, 2013

Cemaleddin Efgani, 19. yüzyılın ikinci yarısında ömür sürmüş, bu dönemde öylesine 
yoğun faaliyetler göstermiş, eserler vermiş ve yaptıkları öylesine karşılıklar bulmuştur 
ki, bütün bunlar hayatında olduğu gibi, ölümünden sonra da tartışılmış ve halen de 
tartışılmaya devam etmektedir. Kendisini büyük bir İslâm kahramanı olarak gören-
ler olduğu gibi, yerin dibine batıran, hatta tekfir edenler dahi mevcuttur. Mısırlı 
araştırmacı-yazar Dr. Ali Seleş’in, Efgani lehinde ve aleyhinde yazılan eserleri baştan 
sona tarayarak, hakkında en çok tartışılan hususlara ilişkin her türlü görüşü oku-
yucuya iletmeyi görev edinen bu kitap, tartışmalı bir konuda en ciddi görüşleri bir 
arada görme kolaylığı sağlaması sebebiyle bile dikkate değer. Hayreddin Karaman’ın 
Türkçe neşrine takdim yazması, eserin önem ve ciddiyetini göstermesi bakımından 
okuyucuya ipucu veriyor.. 

Oksidentalizm

 İki Doğu İki Batı

Abdullah Metin
Açılım Kitap, 2013

Oryantalizm ve oksiden-
talizm dünyayı algılama, 
anlama, açıklama ve 
tanımlamada iki farklı 
bakış açısıdır. Temel ola-
rak oryantalizm Batının 
Doğu algısı, oksidenta-
lizm Doğunun Batı algı-
sıdır. Karşılıklı bu algı-
lama sadece bir düşün-
ceden/ ta sav vu rdan 
ibaret olmayıp, eylemi 
de beraberinde getirir.
Batının, zayıf ve kendi-
ni yönetemeyen Doğu 
algısı işgal ve sömü-
rüyle sonuçlanırken; 
Doğunun,güçlü ve disip-
linli Batı algısı efendiye 
itaate sebep olur. kinci 
Dünya Savaşının ardın-
dan Doğu kendi gücünü 
keşfetmeye başlarken, 
bu değişim oryantalizm-
den yüzyıllar sonra oksi-
dentalizmin ortaya çıkış 
zeminini hazırlar. Batı, 
sömürgeciliğinin keşif 
kolu olan oryantalizm 
vasıtasıyla elde ettiği 
bilgi ile Doğu üzerinde 
iktidarını kurar. 20. yüz-
yılda fiziksel işgal yeri-
ni zihinsel işgale bıra-
kırken, iktidar da farklı 
bir boyuta taşınır. Oksi-
dentalizm, Batının bu 
iktidarını yıkma, Doğu 
üzerindeki hegemonya-
sını ortadan kaldırma 
girişimidir. Bu anlamda, 
Oksidentalizm bir özgür-
leşme hareketidir. 

Kitaplık
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