
 

HAFIZALAR ÇEKİŞMESİ
HATIRALARIN RETORİĞİ,  GEÇMİŞ ZAMAN VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM 

Ayda Bir Merhaba

Türkiye ve Ortadoğu’daki   değişim/dönüşüm süreçlerinin  farklı bir evreye  geçtiği görülü-

yor. PKK’nın silah bırakma kararı, İsrail’in Mavi Marmara saldırısından dolayı Türkiye’den 

özür dilemesi, Suriye’de muhalefetin geçici başbakan tercihi bunlardan birkaçı. Hararetli olan 

bu süreçlerin tümü aynı zamanda Türkiye içi dengeleri de etkileyecek. Muhalefetin söyleminde 

milliyetçi ton biraz daha artacak gibi. Buna karşın başbakanın temkinli bir biçimde hareket 

etmesi süreç içinde yaşanabilecek bazı aksamları göğüslemenin zorluğundan kaynaklanıyor 

olsa gerek. Umran’ın bu sayısı Türkiye ve Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi 

ile başlıyor.  

Dosya konumuz ise geçmişin hatırlanma biçimleri üzerine. Andre Gide, ‘Hatıra yazmak 

ölümün elinden bir şeyler kurtarmaktır’ der. Alacakaranlık yıllarda ve onun ardından yayımla-

nan hatıralar bir yanıyla Türkiye’nin modernleşme sürecinin hangi evrelerden geçtiğini ortaya 

koyan, bir yönüyle de bu süreçte inşa edilen toplumsallıkları  ve cemaat bağlarını yenileyip  

canlandıran bir etkinlik oldu. Gerek söyleşilerde gerekse kitap düzleminde karşılaşılan hatır-

lama biçimlerine yakından bakıldığında  hesaplaşma ile menkıbeler arasında gidip gelen bir 

söylemin baskın olduğu hemen fark edilecektir. Önemli siyasal ve toplumsal değişimlerin 

yaşandığı iki binli, yıllarda yayımlanan hatıraların bir kısmının söyleminin  varolan siyasi tartış-

malarla çakışmasından dolayı da geçmişin hatırlanmasının siyasi veçhelerini gözler önüne serdi. 

Zaten geçmişi hatırlama ve anlatma deneyiminde şimdiki zamanın hegemonyasının olmaması 

düşünülemez. Bu yüzden Italo Svevo “Bugün, geçmişi orkestra şefinin müzisyenleri yönettiği 

gibi yönetir”  sözü bu gerçeği çarpıcı bir biçimde ortaya koyar.  Geçiş koşulları baş gösterince 

hatıralar üzerinden söylemler de  kamusal dolaşıma girdi.

Türkiye’nin önemli dönüşümler yaşamaya başladığı 1950’li yıllardan bu yana birçok tecrübe 

birikti. Biz bugün bu tecrübenin bir kısmıyla, sayının sınırlarının elverdiği ölçüde hemhal olma 

arzusundayız. Hatıraların gözünden Türkiye’nin toplumsal meselelerini  ele almak niyetimiz. 

Hatırat yazmak demek, gerçekte bir hesaplaşmaya girişmek demektir. Burası açık. Kişi kendi-

siyle/geçmişiyle hesaplaşırken, tabiatıyla başkalarının (meselâ hasımlarının) hesabını da görmek 

ister. Bu yüzden son dönem hatıratlarının önemli bir kısmının açıklamalarla örülü olması üze-

rinde dikkatle durulmalıdır. Hepsinde entelektüel bakış açısı olmasa da kamusal alanda önemli 

sonuçlar doğuran süreçlerin eşlik ettiği hatıralar; aynı  zamanda yakın tarihin bazı çatışmalı 

alanlarını da görünürlük kazandırmasından dolayı yeni bir tartışma ortamı da üretti. Fakat hatı-

raların hatırlama biçimleri üzerinde yeterince durulduğu söylenemez. Hatıraların Türkiye’nin 

yeniden Müslümanlaşma süreçlerini gözler önüne sermek kadar bu süreçteki tartışmalı ve 

çatışmalı hususları belirginleştirmesi onları doğal olarak tarih yazımının hammaddesi haline de 

getiriyor. Tek partili yılların sebep olduğu sarsıntı, insanların dilsizleşmesi, yıkım, şok, çekilen 

acıların anlatılarını  inşa etmenin zorluklarını da düşündürüyor. Geçmişi hatırlamak, ortak 

olan hususlar kadar bireysel olanların kaydedilmesini sağladığından dolayı ahlaki ve politik bir 

eylemdir. Elbette bu, anlatılan her şeyi hakikat olarak telakki etmeyi gerektirmez. Türkiye’deki 

İslâmi mücadelenin nereden gelip nereye gittiğini görmek bakımından  hatıratlar büyük önem 

arz ediyor. En iyi biçimde tarihin yeniden kurulması olarak adlandırılabilecek özgül bir pratik-

ten söz ediyoruz.  Bu sayımızda hafızayı  bireysel olmak kadar  yazılı kültürel bir depo olarak 

da  gördüğümüzden hatırat kitaplarının bu yönü üzerinde durmayı  gerekli bulduk.

Yeni sayımızda buluşmak dileğiyle

Umran
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[gündem] [dosya]

26 3404

NİSAN

22 
Yakın ve Uzak Geçmişi
Hatırlama Biçimleri
GÜNGÖR GÖÇER

26 
Türk Düşüncesi İçinde
Hatıratların Yeri
ERCAN YILDIRIM

34 
Toplumsal Değişme 
Sürecine Dair Algılar
NACİ CEPE

4 
Kürt Sorununda Barışa Doğru
CEVAT ÖZKAYA

8 
Yasemin Devriminden Bölgeye 
Yönelik Çıkarımlara Bir Giriş
ÖNER BUÇUKCU

14 
Kalkınmanın Cinayetleri: 
AVM, Madenler ve Ormanlar
DİLAVER DEMİRAĞ

19 
Mısır Notları
CEVHER ŞULUL

44 
Soylu Bir Direnişçi
Kemal Kelleci
METİN ÖNAL MENGÜŞOĞLU

49 
Türkiye’deki İslâmi 
Uyanış Sürecine Dair
“Kırk Beş Yıl”lık Bir Tanıklık
ŞÜKRÜ HÜSEYİNOĞLU

56 
Hürmet ve Muhabbet 
Arasında Kaybolanlar
AHMET YASİN SEZER
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■ Ak Parti ile On Yıl

Sa hi bi

Pınar Yayınları Tic. ve San. A.Ş. Adına

İlhan Gündoğdu

Ge nel Ya yın Yö net me ni 

Şemseddin Özdemir

Sorumlu Ya zı İş le ri Mü dü rü

Metin Çığrıkcı

İda re Mer ke zi

Halıcılar Cad. Kocaoğlu Ap. No: 38/1 

Kat: 4 Fatih/İstanbul

Tel: (0212) 631 12 50

Fax: (0212) 631 16 21
www.um randergisi.com
um ran@um randergisi.com
abo ne@um randergisi.com

Tem sil ci lik ler

An ka ra: (0312) 418 12 77 

İz mit: (0542) 250 75 77 

Trab zon: (0462) 321 95 44 

Is par ta: (0246) 223 24 87

Nasıl Abone Olabilirsiniz?

1. Umran Dergisi’ne abone olmak veya aboneliğinizi 

yenilemek için 0212 631 12 50 nolu abone hattımızı 

arayabilirsiniz.

2. www.umrandergisi.com sitemize girip Abonelik  

sayfasındaki Abone Fomu’nu doldurarak  abone 

olabilirsiniz.

Abone Ücretleri (Yıllık/12 Sayı):

Yurt içi: 75 TL (KDV dahil)

Yurt dışı: Avrupa 60 EURO

                  Diğer Ülkeler: 80 USD  

Birim Fiyatı: 6 TL

Abone Ücretini Nasıl Ödeyebilirsiniz?

1- 0212 631 12 50 nolu abone hattımızı arayıp     

kredi kartınız ile ödeyebilirsiniz. 

2- Posta Çeki hesabımıza abone ücretini yatırarak.  

     (Posta çekine abonenin kendi adını yazmayı  

      unutmayınız.)

      POSTA ÇEKİ HESAP NO: 654482

      Alıcı Adı: Pınar Yayınları Tic. ve San. A.Ş.

3- Banka Hesap numaramıza, abone ücretinizi doğru-

dan yatırabilir veya internetten havale edebilirsiniz.

      BANKA HESAP NUMARASI 

       Garanti Bankası Çemberlitaş Şb. 

      Hesap No: 044-6296411(Pınar Yayınları Tic. ve San. A.Ş.)

     IBAN : TR20 0006 2000 0440 0006 2964 11  

Görsel Yönetmen

Tekin Öztürk
www.tekinozturk.com.tr

Bas kı: Şan Ofset Matbaacılık 

Cendere Yolu No: 23 Ayazağa Şişli/İstanbul

Tel: (212) 289 24 24 Pbx Faks: 289 07 87 

Yaygın, Süreli. Ay da bir ya yım la nır.

NİSAN 2013 Sayı: 224

Yayımlanan ilanların ve yazıların sorumluluğu

sahiplerine aittir. 

Bu dergi basın meslek ilkelerine uymayı taahhüt eder.

[kritik] [yaşayan islâm ]

61 7474

61 
Felsefe Güzergâhları 
Kavşağında
“Sartre”
HÜSEYİN ETİL

68 
“İhvan Artık Siyasal Hayatın
Bir Realitesidir”
ASIM ÖZ

74 
Süt Bankası Karmaşası
(Süt Emzirme ve Süt Hısımlığı)

KERİM BULADI

79 
Hz. Adem’in Tavrıyla
İbrahimî Duruş
ŞEMSETTİN ÖZDEMİR

88 
KİTAPLIK
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Cevat ÖZKAYA

Yeni Bir Dönem Başlıyor

D iyarbakır’da yüzbinlerin katılımıyla kutlanan 

Nevruz, Kürt sorununun halli konusunda 

kritik bir dönemin geride bırakıldığı bir gün 

olarak kayda geçecektir. Farklı bir devlet aklının 

girişimiyle, yıllardır sağlanmaya çalışılan barışın 

önemli bir aşaması 21 Mart 2013’de Diyarbakır’da 

kutlanan Nevruz geride bırakılmıştır. Bu, genel 

anlamda Türkiye’nin iç barışı açısından önemli bir 

başlangıçtır.

Kürt siyasal hareketi PKK ile Devletin güç-

leri arasında cereyan eden silahlı mücadelenin 

bitme süreci, hareketin lideri Öcalan’ın gönderdiği 

mektubun meydanda okunmasıyla başlamıştır. 

Öcalan mektubunda silahlı mücadele devrinin 

kapandığını, silahlı güçlerin yurt dışına çekilmesi 

gerektiğini söyleyerek önemli bir adım atmıştır. Bu 

adım sorunun halledilmesine bir başlangıç olması 

açısından önemlidir.

Diyarbakır’da kutlanan Nevruz ve PKK lide-

rinin meydanda okunan mektubu hangi açıdan 

bakarsak bakalım ülkenin en önemli meselesi Kürt 

Sorunu açısından yeni bir döneme girdiğimizi işa-

ret etmektedir.

Mektupta Neler Var?

Öncelikle belirtmek gerekir ki, mektup iyi for-

müle edilmiş, hitap ettiği ülkenin tümünü dikkate 

alan, sorun çıkarabilecek kesimlere uygun mesaj 

ileten bir muhteva ve üslupla yazılmıştır. Elbette 

Öcalan ile uzun zamandır görüşen yetkililer, 

onunla birtakım mutabakatlara vardıktan sonra 

mektubun yazılmasına ve meydanda okunmasına 

izin çıkmıştır. Bu, mektubun zorla yazdırıldığı 

anlamına elbette gelmez. Ama bir karşılıklı muta-

bakatın olduğu da muhakkak.

Bilindiği gibi bu mektup kaleme alınmadan 

önce Öcalan Kürt siyasal hareketinin bütün unsur-

larına, BDP, Kandil ve Avrupa’ya mektuplar yaza-

rak onların da sürecin başlamasına ilişkin kanaat-

lerini almıştır. Dolayısıyla bu mektupla, Kürt siya-

sal hareketinin bütün unsurlarının genel hatlarıyla 

içiriğinden haberdar olduğu bir mesaj kitlelere 

ulaştırılmıştır. Mesajın kitleler nezdinde okunma-

sı, artık bu andan itibarıen mesaj yazanı ve temsil 

ettiği hareketi ve mesajın iletilmesine izin verenleri 

bağlamaktadır.

Mektup doğrusu istenirse, genel hatlarıyla 

olumlu, hatta hem genel kamuoyu hem de örgü-

Kürt Sorununda
Barışa Doğru
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■ Kürt Sorununda Barışa Doğru

tün doğrudan muhatap aldığı kamuoyu tarafından 

sürpriz olarak nitelenebilecek bir içeriğe sahip.

Mektupta:

1 ) Sınır dışına çekilmenin dışında, silahlı 

mücadele döneminin bittiği, siyasetin ve fikirlerin 

geçerli olacağı  bir döneme geçildiği vurgulanıyor.

2 ) Ayrışmaya ve çatışmaya karşı birleşme vur-

gusu yapılıyor.

3 ) Türkiye’nin toprak bütünlüğü ve Misak-ı 

Milli vurgusu ön plana çıkı-

yor.

4 ) İslam kardeşliğine 

vurgu, tarihi ve kadim refe-

ranslara  gönderme yapılı-

yor.

‘ ’Bugün kadim 

Anadolu’yu Türkiye olarak 

yaşayan Türk halkı bilmeli 

ki, Kürtler ile bin yıla yak-

laşan İslâm bayrağı altında 

ki ortak yaşamları kardeş-

lik ve dayanışma hukukuna 

dayanmaktadır.’’

5 )  Cumhuriyet modern-

leşmesini “kapitalist moder-

nite’’ olarak niteliyor. Son 

yüzyılın baskı ve imha poli-

tikalarını halka değil, seç-

kinci elite ve uyguladığı 

moderniteye bağlıyor.                                                                                        

‘’Kapitalist moderniteye  

dayalı imha, baskı ve asi-

milasyon politikaları, halkı 

bağlamayan dar bir seçkin 

elitin, tüm tarihi ve kardeşlik hukukunu imhâ 

eden çabalarını ifade etmektedir.’’

6) “Kapitalist Modernite’ye karşı  ‘demok-

ratik modenite’ kavramsallaştırmasını yapıyor. 

Ve Ortadoğu’nun temel iki stratejik gücü ola-

rak tanımladığı Türkler ve Kürtleri ‘Demokratik 

Modernite’yi oluşturmaya çağırıyor.’’

‘Günümüz de artık tarihe ve kardeşlik huku-

kuna ters düştüğü iyice açığa çıkan bu zulüm cen-

deresinden ortaklaşa çıkış yapmak için hepimizin 

Ortadoğu’nun temel iki stratejik gücü olarak 

kendi öz kültür ve uygarlıklarına uygun şekilde 

Demokratik Modernitemizi inşa etmeye çağırıyo-

rum.’

7) Ayrıca ‘Biz kavramına eski ruhunu ve pra-

tiğini vermenin zamanıdır’ diyerek son yüzyılı 

paranteze alıp, tarihe göndermede bulunuyor.

Mektubun genel hatlarıyla olumlu olduğunu 

yukarıda da ifade etmiştik. Örgüt tabanı açısından 

da, Türkiye kamuoyu açısından da sürpriz diye 

nitelenebilecek özellikler taşıdığını ayrıca belirt-

meliyiz.

Örgüt tabanı söz konusu 

olduğunda, bir uzun süreli 

ateşkesin, hatta sınır dışı-

na çıkışın beklendiği ama 

silahlı mücadele döneminin 

bittiğinin ilanının sürpriz 

olduğunu anlıyoruz. Kürt  

siyasal hareketinin önem-

li simalarından Fırat Anlı, 

Radikal’den Ezgi Başaran’a 

verdiği röportajda silahlı 

mücadelenin bittiğine ilişkin 

bir söylemin beklenmediğini 

belirtiyor:

“Öcalan’ınki son derece 

stratejik bir karar. Bu yıla, 

bu döneme özgü değil. Sınır 

dışına çekilmenin ötesinde 

artık silahlı mücadelenin 

biteceğini söylemek çok 

farklı bir durumdu. Herkes 

ateşkes çağrısı bekliyordu 

ama bu kadarını değil açık-

çası. O nedenle belli bir süre 

insanlar bu kararı enine boyuna tartışacak.”

Hakikaten genel kamuoyu açısından Marksist, 

Stalinist  bir örgütün liderinin İslâm’a, tarihe ve 

kadim değerlere yaptığı göndermeler beklenen 

bir durum değildi. Bu  vurgular hangi gerekçe ile 

yapılmış olurasa olsun önemlidir. Böyle açıktan 

yapılmış bir deklerasyonun, var sayalım ki poli-

tik olarak yapılmış olsa bile bağlayıcılığı vardır. 

Bu bağlamda önümüzdeki dönemde gerek  Kürt 

siyasal hareketinin tabanını gerekse ülke siyasetini 

etkileyecek önemde unsurlar içerdiğini söylemeli-

yiz Apo’nun mektubunun.

Hakikaten genel kamuoyu açı-
sından Marksist, Stalinist  bir 
örgütün liderinin İslâm’a, tari-
he ve kadim değerlere yaptı-
ğı göndermeler beklenen bir 
durum değildi. Bu  vurgular 
hangi gerekçe ile yapılmış olu-
rasa olsun önemlidir. Böyle 
açıktan yapılmış bir dekleras-
yonun, var sayalım ki politik 
olarak yapılmış olsa bile bağ-
layıcılığı vardır. Bu bağlamda 
önümüzdeki dönemde gerek  
Kürt siyasal hareketinin taba-
nını gerekse ülke siyasetini 
etkileyecek önemde unsur-
lar içerdiğini söylemeliyiz 
Apo’nun mektubunun.
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Çözüm Sürecini Nasıl Değerlendirebiliriz?

1) Öncelikle akan kanın durmasına vesile 

olacak bir dönemin kapısını aralayan bu sürecin 

olumlu olduğunu belirtmeliyiz. Böyle bir duru-

mun varlığı insani açıdan da, İslâmi  açıdan da 

başlı başına müspet bir değerdir.

2) Terörü ve korkuları kendi varlığını devam 

ettirmek için kullanan vesayet sistemi geriletilmiş 

oluyordu. Vesayetin geriletilmesinde emeği geçen 

başta AK Parti iktidarı olmak üzere herkesin bu 

sürecin başlamasında olağanüstü payı vardır.

3) Devlet, çok uzun zamandan beri yapmadığı 

bir biçimde ön aldı. Kendi  vatandaşlarıyla ile 

varolan sorunu, Atlantik ötesi aracılarla konuş-

maktan vazgeçerek doğrudan ve kamuoyunun  

-olabilecek ölçüde- bilgisi dahilinde konuşmaya 

başladı. Bu  barış sürecinde  olumlu  bir sonuç alı-

nırsa, hem kanayan/kangren olan sorun çözülmüş 

olacak  hem de Türkiye önemli bir psikolojik eşiği 

geçerek kendi sorunlarını, kendi iradesiyle çözme 

özgüvenine kavuşacaktır.

4) Rejim, insanların yaratılıştan gelen  hakla-

rının güç yoluyla önlenemeyeceğini, Kürdü Türk 

yapmaya çalışmanın haksızlığını, beyhudeliğini ve 

zararını anlamış oldu artık. 

Öcalan ve PKK da silahlı mücadelenin istedik-

leri  sonuca ulaşmayacağını anladılar. En önemlisi, 

Kürtlerin Müslüman olduğunu, İslâm’a rağmen 

bu topraklarda yapılan mücadelenin müspet bir 

sonuca ulaşamayacağını  gönülsüz de olsa fark 

ettiler.

5) Rejim, İslâm’ı irtica, Kürtleri de bölücülük 

bağlamında öncelikliiç tehdit ve tehlikeler olarak 

görüyordu. Ülkenin varlığından ziyade rejimin 

kendisi için tehdit sayılan bu iki tehlike(!) bugün 

rejimin ve iktidar elitlerinin hiç ummadıkları/

kabullenmedikleri ölçüde ülke yönetiminde ana 

unsurlar olarak söz sahibi konumuna geldiler. 

Ülke siyasetini doğrudan etkileyen pozisyonları 

var. İnsanlarının kahir ekseriyetini  tehlike kabul 

ederek bir ülkenin sağlıklı bir şekilde var olamaya-

cağı artık anlaşılmalıdır (anlaşılmaktadır).

Yaşanan barış süreci, tehlike kabul edilen ülke 

ahalisinin büyük bir kısmının bu ülkenin onurlu 

vatandaşları ve eşit ortakları olduklarının fiili ve 

hukuki bir tasdikiyle sonuçlanmalıdır.

6) Barışı Türklerle Kürtlerin iki halkının barışı 

olarak takdim etmek yanlıştır. Barış rejimin men-

supları ile Kürtlerin bir kısmını temsil eden siyasal 

hareket  arasındadır. İki halk arasında bir husumet 

asala söz konusu olmamıştır, belki dış müdahala-

lelerden kaynaklanan basit kırgınlıktan söz edile-

bilir. Bu kırgınlık rejim  ve örgüt engeli  aradan 

çıkarsa çok kısa sürede muhabbete dönüşecektir; 

zira onlar Allah’ın izniyle kardeştirler zaten.

8) Siyaset yapma işini siyaset dışı kurumların 

üstlenmesinin, siyasetle çözülebilecek sorunları 

bile çatışmaya götürebilen bir sonucu ürettiği son 

otuz yıl içinde bir kez daha acı bir şekilde görül-

dü. Bir nevi ‘anti-siyaset’ anlamına gelen geçmiş 

dönem siyasetinin bir daha geri dönmeyecek 

şekilde milletin hayatından çıkarılması acilen ifası 

gereken bir iş olarak önümüzde durmaktadır.

Bunun için siyasi alanı genişleten, siyaseti 

mümkün kılan ve siyaset dışı güçlerin siyasete 

müdahil olmayacağını teminat altına alan  yeni 

bir anayasanın yapılması acil ve kaçınılamayacak 

bir görev olarak ortada durmaktadır. Varolan bu 

müsait ortam mutlaka değerlendirilmelidir!

İyimser Olmalı mıyız?

Evet iyimser olmalıyız. Kürt sorununun tama-

mı değil ama önemli bir kısmı şiddettir, PKK’dır. 

Şiddetin duracağının deklare edilmesi, hem kan 

akmaması hem de çözümün doğru bir yerden 

başlaması açısından iyimser olmayı gerektiren bir 

durumdur.
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■ Kürt Sorununda Barışa Doğru

Buradan, olup bitti, sorun halloldu artık sonu-

cunu çıkarmak bizi telafi olmaz bir yanlışa düşü-

rür. Silahlar ve şiddet devre dışına çıkarılarak, 

mücadelenin yeni bir evreye girdiği belirtiliyor 

Öcalan’ın mektubunda: “Bu bir son değil, yeni bir 

başlangıçtır. Bu, mücadeleyi bırakma değil farklı 

bir mücadeleyi başlatmaktır.’’ Bu gerçeğin farkında 

olarak, bu yeni mücadele döneminin gereklerini 

inşa etmek durumundadır Türkiye siyaseti.

Süreç hassas bir dönemden geçileceğini gös-

teriyor. Bu dönemde her iki tarafında provo-

kasyonlara  karşı dikkatli ve dayanaklı olması 

gerekiyor. Kullanılan dilin sürecin hassasiyetine 

uygun, özenli bir dil olması zorlukları aşmayı 

kolaylaştıracaktır.

Öcalan’ın mektubunda kullandığı kavramlar 

hareketin stratejisinde bir paradigma değişiminin 

varlığını gösteriyor. Kürt hareketine silahı bırakıp 

siyaset yapmayı öneren, intikam yerine kardeşliği, 

helalleşmeyi öneren, yakın tarihi paranteze alarak 

geçmişin ‘’BİZ’’ kavramlarına göndermeler yapan, 

İslâm kardeşliği içinde geçmiş 1000 yıllık tarihe 

göndermeler yapan bir söylem, Kürt siyasal hare-

ketinde paradigmatik bir değişimin varlığına işaret 

ediyor. Bu değişimin Kürt siyasal hareketi tarafın-

dan algılanması sürecin selametini etkileyecektir.

SETA siyaset direktörü  Hatem  ETE’ nin gayet 

yerinde tespitiyle  ‘çözüm süreci on yıldır vesayet-

le sürdürülen mücadelenin son halkasıdır’’

Sürecin, bir asimilasyonun, inkarın ve şiddetin 

sonlandırıldığı, hakların teslim edildiği, helalleş-

menin olduğu bir sonuca ulaşmasını dileyerek 

Altan Tan’ın Kürt Sorunu kitabından bir alıntıyla 

yazıyı sonlandıralım:

Diyarbakır’ın tanınmış ve CHP’li ailelerinden 

birinin çocuğu olan  Nizami Bey’den dinlendikle-

rini anlatıyor Altan Tan.

“Nizami Bey, ilkokulu bitirdiğinde cumhuriyet 

yeni ilan edilmiş, o da aynı yıl ortaokula başlıyor. 

Okulun açılış töreninde oldukça heyecanlıdır.  

Müdür Bey heyecanlı bir konuşma yapıyor. Hain 

padişah, Türklük, yeni bir kimlik vb. sözlerin 

sıkça geçtiği konuşmanın bir yerinde parmağıyla 

işaret ederek Nizami  Beyi  çağırıyor yanına. Ona, 

‘Söyle bakalım evladım sen nesin?’ diye sorunca 

hiç duraklamadan ‘İslâm’ım hocam!’ diye bağı-

rarak cevap verdim. Cevap vermemle beraber 

müdürün okkalı tokadı yanağımda şakladı. Müdür 

gürleyerek, ‘sen nesin?’  diye ikinci kez sorunca 

‘İslâm’am’ cevabı olmadığına göre geriye kalan tek 

ihtimali hiç duraksamadan bağırarak söyledim, 

‘Hanefiyim hocam’  Öyle ya Şafi köylülerin aksine 

biz Diyarbakır’lıların tamamı Hanefi idik. Müdür 

birincisinden daha şiddetli bir tokat indirerek, 

‘Türküz hepimiz Türküz!’ diye avazı çıktığı kadar 

bağırınca gerçek cevabı anlamış olduk.”

Bu anektod, neden bir Kürt sorunumuzun 

olduğunu yeterli açıklıkta ortaya koyuyor. Fakat  

bu sadece Kürtlerin maruz kaldığı bir muamele 

değildi. Etnik olarak Türk oldukları halde mille-

tin diğer unsurları da (İslâmsız) ‘Türk’ tanımına 

uygun hale getirilmek için şiddet farkıyla da olsa 

aynı muamelelerden geçtiler. 

Hatem Ete’nin şu tespit ve dileğini tekrarlaya-

lım: “Türkiye’yi Kürtlerle, Kürtleri Türkiye ile 

tehdit  ve terbiye dönemi kapanıyor.’         

Öcalan’ın mektubunda kullandığı kavramlar hareketin stratejisinde bir paradigma 
değişiminin varlığını gösteriyor. Kürt hareketine silahı bırakıp siyaset yapmayı öneren, 
intikam yerine kardeşliği, helalleşmeyi öneren, yakın tarihi paranteze alarak geçmişin 
‘’BİZ’’ kavramlarına göndermeler yapan, İslâm kardeşliği içinde geçmiş 1000 yıllık tari-
he göndermeler yapan bir söylem, Kürt siyasal hareketinde paradigmatik bir değişimin 
varlığına işaret ediyor. Bu değişimin Kürt siyasal hareketi tarafından algılanması süre-
cin selametini etkileyecektir.
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Öner BUÇUKCU

B akış açısına ya da 

d e ğ e r l e n d i r m e 

farklılıklarına göre Arap 

Baharı, Arap Uyanışı 

ya da Arap Devrimleri 

olarak adlandırılan 

sürecin fitili Tunus’ta 

ateşlenmişti ve aslında 

ironik bir biçimde 

Tunus’ta gerçekleştirilen 

kitle gösterilerinin motivasyon kaynağı daha fazla 

özgürlük, demokrasi ya da hukukun üstünlüğü talebi 

değil işsizlik oranlarının yüksek olması dolayısıyla 

özellikle üniversite mezunu gençler arasından yükse-

len iş talepleriydi. 17 Aralık 2010’da bir sokak satıcısı 

olan M. Bouazizi’nin, kadın polisler tarafından el 

konulan tezgâhını korumak için mücadele verirken 

aşağılanmasını protesto etmek amacıyla Sidi Bouzid 

Belediyesi önünde kendisini ateşe vermesi, sürecin 

sadece Tunus’ta değil bütün Arap coğrafyasında sem-

bolü oldu ancak Bouzizi’nin isyanı Bin Ali rejiminin 

23 yıllık diktatoryasına karşı değil, aşağılanmaya 

ve parasızlığa karşıydı. Ve aslında eğer Bouzizi’nin 

kendisini tutuşturma görüntüleri kuzeni tarafından 

sosyal paylaşım sitelerine yüklenmemiş olsaydı 

çok fazla kimsenin dikkatini de çekmemişti. Hızla 

yayılan görüntüler Tunus’ta müthiş bir infiale sebep 

oldu ve Arap ülkelerinde diktatoryal rejimlere karşı 

başkaldırının fitili ateşlendi. 

Kitle gösterilerinin Tunus’tan sonra ilk sıçradığı 

ülke Cezayir oldu. Cezayir hükümeti yardım prog-

ramlarının bütçelerini 

yükselterek kitle göste-

rilerinin yoğunluğunu 

azaltmayı başardı. Gös-

teriler ardından Mısır, 

Libya, Ürdün, Bahreyn, 

Irak ve Suriye’ye de 

sıçradı ve her ülke bu 

süreçte kendine özgü 

komplikasyonlar üretti. 

Bugünden bakıldığında mono-blok gibi görünen ya 

da öyle değerlendirme eğiliminin ağır bastığı Arap 

Uyanışı her ülkede farklı yaşandı çünkü Osmanlı’nın 

bölgeden çekilmesi ve paralel süreçler her ülke için 

farklı özgüllükler oluşturmuştu. Arap Uyanışı’nın ilk 

durağı Tunus, sürecin fitilini ateşlemesine rağmen 

çok farklı dinamiklerden besleniyordu. Kitlelerin 

boşalan öfkesinde katalizör görevi icra eden Tunus’ta 

böyle bir süreç yaşanması dışarıdan bakıldığında çok 

sürpriz bir gelişmeydi.  

Muhalif lider Şükrü Belayid’in suikast neticesin-

de öldürülmesi üzerine yoğunlaşan kitle gösterileri 

dünyanın dikkatinin yeniden Tunus’a yönelmesine 

sebep oldu. Geçtiğimiz iki yıl boyunca Tunus’a yöne-

lik genel düşünce Arap Baharı sürecinin görece en 

sağlıklı geçildiği ülkenin Tunus olduğu yönündey-

di. Bu sebepten Belayid’in öldürülmesi sonrasında 

yaşanan olaylar insanları şaşırtmıştı. Hâlbuki kitle 

gösterileri yoğunluğu bu kadar olmamakla birlikte 

sıklıkla görülmekteydi. 

Yasemin Devrimi’nin üçüncü yılında ortaya çıkan 

söz konusu gelişmeleri daha sağlıklı analiz ede-

“Retweet” Edilemeyen Tecrübe:

 Yasemin Devriminden
Bölgeye Yönelik Çıkarımlara

Bir Giriş
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■ Yasemin Devrimi

bilmek ve bundan sonra ne olabileceği üzerine 

değerlendirmelerde bulunmak için Tunus’ta Yasemin 

Devrimi’nin alt yapısını hazırlayan sebepleri biraz 

daha ayrıntılı ele almak gerekiyor. Zira bugün yaşa-

nan komplikasyonların temeli Yasemin Devrimi’nde 

değil onun öncesinde bulunuyor.

“Bin Ali Baharı”ndan “Arap Baharı”na

Tunus, Fransa’dan bağımsızlığını müzakereler 

neticesinde elde etmiş bir ülkedir. Tunus’un bağım-

sızlığını elde ettiği bir dönemde hemen yanı başında, 

Cezayir’de bir bağımsızlık mücadelesinin sürdürül-

düğü hatırlandığında Tunus’un bağımsızlığını kazan-

ma usulü çok daha dikkat çekici hale gelmektedir. 

Fransa ile bağımsızlık görüşmelerini sürdüren Habib 

Burgiba’nın “yarı bağımsızlık” gibi bir statü üzeri-

ne görüşmeleri sürdürürken gerçekleştirilen sokak 

gösterileri ve toplumdan yükselen muhalefet netice-

sinde tam bağımsızlık üzerinden müzakereler sür-

dürülmüştür. Bunun karşılığında ise Tunus’ta siyasal 

sistem, Fransa ile görüşmeleri sürdüren Habib Bur-

giba tarafından inşa edilmiştir.

Burgiba’nın 1980’li yıllara kadar ülkedeki muha-

lefet grupları üzerindeki baskı ve sindirme politikala-

rının yanı sıra 1984-87 arasında ülke genelinde yaşa-

nan ekonomik ve siyasal sorunlar Habib Burgiba’nın 

siyasal ve toplumsal meşruiyetini sarsmıştır. Habib 

Burgiba’nın güç yitirmesi, Burgiba iktidarını sona 

erdirmek isteyen Başbakan Zeynel Abidin Bin Ali’nin 

harekete geçmesini sağlamış ve Habib Burgiba’ya 

kendi lehine iktidardan çekilmesi yönünde baskı 

uygulamaya başlamıştır. Bu durumun neticesinde 

Habib Burgiba sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 

görevden Zeynel Abidin Bin Ali lehine çekildiğini 

açıklamıştır. Bin Ali iktidarının ilk dönemlerinde 

İslâm’ın kamusal görünürlüğüne ilişkin Burgiba 

döneminde takip edilen sert politikalar terk edilmiş, 

İslâmî gruplara yönelik izlenen politikalar da yumu-

şatılmıştır. 

Bin Ali başarıyla sonuçlanan darbenin ardından 

ilk iş olarak iktidar partisinin ismini değiştirerek 

bütün Tunusluların üyeliğine açtı. Tek partili sis-

tem sona erdirildi ve muhalif gruplara örgütlenme 

hakkı tanındı. Bunun yanı sıra basın özgürlüğünün 

sağlanmasına yönelik adımlar da atıldı. Aralarında 

İslâmî Yöneliş Hareketi’ne mensup kimselerin de 

bulunduğu siyasi tutuklular serbest bırakıldı ve yurt-

dışında bulunan muhaliflere yurda dönme çağrısı 

yapıldı. Bu arada Bin Ali ülkede yeniden yapılanmayı 

sağlamak üzere İslâmî Eğilim Hareketi’yle birlikte 

de çalıştı. Kasım 1988’de İslâmî Yöneliş Hareketi 

temsilcilerini de çoğulculuk, insan hakları ve temel 

hak ve özgürlüklere vurgu yapan yeni Ulusal Pakt’ın 

oluşturulmasına katkı sağlamak ve tartışmak üzere 

komisyona davet etti. 

Yeni seçim kanunu partilerin dinî temelde siyaset 

yapmalarını yasakladığı için İslâmî Yöneliş Hareketi 

liderleri örgütlenmenin ismini değiştirerek Hizb 

en-Nahda (Rönesans) haline getirdiler ve bir siyasî 

parti olarak faaliyette bulunmak üzere şekillenmesi 

için çalışmaya başladılar. Yaptıkları açıklamalarda 

oluşturmaya çalıştıkları partinin mevcut kanunlar 

Yasemin Devrimi’nin ikinci yılı tamamlanırken üzerindeki ekonomik yük bir kat daha 
artmış olan Tunuslular hükümet karşıtı gösterilere yeniden başladılar. Devlet Başkanı 
Moncef Marzuki ve Meclis Başkanı Mustafa bin Cafer’in Sidi Buzid kentinde, “devrim”in 
sembolü haline gelen Bouzizi’nin mezarını ziyaret edip çelenk bırakmaları halkın tep-
kisini dindirmedi. Konuşma yapan siyasetçiler taşlandı. Uğradığı silahlı saldırı sonrası 
hayatını kaybeden sosyalist Şükrü Belayid’in cenazesiyle birlikte gerilim üst noktaya 
tırmandı. Belayid’in cenaze törenine katılan 40 binden fazla gösterici hükümet aley-
hine sloganlar atarak istifaya davet etti, çeşitli şiddet eylemleri yaptı. Tunus’un kurucu 
başkanı Burgiba’dan sonra en fazla katılımlı cenaze töreni olan Belayid’in defni sıra-
sında ülke çapına yayılmış olan grevlerin de etkisiyle Tunus’ta hayat durma noktasına 
geldi. Sol partiler yeni anayasa çalışmalarına katılmayacaklarını açıkladılar.
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çerçevesinde faaliyet göstereceğinin altını çiziyor-

lardı. Bin Ali de en-Nahda’nın bağımsız adaylarla 

seçimlere katılmasına izin verdi ve en-Nahda hare-

keti bu seçimden ulusal oyların % 15’ini aldı. Bin 

Ali’nin partisi ulusal oyların % 80’ini almış olmasına 

rağmen en-Nahda’nın tüm seküler partilerden fazla 

oy almış olması Bin Ali rejiminde ciddi bir hassa-

siyet meydana getirdi. Aslında Bin Ali kısa vadede 

en-Nahda’nın güçlü bir iktidar alternatifi olmasın-

dan değil, hükümet karşısına güçlü bir muhalefet 

partisi olarak çıkmasından çekiniyordu. Seçimler 

Tunus’ta “Bin Ali Baharı”nın sonunu getirdi. Kasım 

1989’da Bin Ali “ülkede dinî partilere yer olmadı-

ğını, din ve siyaseti birbirine karıştırmanın gereksiz 

olduğunu” açıkladı. 

En-Nahda liderleri Bin Ali’nin daha önce verdiği 

sözleri tutmadığı üzerinde duruyorlardı. Partinin 

o dönemki sözcüsü Ali Laaridh kendi hakları için 

savaşacaklarını açıkladı. Partinin kurucusu ve Genel 

başkanı Raşid Gannuşi artmaya başlayan baskı orta-

mı karşısında Cezayir’e geçti ve oradan Tunuslulara 

hükümete karşı direnmeleri çağrısında bulundu. 

Hükümet ve en-Nahda arasındaki gerilim 1991’de 

zirveye çıktı. Hükümet, o dönem iktidar parti-

sinin çeşitli bürolarına yapılan silahlı saldırıların 

en-Nahda tarafından yapıldığını duyurdu. Mayıs 

1991’de güvenlik güçleri üç yüz kadar en-Nahda 

mensubunu tutukladı. Bu esnada Bin Ali Cezayir 

hükümetini Raşid Gannuşi’nin mahkemeye çıka-

rılmak üzere Tunus’a iadesi için sıkıştırıyordu. 

Cezayir hükümeti Bin Ali’nin bu talebini redde-

derek Gannuşi ve beraberindeki 29 kişiyi Sudan’a 

gönderdi. Temmuz 1992’de en-Nahda mensubu 

279 kişiye Tunus Askerî Mahkemesi 50 yıldan 

ömür boyu hapse kadar değişen uzun süreli cezalar 

verdi. 

Bin Ali’nin en-Nahda üzerindeki sindirme hare-

keti 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren bütün 

muhalif gruplara yöneldi. 1995’te Sosyal Demokrat 

Hareketi’nin lideri M. Mouada ve Tunus İnsan 

Hakları Birliği Başkanı Khemais Chammari, Başkan 

Bin Ali’ye yazdıkları açık mektup yüzünden tutuk-

landı. Ülkede Bin Ali tarafından doğrudan kontrol 

edilen bir muhalefet oluşturuldu. Her seçimde Bin 

Ali tarafından muhalefete bir kontenjan ayrılıyor-

du. 1994 seçimlerinde iktidar partisi 144 sandalye 

“kazanırken” muhalefet 19 sandalye ile yetinmişti. 

1999 parlamento seçimlerinde ulusal oyların % 

97’sini kazanan iktidar partisi 148 milletvekili kazan-

mıştı. 1999 Başkanlık seçimlerinde de görünürde 

birden fazla adayın yarışması mümkün olduğu halde 

seçime katılım şartları o kadar kriterlendirilmişti ki 

sadece üç adayın katılabildiği Başkanlık seçiminde 

Bin Ali oyların % 99.4’ünü alarak başkan seçildi. 

2002 yılında Bin Ali’nin 2004 yılında gerçekleştiri-

lecek Başkanlık seçimlerinde aday olmasının kabul 

edilip edilmediği sorusuna % 99.5 seçmen kabul 

yanıtı vermişti! 2009’daki Başkanlık seçimlerinde 

de 4 adayın yarışmasında sonuç değişmedi. Bin Ali 

oyların % 89.62’sini almıştı.

Tunusluların Stockholm Sendromu (mu?)

Bugünden bakıldığında ilginç ve çok despotik 

gelen bu siyasal gelişmelerin toplumda aslında bir 

tabanı bulunuyordu. Bin Ali’nin her geçen gün artan 

otoriter politikaları Tunus ekonomisinde yaşanan 

pozitif yönlü gelişmelerle paralel bir zamansallık-

Yasemin Devrimi’nde demokratik 
talepler, hukukun üstünlüğü söylemle-
ri vb. retorikler hiç etkili olmadı gibi bir 
tespitte bulunmak oldukça zor ancak 
bu retoriklerin işsizlik, yoksulluk, yol-
suzluk, refah düşüşü yanında çok zayıf 
kaldıkları tespitinde bulunmak müm-
kün. Dolayısıyla Tunus’ta diğer Arap 
ülkelerine nazaran kısa vadeli geçiş 
yani iktidar değişikliği görece çok daha 
az sancılı gerçekleşti. Bir gün önce gös-
tericilere ateş açılması emri veren Bin 
Ali bir gün sonra canını Malta’ya zor 
atabildi. Tunus’taki olayların tetikledi-
ği diğer ülkelerdeki olayların sebepleri 
ve göstericilerin talepleri ise en azın-
dan kısa vadede farklılık gösteriyordu. 
Dolayısıyla Tunus tecrübesi tam mana-
sıyla “retweet” edilemedi.
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ta ilerliyordu. Bin Ali uluslararası finans/ekonomi 

kurumlarıyla yakın ilişkiler kurmuştu. 1993’te Avru-

pa, %80 ihracat %70 ithalat ile Tunus’un en büyük 

ticarî ortağı haline geldi. 1990’ların ortasından itiba-

ren Bin Ali’nin artan otoriter tavırları Tunus’un yine 

1990’ların ortasından itibaren ihracattaki hızlı artış, 

artan doğrudan yatırımlar ve turizm gelirlerinin etki-

siyle yıllık %5 dolayındaki ekonomik büyümesiyle 

eş zamanlı gerçekleşiyordu. Ekonomik patlama orta 

sınıfların refah seviyesinde ve üniversite mezunları-

nın iş bulma oranlarında gözle görülür artış meydana 

getirmişti. Öyle ki 2002 yılında Profesyonel Çalışma 

ve İstihdam Bakanı Faiza Kefi iddialı açıklamalarda 

bulunmuştu: “Tunus’ta aç hiç kimse yoktur. Tunus’ta 

köprü altında uyuyan insan yoktur. Bütün Tunuslu-

lar başlarının üstünde bir çatıya ve temel masraflarını 

karşılayacak bir gelire sahiptir.” 

Tunus’ta ekonomik görünüm 2008’de Avrupa 

Birliği ekonomisinden kriz sinyalleri gelmeye baş-

ladıktan sonra terse dönmeye başladı. 2010 yılında 

IMF ve Dünya Bankası nezaretinde bir ekonomik 

plan uygulanmaya başladı. 2010 itibariyle işsiz-

lik oranları da ciddi biçimde yükselmişti, yer yer 

%22’nin üzerine çıkıyordu. Ülkede Bin Ali hüküme-

tinden duyulan rahatsızlık gittikçe artmasına rağmen 

hükümet bu hoşnutsuzluğun farkında değildi. 

2010 yılında ortaya atılan WikiLeaks iddiaları, 

gerçeklikleri her zaman tartışmalı olacak olmakla 

birlikte, sürecin okuyucu açısından daha anlamlı 

hale gelmesini sağlayabilir. WikiLeaks belgelerine 

göre Tunus’taki ABD Büyükelçiliği Tunusluların özel-

likle First Lady Leyla Trabelsi ve Bin Ali’nin 28 yaşın-

daki oğlu M. Sakher el Materi’nin kamuoyuna yansı-

yan davranışları dolayısıyla ciddi rahatsızlık içerisin-

deydi. Temmuz 2009 tarihli ABD’nin o dönem Tunus 

Büyükelçisi olan Robert Codec tarafından gönde-

rildiği anlaşılan belgede “Materi ve karısının yaşam 

tarzları ve servetleri, Bin Ali ve ailesinin Tunusluların 

bir bölümü tarafından neden sevilmediğini ortaya 

koyuyor. Bin Ali ailesinin müsrifliği ise artıyor. Bin 

Ali ise içerden ya da dışarıdan gelen hiçbir öneriyi ya 

da kritiği hoşgörüyle karşılamıyor, gittikçe artan bir 

şekilde kontrolünü ve gücünü korumak için polise 

dayanıyor” yorumuyla Yasemin Devrimi’nin temel 

motivasyonu aslında ortaya koymuş oluyordu. 

“Sanal Devrim” ve Sonrası

Girişte de ifade edildiği üzere Bouzizi’nin kendini 

yakması görüntülerinin sosyal paylaşım sitelerinden 

ve mikro bloglardan yayılması aslında birkaç yıldır 

biriken öfkenin zembereğini boşalttı. 

6 Ocak’ta Tunuslu 8.000 avukatın  %95’i greve 

gitti. Binalara saldıran, tekerlekler yakan, otobüsleri 

otomobilleri yakan protestocuları dağıtmak için 11 

Ocak saldırılarına karşı polis silah kullandı. Ülke-

nin birçok şehrine de askeri personel yerleştirildi. 

12 Ocak’ta protestolardan ve polisle çatışmalardan 

sonra Tunus’ta yine bir gece sokağa çıkma yasağı 

ilan edildi. 14 Ocak’ta, Bin Ali, hükümetini dağıt-

tı ve acil durum ilan etti. Yetkililer acil durumun 

nedeninin, Tunusluları ve mal mülklerini korumak 

olduğunu söylediler. Ayrıca insanların üç kişiden 

fazla gruplar halinde hareket etmeleri yasaklandı ve 

aksi yönde hareket edenler tutuklanmaya başlandı. 

Diğer taraftan Bin Ali stratejik bir hamle yaparak 6 ay 

içerisinde seçimlerin yenileneceğini duyurdu. Fakat 

protesto gösterilerinin gittikçe yoğunlaşması ve pro-

testocuların devlet başkanlığı sarayına doğru hareket 

etmesi üzerine Bin Ali ülkeden kaçtı ve  Cidde’ye 

gitti. Bin Ali’nin istifasının açıklanmasının ardından 

Başbakan  Muhammed Gannuşi vekâletin kendisine 

geçtiğini iddia ederek cumhurbaşkanının yetkilerini 

devraldı. Ancak Anayasa Mahkemesi anayasanın 

57. Maddesine dayanarak ancak Meclis Sözcüsü 

Fuad Mabeza’nın Cumhurbaşkanı yetkilerini devra-

labileceğine hükmetti. Siyasi kriz Fuad Mabeza’nın 

M. Gannuşi’yi yeniden Başbakan atamasıyla çözü-

lebildi ancak oluşturulan hükümet içerisinde kilit 

bakanlıkların Bin Ali rejiminden kalan kimselere 

verilmesi kitleleri yeniden sokaklara döktü. Göste-

rilerin yoğunlaşması üzerine Başkan ve Başbakan 

Bin Ali’nin partisinden istifa ettiklerini açıkladılar. 

Bin Ali ve eşi Trabelsi
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Tartışmalı bakanlar da aynı yolu izleyerek kabineden 

değil ama partiden istifa ettiler. 

25 Şubat’ta gösteriler iyice yoğunlaştı. Yüz bin-

den fazla gösterici Devlet Başkanı görevini sürdüren 

Fuad Mebezaa ve Başbakan M. Gannuşi’nin görevle-

rini bırakması için protesto eylemleri düzenlemeye 

başladı. 27 Şubat’ta Başbakan M. Gannuşi “polise 

göstericilere ateş açılması emri vermek istemediği” 

gerekçesiyle görevinden istifa etti. Diğer bakanlar da 

Gannuşi’yi takip ederek görevlerinden istifa ettiler. 

Gannuşi’nin yerine Burgiba döneminde uzun yıl-

lar Dışişleri Bakanlığı yapmış olan Al-Baji es-Sebsi 

Başbakan olarak atandı. 9 Mart’ta Bin Ali’nin par-

tisi dağıldı, 26 Nisan’da ise es-Sebsi yaptığı açık-

lamada Bin Ali döneminde siyasî görev üstlenmiş 

9000 kişinin seçimlerde yarışamayacağını açıkladı. 

Diğer taraftan Bin Ali döneminde tutuklanan siyasî 

hükümlüler serbest bırakıldı. 

Ülkede yeni Anayasayı da oluşturacak parlamen-

to seçimlerinin 24 Temmuz’da yapılması bekleniyor-

du. Ancak es-Sebsi 23 Temmuz’da yaptığı açıklama 

ile seçimlerin 23 Ekim’e ertelendiğini duyurdu. 

Gerekçe aslında çok basitti: Büyük yüzdelerle her 

seferinde göreve seçilen Bin Ali döneminde seçmen 

kütükleri sağlıklı biçimde tutulmamıştı ve Tunus’un 

siyasî tarihi dolayısıyla 80 yaşına gelmesine rağmen 

hayatında hiç oy kullanmamış insan sayısı oldukça 

fazlaydı.

23 Ekim 2011’de Tunus’ta Bin Ali’nin devrilme-

sinin ardından ilk genel seçimler yapıldı. Kurucu 

meclisi oluşturmak için yapılan seçimlere ülkedeki 

farklı kesimleri temsil eden birçok parti katıldığı 

gibi seçmenlerinde yoğun bir ilgisi vardı. Seçimlerde 

1400 parti ve 11600 aday seçilmek için yarıştı. Bu 

ilk demokratik seçimden Arap dünyasındaki kitlesel 

mobilizasyon sürecinin en önemli aktörlerinden 

birisi olan ve %41,5 oyla seçimden çıkan en-Nahda 

Partisi oldu. Sol ve laik eğilimli Cumhuriyet Kongre 

Partisi %13,82, Emek ve Özgürlük İçin Forum 

Partisi ise %9,68 oy alabildi.

23 Ekim’de yapılan seçimlerden yaklaşık bir 

ay sonra hükümeti kurma çalışmaları sonuçlandı. 

Seçimlerin galibi en-Nahda Partisi ve iki koalisyon 

ortağı; Cumhuriyet Kongresi ve Ettakatol Parti-

si, yeni hükümetteki görevlendirmeler konusunda 

uzlaştı. En-Nahda Partisi’nin (Diriliş Hareketi) söz-

cüsü Hammadi El Cibali’nin, Tunus’un yeni başba-

kanı olması üzerinde uzlaşıldı. Cumhuriyet Kongresi 

Partisi’nin Başkanı Monsef Marzuki’nin cumhurbaş-

kanı, merkez soldaki Ettakatol (Blok) Partisi’nden 

Mustafa Bin Cafer’in ise, Ulusal Kurucu Meclis 

başkanı olmasına karar verildi. En-Nahda Partisi’nin 

kurucusu ve lideri Raşid Gannuşi ise yeni hükümette 

görev almayacağını duyurdu.

Yeni Anayasayı da hazırlamakla görevli olan Ulu-

sal Kurucu Meclis ilk oturumunu 22 Kasım 2011 

tarihinde gerçekleştirmiş ve 217 milletvekili yemin 

ederek görevlerine başlamıştır. Aynı gün yapılan 

oylamada Ettakatol Partisi Başkanı Dr. Mustafa bin 

Cafer Ulusal Kurucu Meclis Başkanlığına seçilmiştir. 

UKM’in 10 Aralık 2011 tarihinde yapılan oturu-

munda Hükümetin yetki ve sorumluluk alanlarını 

belirleyen yasa tasarısı (Mini Anayasa olarak adlan-

dırılmaktadır) kabul edilmiştir. Söz konusu yasanın 

kabul edilmesinin ardından UKM’de 12 Aralık 2011 

tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde CPR Başkanı 

Dr. Moncef Marzouki Tunus Cumhurbaşkanlığına 

seçildi. 

Bitmeyen Kaos

Arap Baharı adı verilen kitlesel mobilizasyon 

hareketinin başladığı ülke olan Tunus’taki gelişme-

ler aslında Arap dünyasındaki siyasal ve toplumsal 

dönüşümlerin daha sağlıklı okunabilmesi için kritik 

öneme sahip. Öncelikle bütün bölgeyi etkisi altına 

alan bu siyasal hareketliliğin en temel sebeplerinden 

birisinin ekonomik gerekçeler olduğunun göz ardı 

edilmemesi gerekiyor. Tunus’ta devrimden önce 

de ekonomik göstergeler pek iç açıcı değildi ancak 

devrimden sonra ekonomik yapının ciddi bir darbe 

aldığı görülüyor. Devrim sonrasında yabancı yatırım-

lar %17,8; turizm gelirleri %46 oranında düştü. Cari 

açık ise artma eğilimi gösterdi. 

Şükrü Belayid’in Cenaze Töreni
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■ Yasemin Devrimi

Yasemin Devrimi’nin ikinci yılı tamamlanırken 

üzerindeki ekonomik yük bir kat daha artmış olan 

Tunuslular hükümet karşıtı gösterilere yeniden baş-

ladılar. Devlet Başkanı Moncef Marzuki ve Meclis 

Başkanı Mustafa bin Cafer’in Sidi Buzid kentinde, 

“devrim”in sembolü haline gelen Bouzizi’nin meza-

rını ziyaret edip çelenk bırakmaları halkın tepkisini 

dindirmedi. Konuşma yapan siyasetçiler taşlandı. 

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden 

sosyalist Şükrü Belayid’in cenazesiyle birlikte gerilim 

üst noktaya tırmandı. Belayid’in cenaze törenine 

katılan 40 binden fazla gösterici hükümet aleyhi-

ne sloganlar atarak istifaya davet etti, çeşitli şiddet 

eylemleri de gerçekleştirdi. Tunus’un kurucu başkanı 

Burgiba’dan sonra en fazla katılımlı cenaze töreni 

olan Belayid’in defni sırasında ülke çapına yayılmış 

olan grevlerin de etkisiyle Tunus’ta hayat durma nok-

tasına geldi. Sol partiler yeni anayasa çalışmalarına 

katılmayacaklarını açıkladılar.

Yaşananlar siyasi belirsizliği derinleştirdi. Tunus 

Devlet Başkanı Moncef Marzuki kendi partisi Cum-

huriyetçi Kongre’ye üye üç bakanı görevden aldı-

ğını açıkladı. Gerekçe olarak hükümet içerisinde 

değişiklik yapılması yönündeki taleplerin yerine 

getirilmemesi gösterildi. Bu arada Başbakan Hamid 

Cibali bir teknokrat hükümet oluşturulması önerisi 

getirdi. Cumhuriyetçi Kongre Partisi yetkililerinden 

Samir Bin Amor basına yaptığı açıklamada, dışişle-

ri ve adalet bakanlarının değişmesini istediklerini 

aksi halde koalisyondan çekileceklerini geçtiğimiz 

haftalarda belirttiklerini ifade etti. Amor, aldıkları 

kararın Cibali’nin teknokrat hükümeti kurma önerisi 

ile bağlantılı olmadığını sözlerine ekledi. Yaşanan 

süreç neticesinde Cibali hükümeti daha fazla daya-

namayarak düştü. Cibali yerine İçişleri eski Bakanı 

Ali Larayedh hükümeti kurmakla görevlendirildi ve 

Mart ayı başlarında yaptığı açıklamada müzakerele-

rin neticesinde hükümeti oluşturduğunu duyurdu. 

Yeni kabinenin 2013 sonuna kadar görevde kalması 

ve ülkeyi seçime götürmesi bekleniyor. 

Devrim “retweet”lenemeyince!

Tunus’taki halk hareketlerinin temel motivasyon 

kaynağı diğer Arap ülkelerindeki temel motivasyon 

kaynaklarından farklılaşıyordu. Örneğin Mısır’da 

Hüsnü Mübarek rejimine yönelik belirgin bir hoş-

nutsuzluk hep var olmuştu. Bahreyn’de Sünni krali-

yet ailesi ve Şii çoğunluk arasında yaşanan gerilimin 

kitle gösterilerine dönüşmesi beklenen bir durumdu. 

Her ne kadar bazı reform çabaları olmuş olsa da 

Suriye bir türlü uluslararası sisteme eklemlenemiyor, 

ülkedeki “muhaberat” rejimi can yakmaya devam 

ediyordu. Ama Tunus’ta 2008 yılındaki ekonomik 

geri dönüş gerçekleşinceye kadar Bin Ali rejimi ciddi 

biçimde sorgulanmamıştı. Diğer taraftan Bin Ali 

yönetimi ülkeyi “terörize” bir ortamdan uzak tut-

mak, Tunus’u Cezayir’deki sivil savaşın dışında tut-

mak gibi konularda ülkenin büyük kısmı tarafından 

takdir ediliyordu. Yasemin Devrimi’nde demokratik 

talepler, hukukun üstünlüğü söylemleri vb. reto-

rikler hiç etkili olmadı gibi bir tespitte bulunmak 

oldukça zor ancak bu retoriklerin işsizlik, yoksulluk, 

yolsuzluk, refah düşüşü yanında çok zayıf kaldıkları 

tespitinde bulunmak mümkün. Dolayısıyla Tunus’ta 

diğer Arap ülkelerine nazaran kısa vadeli geçiş 

yani iktidar değişikliği görece çok daha az sancılı 

gerçekleşti. Bir gün önce göstericilere ateş açılması 

emri veren Bin Ali bir gün sonra canını Malta’ya zor 

atabildi. Tunus’taki olayların tetiklediği diğer ülke-

lerdeki olayların sebepleri ve göstericilerin talepleri 

ise en azından kısa vadede farklılık gösteriyordu. 

Dolayısıyla Tunus tecrübesi tam manasıyla “retweet” 

edilemedi.

Mısır’da son aylarda yaşanan siyasal hareketliliğin 

gölgesinde yapılan anketlerde halkın önemsenme-

si gereken bir bölümünün “bir miktar refah artışı 

karşılığında daha az özgürlük” tercih edebilecekleri 

yönünde verilerin belirmesi Arap Baharı diye adlan-

dırılan sürecin en temel dinamiklerinden birisine 

işaret ediyor. Dolayısıyla biraz da acelecilikle ve 

romantik bir bakışla “devrim” olarak adlandırılan 

süreçlerin aslında birer devrim siluetleri olduğu, 

daha doğru bir ifadeyle “sanal devrim” oldukları 

anlaşılıyor. En-Nahda’nın seçimlerden birinci parti 

çıkması sonrasında Tunus siyasetinin en önemli 

konusu laiklik tartışmaları. Arap uyanışının ilk 

halkasında devrimin fitilini ateşleyen kitlelerin laik-

likten çok daha temel birtakım sorunlarına, özellikle 

ekonomik negatif görünüme çözüm getirilmezse 

neo-otoriteryan bir sürece girileceğini tahmin etmek 

hiç de zor değil. 
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Dilaver DEMİRAĞ 

B aşbakan AB ülkelerine “sabrımızın da bir sonu 

var” diyerek fırça çekmesi ve “icab ederse 

Şangay Beşlisi’nin olduğu yapıya dahil oluruz” deme-

si ile gündeme gelen AB Müzakere sürecinin bazı 

zorlukları var. Müzakere faslı açılan bazı konularda 

müzakereleri kapatmak kolay, ancak bazıları varki 

hükümet için zorlu bir yol söz konusu. Bu zorlu 

yollar, patikalar Emek ve Sendikal haklar ile Çevre. 

Nitekim Hükümetin üç nedenle kendini Şangay 

Birliği’ne atmayı tercih ettiği söyleniyor. Demokrasi, 

Sendikal Haklar ve Çevre standartları bakımından 

AB’den çok daha düşük konumda olan Şangay 

Birliği Hükümetin 2023 hedefleri bakımından daha 

uyumlu. Hükümetin 2023 hedeflerini tutturmak için 

hızlı kalkınmasında kendisine ayak bağı olacak bu 

üç engeli aşmak için AB’nin yavaşlatıcı etkilerinden 

kendini muaf tutabilmesi gerekiyor.

Hükümetin bu üç konuda sicilinin pekiyi olduğu 

söylenemez, ülkemizin hızlı değişen gündemi içinde 

iş kazaları, çevre konusunda yaşanan sıkıntı verici 

meseleler özellikle polis ve yargı kaynaklı demokra-

tik ihlaller, sendikal konularda işverenin taleplerinin 

merkezde olması çabucak unutulsa da AVM cinayet-

leri, madenci kırımları duyarlı kesimlerde unutul-

muyor. Hükümetin küreselleşmeyle uyumlu olma ve 

hızlı ekonomik büyüme konusunu ekonomik kırmızı 

çizgiler olarak düşünürsek, AB  bu konuda hükümet 

için ciddi bir fren. İş güvenliği konusunda sefalet hali 

devletin denetim raporlarına yansımasına ve maden 

kazalarında işverenlerin hafif cezalarla kurtulmasına 

karşılık, Hükümet işvereni hizaya çekecek şeyler yap-

mıyor. Öyle ki, mesela her fırsatta nüfus konusunda 

insanları çocuk sahibi olmaya teşvik eden politika-

ların bir parçası olan doğum izninin altı aya çıkması 

konusundaki yasa değişikliği Cumhurbaşkanlığı tara-

fından imzalanarak yasalaşmadı, bunun nedeninin 

İşverenler olduğu kulislerde çok konuşulan bir konu.  

Bu denli uzun bir iznin iş kayıplarına, üretim kaybına 

neden olacağı söylenmekte ve İşverenlerin bundan 

sonra kadın personel istihdam etmeyeceği yönündeki 

tehdit savrulmakta. Bu tehditler, aileyi merkeze alan 

ve muhafazakâr siyasi kimliği ile tanınan hükümette 

bile etkili olduğuna göre, varın diğerlerini siz düşü-

nün. İşverenlerin istemediği konular  hükümetçe  

ısrar edilmeyen konular oluyor. İşveren saltanatı çok 

doğal olarak kalkınmayı merkeze alan, ekonomik 

büyümeyi her şeyin üzerinde tutan hükümetlerin 

doğal bir güdüsü, ne de olsa ekonomik gelişmeler 

onlara bağlı. 

Ama sanmayın ki kalkınma sadece kapitalizm 

için önemli, bir zamanlar sosyalist sistemde fab-

rikalara yazılan “İşçiler verem üretimi düşürü-

yor” sözü Lenin’in ünlü sosyalizm formülü olan 

Elektirifikasyon+Sovyetler= Sosyalizm tespiti üret-

meyi dünyanın merkezine koymakta sosyalistlerin 

de kapitalistlerden farkı yok. 

İslâmcılık da yaptığı tüm batı ve modernlik 

eleştirisine rağmen kalkınmayı en temel öncelik 

olarak görmekte diğerlerinden hiç de geri değildir, 

Kalkınmanın Cinayetleri: 
AVM, Madenler ve Ormanlar
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■ Kalkınmanın Cinayetleri

İslâm sistemi ile ilgili söylenen onca şeye rağmen 

‘kalkınma bu değerler ile uyumlu mudur?’ sorusu 

hiç sorulmadan ön kabul olarak içselleştirilir. Ancak 

nicel ekonomik gelişme olarak kalkınma, bizim gibi 

geriden gelenlerde biraz daha farklı anlam taşır. 

İslâmcılık için kalkınmanın bir beka olarak görülme-

si ne ironiktir ki  Kemalizm’de de geçerlidir.

Kalkınma kavramı, Türkiye gibi bir zamanlar batı 

karşısında üstün konumda olan ve zaman içinde bu 

üstünlüğünü kaybederek üstün olduklarının emrine 

girmesinden doğan kompleks nedeni ile basit bir 

ekonomik sorunun çözümü olarak değil, daha çok 

bir varoluş olarak algılandığından, kalkınma adeta 

hayat meselesidir. Bir tür yaralı 

bilinç hali olan bu durum, 

kendini en çok da kalkınma 

kavramında dışa vuran milli-

yetçi arka planla daha da şid-

detlenmiş bir görünüm oluş-

turur. Ve ironiktir ki üçüncü 

dünyacı sosyalizm algısı ile 

İslâmcılığın algısı da birbiri-

ne benzer, çünkü ikisinde de 

kalkınma beka meselesidir. 

Hiç şüphesiz sömürgeciliğin 

açtığı yaralar düşünüldüğün-

de bu ortaklık anlaşılabilir. 

Ancak alternatif olma iddia-

sı taşıyan bir ideolojinin bu 

konuda herhangi bir alterna-

tif geliştirememiş olması da 

acı bir duygu olsa gerek.

Kalkınma uğruna İslâmcı 

İran’da da, sosyalist iddiası 

taşıyan Kimil Jong yöneti-

mindeki Kuzey Kore’de de, Türkiye’de de nice canla-

rın batması, Allah’ın emaneti olduğu sıkça söylenen 

doğanın yağmalanması ortak bir nokta. Bunlar ulu-

sun ya da ümmetin selameti için ödenebilir bedeller 

olarak görülebiliyor.

Tüm bu satır arası eleştirileri bırakıp şu soru-

yu sorarak başlayalım, ya kalkınma ona yüklenen 

anlamların tersine neden olmaktaysa, hikmetinden 

sual olunmaz, sorgulanması kişiyi neredeyse taş dev-

rinde kalmış bir gerici konumuna düşüren, uğrunda 

kuşakların, doğanın bil cümle mahlûkatın harcan-

masına yol açan bu mit ya da efsane vaatlerini yerine 

getirmekten uzaksa? Bu ya soruları bu güne dek 

ne İslâmcı camiada, ne de milliyetçiler, sosyalistler, 

Kemalistler, liberaller arasında hiç sorulmuyorsa bu 

mit/efsane değil de nedir. Kalkınma denilen tanrıya 

iman tüm seküler, seküler olmayan ideolojiler ara-

sında hiç sorulmadı, ona şeksiz şüphesiz inanmak 

adeta bir kural oldu. 

Ben bu yazıda inancı sarsan bir Rafizi olmayı 

göze alıyorum ve uğrunda bunca insanın ölmesine 

neden olan, bir cümle mahlûkatın kökünü kazıyan 

bu zalim tanrıya isyanı göze alıyorum.

Uyuşturucu, Silah Kaçakçılığı, Fuhuş:                      

Kim Daha Çok Kazandırır?

Kalkınmanın net göster-

geleri olduğu söylenebilir, 

niceleştirilebilecek ölçeklerdir 

bunlar. Mesela bir yıl içerisin-

de bir ülkede üretilen ve para 

cinsinden ölçülebilen mal, 

hizmet üretimi, para hareket-

leri büyümenin /kalkınma-

nın göstergelerinden biridir. 

Bunlardan elde edilen gelir ise 

milli gelirdir. Bundaki artış ise 

o ülkenin kalkınma/büyüme 

ligindeki yerini belirler. Peki 

şu milli geliri oluşturan değer-

lerin tümü de meşru mudur? 

Mesela Afganistan’da ABD’ye 

direnen Taliban’ın afyon tar-

lalarını nereye koyacağız? 

Ya Rusya, mesela fuhşun 

Rusya’nın önemli ihraç kalem-

lerinden biri olarak Rusya’nın 

milli gelirine olan katkısı hiç ölçülmüş müdür? Peki 

dünyanın en büyük silah üreticilerinin yasal ticareti 

yanında onlar tarafından göz yumulan silah kaçakçı-

lığının bu ülkelerin milli gelirine katkısı ne kadardır? 

Tüm bunlar muhasebeleştirilmese de, daha doğrusu 

yasal muhasebe kayıtlarında gösterilmese de bir 

Chevron’un ekonomiye katkısı kadar katkısı vardır 

milli gelire. BM verilerine göre uyuşturucu ticareti 

dünya ticaretinin %8’ini oluşturuyor. 

Burada elde edilen gelirler elbette ekonomide 

dolaşıma giriyor, kara paranın aklanması için tacirin 

birtakım yatırımlar yapması gerekli. Yani uyuşturu-

cu ticaretinin kalkınmaya önemli düzeyde bir etkisi 

İslâmcılık da yaptığı tüm batı 
ve modernlik eleştirisine rağ-
men kalkınmayı en temel 
öncelik olarak görmekte diğer-
lerinden hiç de geride değildir, 
İslâm sistemi ile ilgili söyle-
nen onca şeye rağmen kal-
kınma bu değerler ile uyumlu 
mudur sorusu hiç sorulmadan 
ön kabul olarak içselleştirilir. 
Ancak nicel ekonomik geliş-
me olarak kalkınma, bizim gibi 
geriden gelenlerde biraz daha 
farklı anlam taşır.
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mevcut. Bolivya, Kolombiya vb. ülkelerde ekonomi-

yi uyuşturucu ticareti ayakta tutuyor, kayıt dışı eko-

nomi denilen yan ekonominin var olması sayesinde 

bu ülkeler IMF politikaları sonucu batmıyor, ha keza 

elmas kaçakçılığı sayesinde bazı Afrika ülkelerinin 

ekonomilerinin (Sierra Lione)  ayakta kalması gibi. 

ABD ekonomisine uyuşturucunun katkısını sorgu-

layacak olsak, mesela misal Meksika’da uyuşturucu 

kartellerinin (ekonomideki tekeller burada da var) 

kullandıkları silahların % 90’ı ABD’de temin edili-

yor. Yani ABD milli gelirine büyük katkı sunan silah 

endüstrisi büyük oranda uyuşturucu, elmas, altın, 

canlı vb. kaçakçılıkla ciddi gelirler elde ediyor, bu da 

ABD’nin milli gelirini yükseltiyor. Birleşmiş Milletler 

Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) tahminlerine 

göre, yasadışı uyuşturucu sektörü 320 milyar dolar-

lık bir büyüklüğe sahiptir ki bu rakam dünyadaki 

ülkelerin %90’ının milli hâsılasından daha büyük bir 

parasal gücü ifade etmektedir. Yasadışı uyuşturucu 

ticaretinin üstüne insan ticareti ve göçmen kaçakçılı-

ğı, fidye amaçlı adam kaçırma, yasadışı silah ticareti, 

vergi kaçakçılığı, tarihi eser kaçakçılığı, yolsuzluk, 

çevre suçları, bilişim suçları ve suç gelirlerinin aklan-

ması gibi diğer yasadışı faaliyetleri de eklersek küre-

sel suç ekonomisinin en iyimser tahminlerle 700-

800 milyar dolar gibi bir parasal güce hükmettiği 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu yasadışı kazanç, suç 

faaliyetini bizzat organize eden, ona göz yuman, 

koruma sağlayan ve aklanmasına aracılık eden kişi 

ve gruplar arasında paylaşılmaktadır. Hasılı eko-

nomik büyüme enformel ticaret kadar enformel 

olmayan yani yasadışı ticaretle de sağlanmakta. Bu 

gelirler yasal muhasebe kayıtlarında yer almadığın-

dan yasadışı ticaretin global ekonomik büyümeye 

katkısı da rakamlaştırılamıyor. Kısacası devletin 

resmi organlarına bildirilmeksizin gerçekleştirilen 

üretim veya ticarete yönelik çeşitli faaliyetler, gayri 

safi milli hasıla tahminlerine yansımaz. Bu sebeple 

de resmi gayri safi milli hasıla gerçekte olduğundan 

daha düşük tahmin edilir. Yani kayıt dışı ekonomi 

denilen olgu, devletin resmi GSMH tahminlerine 

yansımayan gelir yaratıcı ekonomik faaliyetlerdir. 

Bu bağlamda, bilimsel olarak ifade edilirse kayıt 

dışı ekonomi, “Resmi GSMH’yı tahmin etmek için 

kullanılan mevcut istatistiksel yöntemlerce ölçüle-

meyen ve bu sebeple resmi GSMH hesapları dışında 

kalan gelir yaratıcı ekonomik faaliyetler” şeklinde 

tanımlanabilir. Görüldüğü üzere kalkınma yasal 

olduğu kadar yasadışı ticaretle de sağlanmaktadır. 

Yasadışı gelirler eğer muhasebeleştirilmiş olsaydı 

mesele en yoksul ülkeler arasında sayılan Afganistan, 

Bolivya, Kolombiya gibi ülkeler dünyanın sayılı eko-

nomileri içinde yer alırdı.

Kalkınmanın Vaatleri ve Hüsran

Kalkınma olgusunu bu denli revaçta tutan onu 

bir ülkenin ekonomik gelişimini belirleyen bir ölçüt 

olması. Ekonomik olarak gelişmiş olmak ise güçlü 

olmakla eş değer görülmekte. Haksız görülemez 

de, çünkü bu gün başta ABD olmak üzere dünyaya 

hükmeden devletler bu güçlerini ekonomik güçle-

rine borçludurlar. Ekonomik olarak güçlü ülkeler 

teknolojik olarak da üstün olmaktalar ve bu güçleri 

ile daha az gelişmiş ülkelere hükmedebilmekteler. 

Bu durumda güçsüz ve ezilenler bu durumdan kur-

tulmanın yolunu gelişmişlerin ayak izlerini takip 

etmekte görmekteler. Lâkin hüsran da burada baş-

lıyor, çünkü eşitsiz gelişme burada acımasızca işler. 

Ekonomik olarak gelişmekte olanlar gelişmiş olanla-

ra benzemek için kalkınmaya çabaladıkça daha çok 

bağımlı hale gelirler, ekonomilerini onların “balans 

Kalkınma olgusunu bu denli revaç-
ta tutan, onun bir ülkenin ekonomik 
gelişimini belirleyen bir ölçüt olması. 
Ekonomik olarak gelişmiş olmak ise 
güçlü olmakla eş değer görülmekte. 
Haksız görülemez de, çünkü bugün 
başta ABD olmak üzere dünyaya hük-
meden devletler bu güçlerini ekono-
mik güçlerine borçludurlar. Ekonomik 
olarak güçlü ülkeler teknolojik olarak 
da üstün olmaktalar ve bu güçleri ile 
daha az gelişmiş ülkelere hükmede-
bilmekteler. Bu durumda güçsüz ve 
ezilenler bu durumdan kurtulmanın 
yolunu gelişmişlerin ayak izlerini takip 
etmekte görmekteler. Lâkin hüsran da 
burada başlıyor, çünkü eşitsiz gelişme 
burada acımasızca işler.
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■ Kalkınmanın Cinayetleri

ayarları”na göre “rektifiye” ederler.  Nedeni açıktır 

yarışa erken başlayanlar daha fazla yol kat etmişler-

dir. Bugün sanayileşen ekonomilerin bile hâlâ büyük 

ölçüde tarıma bağımlı oldukları bir gerçek, yani batı 

dışı sanayi ekonomileri öncelikle tarım ülkesiydiler. 

Sanayileşmelerini gerçekleştirebilmek içinse batıdan 

teknoloji transferi yapmaları gerekir. Bu noktada 

eşitsizlik ve gelişmiş olanın avantajlı olduğu eşitsiz-

lik yarışı başlar. Sanayileşme için gereken teknolojik 

yatırımlar için eşitsiz bir takas gerçekleşir, gelişmekte 

olan gelişmiş olana tarımsal ürün ve hammadde 

ihraç eder, karşılığında endüstriyel gelişme için gere-

ken teknolojiyi ithal eder. Ancak teknoloji pahalıdır 

denge bire beş düzeyindedir, yani bir teknolojik 

üretim yatırımı gerektiren makine, makine aksamı 

vb ürün bir hammadde ya da tarım ürününün beş 

katıdır. Ekonomiler bunu karşılayabilmek için doğa-

dan, insan gücünden fedakârlık yapmak zorunda-

dır. Yani devlet kalkınmayı sağlamak için işgücünü 

baskılar, bununla kastım kalkınan ülke rekabet 

edebilmek için işgücü maliyetlerini gelişmiş olanla 

kıyaslandığında büyük oranda düşürür, işte bu ülke 

içinde yoksulluğu bir sınıfsal dengesizliği besler, 

batı ile iş yapan tüccarlar zenginleşirler hem de çok 

zenginleşirler, buna mukabil yoksullar da çok daha 

yoksullaşırlar. Buna rağmen bugün Türkiye ekono-

misinde çokça konuşulan cari açık meydana gelir. 

Ticaret hep gelişmiş olan lehine açık verdiğinden ve 

gelişmekte olan sanayileşmesini finanse edecek ser-

maye birikiminden yoksun olduğundan, bu finans-

manı borçlanarak karşılar. Bir kez borçlandınız mı 

artık oltadaki balıksınızdır. Bu borcu finanse etmek 

için sürekli tavizler verirsiniz ve IMF, Dünya Bankası 

gibi sanayileşmiş olan zenginlerin kontrolünde olan 

kurumların size dayattıklarını yapmak durumunda-

sınızdır. Bunun için işgücü pazarlığı anlamına gelen 

sendikal haklar, demokratik itiraz mekanizmalarını 

ortadan kaldıracak düzeyde otoriter devlet gerekir 

ki demokrasinin neden batı dışında gelişemediğini 

de bu izah eder. 

Ayrıca kalkınmanızı sağlayan çeşitli devlet yatı-

rımları, kamusal hizmetler özelleştirilmelidir. Doğal 

yaşam alanlarınızı yani ormanlarınızı uluslararası 

madencilik kuruluşlarına peşkeş çekmeniz gerekir 

kısacası kalkınma iç talanı teşvik eder, gelir denge-

sizliğini arttırır ve yoksulluğu genişletir. Bütün bu 

dezavantajlara rağmen kalkınmayı mümkün kılan 

ise devlettir. Devletin otoriter baskısı olmasa, tüccar 

lehine yasal düzenleme yapmasa, ortalığı zengin 

lehine düzlemese kalkınma da yürütülemez Yani 

kalkınma vaat ettiklerini gerçekleştiremez. Sizi daha 

bağımsız, zengin ülkeler karşısında güçlü kılmaz, 

özgürlüğünüzü gerçekleştiremez, ülke içindeki sefa-

leti gidermez, tersine eşitsizliği çoğaltır, bölüşülen 

yoksulluğu çekilmez kılar, sefaleti çoğaltır, kalkın-

madan önce az yada çok benzer yaşam biçimleri 

arasında uçurum yaratır, demokrasiyi tahrip eder, 

devleti olağanüstü güçlendirir, karar merciini merke-

zileştirir, yerel ekonomileri tahrip eder. 

Hasılı Kalkınma iddia ettiği sihirli dokunuşu sağ-

lamaz, vaat ettiklerinin tersini yapar, sizi daha yok-

sul, daha bağımlı, daha güçsüz hale getirir.Kalkınma 

gerçek bir lanettir, çünkü kalkınma ancak onu 

üretenleri yani batılı sanayileşmiş, teknolojik olarak 

üstün, askeri ve siyasi bakımdan merkezi kumanda 

ekonomilerini daha güçlendirir. Batının üstünlüğü 

yok olmaz artar. Bu arada yolsuzluk, rüşvet, suis-

timal gibi durumlar siyasi ekonomik ahlakı tahrip 

etmekle kalmaz, kente göçü teşvik ederek yoksulla-

rın zenginlerin hizmetkârı, fahişesi tetikçisi olmayı 

sağlar. Kalkınma ahlakı zayıflatır, çünkü zorunluluk 

ahlakın önüne geçer. Kent yaşamı bunların elverişli-

lik zemini oluşturduğu bir mekân olur.

Darwinist Piyasa ve Kalkınmanın Darwinist Boyutu

Kalkınma kalkınan ülkeyi Darwinist ilkeler ile 

çalışan dünya piyasasına tabi kılar. Bu piyasada 

güçlü olan ayakta kalır, zayıf olansa elenir. Güçlüler 

bellidir, mesele bu güçlüler arasında yer alacak 

yeni güçlülerdir, şu an G-20 adıyla Batı, Rusya ve 

Japonya’dan sonra Brezilya, Türkiye, Hindistan. Çin, 

Endonezya gibi yükselen Pazar ekonomileri adı veri-

len gelişen ülke ekonomileri de bu güç denkleminin 

içine sokulmuştur. Ancak her şeye rağmen G-20’nin 

ekonomik çekirdeği G-7 yani ABD, Almanya, İtalya, 

Fransa, İngiltere, Kanada ve Japonya gibi sanayileş-

miş zengin ekonomilerden, siyasi çekirdeği ise bu 

ülkelere eklenen Rusya’dan oluşmakta, bu ülkelerin 

aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi’nde olması 

siyasi gücün ekonomik güçten ayrılmadığını ve 

güçlülerin de kimler olduğunu göz önüne sermekte. 

Sonuçta G-20’lerin tümü de “piyasa Darwinizmi” 

denen güçlünün güçsüzü hem safdışı ettiği, hem de 

sindirerek yok ettiği ekonomilerdir. Bunun anlamı 

IMF ve Dünya Bankası tarafından çerçevesi çizilen 
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radikal kapitalistleşme demektir. İşte bu ekonomi-

lerin tümünün de en temel özelliği kapitalist bir 

piyasaya dayanmaları, özelleştirme gibi eşitsizliğe 

neden olacak ekonomik uygulamaları benimsemesi, 

yoksullaşma, sömürü gibi olguların ekonomilerinde 

başat rol oynamalarıdır. Bu ülkelerde görülen şeyler-

den biri de Oswaldo de Rivero’nun dediği proleter-

sizleştirme ve maddesizleştirmeye tabi olmalarıdır. 

Bu kavramları açarsak proletersizleştirme, teknoloji 

yoğun sanayileşme ile giderek daha az işgücüne 

gereksinme duyulması yani yüksek işsizlik, madde-

sizleştirme de teknoloji yoğun gelişme sonucu ham-

maddeye duyulan gereksinmenin azalması neticesi 

hammadde bağımlılığının azalmasıdır. Bütün bunlar 

yeni gelişmekte olan birçok ülkenin dünya ekonomi-

sinde giderek gereksizleşmesi anlamına gelmektedir. 

Kalkınma giderek daha az işgücüne ve daha az ham-

maddeye gereksinme duyduğu oranda yoksulluk da 

katlanmakta.

Kalkınmanın yarattığı bir diğer etki de küresel 

tüketim kültürüdür: Bu da batı tarzı bir tüketim 

tarzının egemen olması demektir. Bunun ekolojik ve 

sosyal tahribata neden olduğu pek çok yerde ifade 

edilmekte.

Toparlarsak Türkiye’de son yıllarda artan işsizlik, 

yoksulluk, gelir dağılımı bozukluğu, ailenin çök-

mesi, birer cangıla dönüşen devasa kentler, AVM ve 

maden cinayetleri ya da iş kazaları nedeni ile ölümle 

insani yönden ağır bedeller ödeyen bir ülke oldu.  

Bu kaza adlı cinayetler güvenlik maliyetleri düşü-

rüldüğü, kıdem tazminatı vb. nedenlerle deneyimli 

usta işçinin azalması, taşeronlaşma gibi olguların bir 

ürünü, rekabet edebilmek için insani maliyetlerin 

gereksiz bulunmasının bir sonucu. 

Öte doğanın aşırı sömürüsünün yegâne nedeni 

hızlı kalkınmadır. Kazdağlar gibi eşsiz bir eko siste-

min madencilik faaliyetleri için yok olması, kanser 

vakalarındaki aşırı artış nedeni ile gündeme gelen 

Gebze gibi sanayi yerleşmeleri, su kaynaklarının 

endüstriyel ve evsel atıklarla kirlenmesi, tarım ara-

zileri açılması nedeni ile yaşanan ormansızlaşma vb. 

ekolojik sorunlar, bunların hepsi kalkınmanın bir 

sonucu. 

Kalkınma karşısında ödenen bu bedellere rağmen 

kalkınma vaad ettiği daha bağımsız, daha güçlü, 

sömürülmeyen, daha müreffeh bir ülke tablosunu 

göstermiyor. Tersine daha yoksul, daha eşitsiz, daha 

sefalet dolu bir hayat ve ödenen ağır bedeller anla-

mına geliyor. Lâkin bu kapandan kurtulmanın tek 

yolu dünya ekonomisinden koparak kendi içine 

dönük yaşamak. Bu anlamda kalkınma yerine farklı 

bir ekonomik gelişme biçimi oluşturmak belli şeyler 

göze alınmadıkça zor. Bugünkü tüketim ekonomi-

sinden, konfordan, kentleşmenin yarattığı göreli 

refahtan vazgeçmek ve daha önce köyde yaşanan 

“yoksul” hayata tekrar dönmekle mümkün olacak 

bir şey bu. Ya bir yanda kalkınmanın ödettiği bedel-

ler ya da daha güvenli, daha sağlıklı, daha dengeli, 

daha az fakir daha doğrusu çok çok daha az sefaletin 

olduğu bir yaşam. İşte bunun için şu anki bağımlık-

larımızdan vazgeçmek gerekiyor. Kapitalizmin sahte 

cennetleri yerine daha anlamlı ve daha dengeli bir 

hayat. Bunun için de önce soruları değiştirmek gere-

kiyor; nasıl yerine ne için sorusunu koymak. Yani ne 

için kalkınmak, ne için gelişmek, ne için zenginleş-

mek, ne için daha çok tüketmek, ne için daha nes-

nelere dayanan bir mutluluk biçimini yeğlemek vb. 

çoğaltılabilecek hedeflerle araçlar arasındaki ilişkide 

hedefleri ya da bir başka deyimle niteliği niceliğin 

önüne geçirmek. 

Bu söylediklerim içinse İslâm’ın söylediği, öner-

diği şeyler var ama onları uygularsanız şimdiki 

tüketim ekonomisi olmaz, kalkınma olmaz, dünya 

ekonomik pazarına bağlanmak olmaz, dahası bunu 

ciddi bir biçimde deneyecek olursanız birtakım acı 

bedeller ödemeyi de göze almak gerekir. 

Biz buna razı mıyız?...
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Cevher ŞULUL

Ş ubat ayı içerisinde hem 

uluslararası kitap fuarını 

hem de Arap baharının en 

önemli halkalarından biri 

olan Mısır’ı görmek, olup 

biten hadiseleri yerinde 

müşahede edebilmek için bu 

ülkeye gitmeye karar verdim. 

Görüştüğüm birçok kişi bana 

Mısır’da işlerin çok karıştığı-

nı güvenlik riski olduğunu, 

göstericiler ile polis arasında 

çatışmalar meydana geldiğini 

söyledi. BBC ve el-Arabiye 

gibi uluslararası yayın yapan 

kanallarda verilen haberler de 

bu istikametteydi. 

Fakat Kahire’de, Tahrir 

meydanında olup biten şey-

ler ile medyaya yansıyanla-

rın farklı olduğunu gördüm. 

Nitekim Mısır’da görüştüğüm bazı Türk iş adamları, 

Türk medyasında Mısır ile ilgili verilen haberlerin 

gerçeği yansıtmadığını, olayların sunuluş şeklinin 

yanlış olduğunu ve bu konuda birtakım basın-

yayın organlarını uyardıklarını söylediler. Yapılan 

gösterilerin karargâhı konumundaki Tahrir meyda-

nında gördüklerimiz bu düşüncenin doğruluğunu 

teyit ediyordu. Tahrir meydanı, adeta birkaç çadır 

ile Mısırlıların baltacı diye nitelediği parkçıların, 

seyyar satıcıların ve tinerci çocukların karargâhı 

haline gelmişti. Bugün Tahrir’de yaşananlar gerçek 

anlamda bir halk hareketi olmaktan ziyade devri-

mi şu veya bu nedenle sabote etmeye çalışanların, 

İslâmcıları iktidarda görmek istemeyen ideolojik 

grupların ekonomik imtiyazlarını kaybeden devletçi 

sınıfın hareketi gibi görünmektedir. Bunlar halka ve 

sandığa güvenmemektedirler. 

Bu nedenle de yapılacak olan 

parlamento seçimlerini boy-

kot edeceklerini söylemekte-

dirler. Mısır’da özgür seçimler 

yapıldığı sürece bu gurupların 

iktidara gelmeleri söz konusu 

değildir. Kendileri de bunu 

gayet iyi bilmektedirler.

Mısır’da Olup Biten Hadiseler

Sokaktaki anarşi ve kaos-

tan medet uman muhalefe-

tin gücünü medya abartılı bir 

şekilde takdim etmektedir. 

Zira Amr Musa ve Baredey 

gibi muhalefet liderlerinin bir-

çoğuna halk itibar etmemek-

tedir.

Mısır’da olup biten hadi-

selere baktığımız zaman İslâm 

dünyası için yirmince yüzyılın kayıp yüzyıl olduğu-

nu pekâlâ söyleyebiliriz. Batılı güçler İslâm dünya-

sını asrın ilk yarısında fiilen işgal edip sömürdüler, 

asrın ikinci yarısında ise örtülü bir işgal ve sömürü 

düzenini devam ettirdiler. İslâm dünyasının özellikle 

de Ortadoğu’daki ülkelerin refah düzeyi, ekonomi-

leri ile bilimsel anlamda gelişmişlik ve kentlerine 

baktığımız zaman bu gerçeği daha iyi idrak ediyoruz. 

2011’de başlayan Arap baharı ile birlikte halklar 

fiili olarak bir yüzyıldır devam eden bu yapıyı değiş-

tirmek için sokaklara döküldü ve bir ölçüde de bu 

yapının sembol isimlerini göndermeyi başardı. Mısır 

örneğinden gidecek olursak demokratik seçimler 

yapıldı ve yeni yönetim iktidara geldi. Ancak gerek 

yeni yönetim gerekse halk devrimden sonra büyük 

bir felaketi miras aldığını fark etti. Devrimden sonra 

Mısır Notları

Tahrir meydanı, adeta birkaç 
çadır ile Mısırlıların baltacı diye 
nitelediği parkçıların,  seyyar 
satıcıların ve tinerci çocukla-
rın karargâhı haline gelmişti. 
Bugün Tahrir’de yaşananlar 
gerçek anlamda bir halk hare-
keti olmaktan ziyade devrimi 
şu veya bu nedenle sabote 
etmeye çalışanların, İslâmcıları 
iktidarda görmek istemeyen 
ideolojik grupların ekonomik 
imtiyazlarını kaybeden devlet-
çi sınıfın hareketi gibi görün-
mektedir.
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sorunların çözüleceği inancı yavaş yavaş kendini 

ihtiyatlı bir iyimserliğe bıraktı. 

Fakat yine de halkın özellikle de gençlerin gele-

ceğe dair beklentilerin oldukça fazla. Bu durumu 

fark eden ve eski düzenden nemalanan çevreler 

bunu kullanarak gençleri provaka ettiler. Basın yayın 

organlarını da arkalarına alıp bir ölçüde bunu başar-

dılar da. Aslında Muhammed Mursi’yi eleştirenler 

bile yaptıkları eleştirinin rasyonel temellere dayan-

madığını biliyorlar. Han Halil çarşısında hediyelik 

eşya satan bir esnafla sohbet ettim. Bana ekonominin 

iyiye gitmediğini, fiyatların sürekli arttığını ve bu 

olup bitenlerin sebebinin Muhammed Mursi olduğu-

nu söyledi. Aynı zat devamla Hüsnü Mübarek döne-

minde ekonominin daha iyi olduğunu, Batılıların 

Mübarek’i sevdiklerini, dolayısıyla parasal destekte 

bulunduklarını söyleyince ona; “peki bu parasal 

destek karşılığında siz onlara ne verdiniz veya onlar 

sizden ne aldılar?” deyince sesini çıkaramadı.

 Bu durumun farkında olan halkın büyük çoğun-

luğu Muhammed Mursi’ye bir fırsat verilmesi gerek-

tiği inancında. Zira yakın bir tarihte demokratik 

bir seçim yapılmış ve seçimler sonucunda başkan 

seçilmişti. Ayrıca Hüsnü Mübarek döneminde fakir-

liğe mahkûm edilen halka İhvan çok organize bir 

biçimde yardım etmiş ve en azından temel ihti-

yaçlarını karşılamıştır. Eğer İhvan’ın bu anlamda 

sosyal projeleri olmamış olsaydı Mısır halkı daha 

büyük zorluklar yaşardı. Bu nedenle halk aslında bir 

anlamda Muhammed Mursi’yi seçerek hem İhvan’a 

olan sadakatini göstermek hem de borcunu ödemek 

istemiştir. Zira Hüsnü Mübarek döneminde halk, 

İhvan’ı hep yanında hissetmiştir.

Ancak basın-yayın organları, birtakım azınlık 

gurupları, hâlâ iktidarda olan askeri ve sivil bürok-

ratlar halkın bu temayülünü dikkate alma yerine 

Mısır’da bir kaos ortamı oluşturma yönünde çaba 

harcamaktadırlar.

Sorunların Çözülemeyişi

Muhammed Mursi, başkanlık seçimlerinde halka 

yüz günde üç temel problemi çözeceği sözünü 

vermişti. Bunlar ekmek, mazot ve Kahire’nin tra-

fiği meselesiydi. Fakat geçen zamana rağmen bu 

problemler çözülemedi. Çözülemeyişinin en önemli 

nedenlerinden birisi, bürokrasideki rüşvet ve yol-

suzluğun devam ediyor olmasıdır. Örneğin Mısır 

hükümeti, halkın ekmek ve mazot ihtiyacının kar-

şılanması için bu iki ürünü sübvanse etmektedir. 

Fakat bu iki ürün halka ulaşma yerine piyasada kara-

borsada satılmaktadır. Muhammed Mursi’nin seçim-

lerde halka söz verip yapamadığı şeylerden birisi 

de ücretler arasındaki dengesizliktir. Zira yargıçlar 

ile güvenlik bürokrasisine ödenen maaşlar ile diğer 

kesimin aldığı ücretler arasında büyük bir dengesiz-

lik söz konusudur. Sistem içerisinde halk, küçük bir 

azınlığın çıkar ve refahına entegre olmuştur. Örneğin 

“Yeni Kahire”de yapılan son derece görkemli binalar 

ve villalar genelde ya yargıçların, polislerin, askerle-

rin veya muhaberat çalışanlarınındır. Bir yüksek yar-

gıç 300.000 cüneyh maaş alırken bir işçi 300 cüneyh 

maaş almaktadır. 

Aslında diktatörlükle yönetilen bütün Arap ülke-

lerinde olduğu gibi Mısır’ın iki yüzü vardır. Birincisi 

lüks villalarda yaşayan her türlü imkâna sahip, 

çocuklarını Avrupa’da veya özel üniversitelerde oku-

tanlardır. İkincisi ise sefalet içinde yaşayan ekmek 

alabilmek için kuyrukta saatlerce bekleyen ve çoğun-

luğu oluşturan fakir halk kitleleridir. Ancak Mısır 

halkının kahir ekseriyetini teşkil eden bu insanlar 

geleneklerine son derece bağlı, dini duyguları son 

derece güçlüdür. Halk, her türlü dayatmaya, işgale, 

sömürüye rağmen batılı değerlere ve yaşam tarzı-

Muhammed Mursi’nin seçimlerde 
halka söz verip yapamadığı şeylerden 
birisi de ücretler arasındaki dengesiz-
liktir. Zira yargıçlar ile güvenlik bürok-
rasisine ödenen maaşlar ile diğer kesi-
min aldığı ücretler arasında büyük bir 
dengesizlik söz konusudur.  Sistem içe-
risinde halk, küçük bir azınlığın çıkar 
ve refahına entegre olmuştur. Örneğin 
“Yeni Kahire”de yapılan son derece 
görkemli binalar ve villalar genelde ya 
yargıçların,  polislerin, askerlerin veya 
muhaberat çalışanlarınındır. Bir yüksek 
yargıç 300.000 cüneyh maaş alırken bir 
işçi 300 cüneyh maaş almaktadır.
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■ Mısır Notları

na karşı pasif ama güçlü bir direnç göstermiştir. 

İslâm’ın geleneksel dinamikleri son derce güçlü. 

İskenderiye’den Kahire’ye dönerken Cuma namazını 

kılmak için yolda minaresi olan bir köye uğradık. 

Cuma namazını mütevazı bir camide kıldık. Namazı 

hitabeti ve kıraati yerinde bir imam kıldırınca hem 

çok memnun olduk hem de hem de hayretler içeri-

sinde kaldık. Mütevazı bir köydeki imamların dini 

ilimlere vukufiyeti böyleyse diğer yerleri varın siz 

düşünün!

Cafelerde, lokantalarda, büyük alışveriş merkez-

lerinde, kısaca aklınıza gelebilecek her yerde Kur’ân-ı 

Kerim’in okunduğuna tanıklık ettik. Tahrir meyda-

nında, insanları motive etmek için halen Kur’ân-ı 

Kerim okunmaktadır. Tahrir’de, Muhammed Mursi 

ve İhvan aleyhine konuşan herkes, söze başlar-

ken İhvan’a karşı olduğunu ve onları eleştirdiğini 

fakat bu eleştiriden dini değerleri ve Peygamber 

Efendimiz’i tenzih ettiğini belirtmek zorunda hisse-

diyordu kendini. 

Mısır, İslâm dünyasında kurraları ile ünlüdür. 

Namaz kıldığımız bütün camilerde okunan ezanlar, 

Kur’ân tilaveti dinleyeni bir başka iklime götürüyor. 

Hz. Hüseyin camisinde kıldığımız namazda bunu 

fazlasıyla hissettik. Nitekim Mısır’da kurra olabilmek 

için üniversite düzeyinde sekiz yıl süren bir eğitim 

almanız gerekir. 

Mısır’ın ikinci büyük kenti olan İskenderiye’de 

rehberimizi beklerken bir süreliğine adliye sara-

yının önünde park etmemiz gerekti. Bunu fırsat 

bilerek kısa süreliğine de olsa bir duruşmayı izleme 

imkânım oldu. Bina dışarıdan adeta terk edilmiş 

görünümündeydi ve içerisi son derece bakımsızdı. 

Kimin avukat kimin mübaşir, kimin hâkim olduğu-

nu ayırt edemedik. Bu olumsuz şartlar içinde bile 

ezan okununca sarayın orta yerinde herkes cemaatle 

namaz kılmaya başladı. İçerde okunan Kur’ân tilaveti 

hoparlörlerden dışarıya taşıyordu. 

Mısır halkının dikkatimi çeken bir özelliği de, 

sınırlı imkânlarına rağmen kitaba ve düşünceye olan 

ilgileridir. Mısır’da kültürel hayat, çok canlıdır. Kitap 

fuarında iştirak ettiğim söyleşilerden edindiğim izle-

nim bende bu kanaati uyandırdı.

Mısır’da halkın, entelektüellerin Türkiye’ye sem-

pati ile baktıklarını ve de ülkemizde olup biten hadi-

seleri yakından takip ettiklerini gördüm. Örneğin 

Kahire uluslar arası kitap fuarında Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan’ı, AK Parti deneyimini konu edinen 

birçok kitabın neşredildiğini gördüm. Aslında tarih-

sel olarak Mısır halkı kendini Türkiye’ye çok yakın 

hissetmektedir. Gittiğimiz her yerde Türkiye’den git-

miş olmanın imtiyazını yaşadık. Kahire havaalanında 

kendi ülkemizde olduğu kadar rahattık. Türk pasa-

portunu gören yetkililer, çantalarımıza bakma gereği 

bile duymadılar. Oysa havaalanında tanıştığımız bir 

iş adamı devrimden önce aynı havaalanında sudan 

bahanelerle saatlerce bekletildiğinden söz etti.

Mısır’da Türk iş adamlarının inşa ettiği okulların 

bunda büyük payı olduğunu gördüm. Salahaddin 

International School’da 800’e yakın öğrenci eğitim 

görmektedir. Öğrencilerin birçoğu okul açılmadan 

önce Fransız ve İngilizler tarafından açılan kolejlerde 

okuyorlarmış. Kolejin genel müdürü Mısırlı birçok 

iş adamını, gazeteciyi ve akademisyeni Türkiye’ye 

götürdüklerini, aynı şekilde Türkiye’den birçok kişi-

yi Mısır’a davet ettiklerini, Mısır’ın geleceğinden çok 

ümitli olduğunu söyledi. Ona göre uzun sayılama-

yacak bir sürede Mısır’da birçok problem çözüle-

cektir. Zira Mısır ona göre yeterli insan kaynaklarına 

sahiptir. Devrimden sonra Türkiye ile Mısır arasında 

ilişkiler daha da gelişmiştir. Orada bulunduğum süre 

içerisinde Ezher Üniversitesi’nin binaları ve İmam 

Şafii’nin türbesinin restorasyonu ile Hz. Hüseyin 

camiinin halılarının Türkiye tarafından yenilenece-

ğini öğrendim. Rehberimize, İskenderiye kütüpha-

nenin güzelliği ve büyüklüğü karşısında hayretimi 

ifade edince bana; “İlim Kahire’den yazı, Taşkent’ten 

kâğıt, Hindistan’dan” sözünü nakletti. Ben ona 

bu sözü duymadığımı ancak “Kur’ân’ın Mekke’de 

nazil olduğunu, İstanbul’da yazıldığını ve Mısır’da 

okunduğunu” ifade eden bir söz bildiğimi söyledim. 

Gerçekten 1.500.000’dan fazla kitabı barındıran 

İskenderiye Kütüphanesi görülmeye değer en önemli 

mekânlardan biri.

Muhammed Mursi
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DOSYA

Güngör GÖÇER

Yakın ve Uzak Geçmişi
Hatırlama Biçimleri

H atırat yaşanmış olayların anlatıldığı otobiyografik 

eserlerin ortak adıdır. Bu eserlerde kişiyi hatı-

ralarını yazmaya yönelten en önemli sebep insanların 

yaşadıklarını başkaları ile paylaşarak geleceğe kendi 

adına bir iz bırakma duygusu ve kendi bireysel tarihi ile 

hesaplaşma isteğidir. Batı edebiyatlarında XVI. yüzyılda 

özel bir tür halinde ilk örnekleri görülen hatırat Doğu 

milletlerinde genellikle tarih, seyahat, tezkire, menâkıb 

gibi daha yaygın türlerde yazılmış eserlerin içinde yer 

almaktaydı. Zamanla ayrı bir tür olarak kabul görmeye 

başlayan hatırat türüne ait yazı ve kitaplar Osmanlı 

Devleti’nde 1870’ten sonra nisbeten çoğalmaya başla-

mıştır.1 Bu nedenle özellikle Osmanlı Devleti’nin son 

dönemlerinde yaşanan siyasal, sosyal ve ekonomik 

gelişmelerin anlaşılmasında bu dönemi ihtiva eden 

hatıraların vereceği zengin malzeme önemli bir kay-

naktır. Çünkü hatırat belgelere yansımayan veya yansı-

tılmayan kıyıda köşede kalmış yaşanmışlıkların hatıratı 

yazan kişi tarafından umuma açılması boyutu ile özel 

bir yere de sahiptir. Tarihi, geçmişte yaşamış insanların 

faaliyetlerini inceleyen bir bilim olarak tanımlarsak 

bu noktada hatıratların değeri daha iyi anlaşılacaktır. 

Çünkü “ferdin tarihinde” ferdin en önemli ürünü olan 

hatıratlar vazgeçilmez bir değere sahiptir. Bu eserlerde 

belgelere yansımayan gündelik yaşamın arasına sıkış-

mış sosyal, ekonomik ve siyasal konular başta olmak 

üzere birçok bakir bilgi yer almaktadır. Bu gözle bakıl-

dığında “hatıralar, kafileden ayrılıp güzergah dışındaki 

ara sokakları, arka sokakları merak edenler için bulun-

maz bir nimettir. Yalanlarla, yanlışlarla, kandırmacalar-

la oynaştırır insanı kışkırtıcıdır, iddiacıdır, çok kolay 

ihanet eder bu  yüzden.” 2 

19. Yüzyılda Osmanlı toplumunda da artmaya baş-

layan hatırat yazma faaliyeti özellikle II. Meşrutiyet’le 

birlikte başlayan siyasallaşma sürecinin de etkisiyle 

daha da yaygınlaşan bir yazım faaliyeti haline gelmiştir. 

Bu dönemde başta İttihatçılar olmak üzere eli kalem 

tutan ve bu döneme şahitlik eden birçok Osmanlı aydı-

nı hatırat yazarak tarihe dair düştükleri notları geleceğe 

aktarmaya çalışmışlardır. Bu nedenle yakınçağ Osmanlı 

tarihi ile ilgili çalışmalarda hatıratlar önemli bir yere 

sahiptir.   

Hatırat Kitaplarına Ne Kadar Güvenilebilir?

Hatıratlarla ilgili olarak Ali Birinci şunları 

söylemektedir:“Çok dikkate değer bir gerçek de resmi 

vesikaların ve kaynakların devletin sesi, hatıratların 

ise vatandaşın sesi veya tepkisi olarak görülebileceğidir. 

Bir bakıma idare edenlerin ve idare edilenlerin sesinden 

bahsetmek mümkündür ve tarihi gerçek bu ikili koronun 

sesinden teşekkül edecektir. Hiç şüphesiz bu iki sesin 

birbirinin yerini alması da gerekmemektedir. Her iki 

türden kaynağın, tarih usulünün kaidelerine göre terki-

binden tarihin gerçeği ortaya çıkacaktır.”3 Ancak burada 

gözden kaçırılmaması gereken bir husus hatıraların 

bir tarih araştırmasında oldukça önemli bir yere sahip 

olmasına rağmen bir hatırat ne kadar güvenilir bir 

kaynaktır? Çünkü sonuçta hatıralar onu yazan kişinin 

bakış açısını, öfkelerini, kıskançlıklarını veya siyasal 

tercihlerini yansıtmaktadır. Bu nedenle hatırat sahibi-

nin “şahit oldukları olaylar hakkındaki yorumlarının  

subjektiflik, olayları saptırma, kendini savunma gibi 

eksikliklerle malul olacağı ve bu yüzden de kaynak ola-

rak çok dikkatli kullanılmaları, hatta aynı türün diğer 

karşı kaynak ve beyanlarıyla kontrol edilmeleri gerekti-

ği”4 sık sık dile getirilmektedir. Bu noktada aynı türden 

diğer kaynakların yanında devletin sesi olan belgelerle5 

vatandaşın sesi olan hatıralara karşılıklı olarak bakmak 

da yapılacak araştırmanın güvenilirliği adına oldukça 

faydalı olacaktır.

Yukarıda zikrettiğimiz hususların dışında hatıra-

ların tarihsel olarak güvenilirliği tek başına yeterli bir 

malzeme olarak değerlendirmek hatalı bir yaklaşım 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada hatıra olarak 

elimize geçen belgenin ne zaman yazıldığı yani sıcağı 

sıcağına mı, yoksa aradan bir süre geçtikten sonramı 

yazıldığı ilk elden önemli konulardan birisidir. Çünkü 

sıcağı sıcağına yazılan hatıralarda duyguların etkili 
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■ Hafızalar Çekişmesi

olması daha muhtemelken aradan belli bir süre geçtik-

ten sonra yazılan hatıralarda da zihinsel yanılmaların 

ve yanlışlıkların etkili olabileceği dikkate alınmalıdır. 

Hatıratın yazılma zamanı gibi yayınlanma zamanı da 

önemlidir.6 Örneğin bu noktada II. Abdülhamid’in 

Beylerbeyi Sarayı’nda hapis hayatı yaşadığı bir dönem-

de hatıralarını yazarak yayınlayan Said Paşa ve Kamil 

Paşa’nın anlattıklarının tarihi olaylara sadık olmadığı 

ile ilgili olarak II. Abdülhamid sık sık itirazlarını dile 

getirmiş ancak hapis hayatı yaşaması nedeni ile bu 

itirazlar sadece Dr. Atıf Hüseyin 

Bey’in kaydettiği hatıralarda 

ancak yer bulabilmiştir.7 Bu 

durumda açıkça göstermekte-

dir ki, yazılan her hatıratta 

hatıra yazarının aktardıklarına 

olumlu veya olumsuz da olsa 

itirazi hususlar ortaya çıkacak-

tır. Bu nedenle eldeki hatıra-

ta eleştirel bir bakış ile bak-

mak ve eldeki metinde ismi 

geçen kişilere bir cevap hakkı 

vermek (varsa hatıraları veya 

başka belgelerle) daha doğru 

bir değerlendirmenin kapısını 

açacaktır.   

Bu kapsamda diğer önem-

li bir hususta hatıra olarak 

elimize geçen metnin ger-

çekten kendisine izafe edilen 

kişi tarafından yazılıp yazıl-

madığıdır.8 Bu konu özellik-

le Abdülhamid’in “Hatıra 

Defteri” olarak uzun yıllar-

dır tezgahlarda arz-ı endam 

eden metin dikkate alınarak 

düşünüldüğünde daha özel 

bir anlam ifade etmektedir. A. 

Birinci’de bu konuda “Sultan Abdülhamid’in “Hatıra 

Defteri” Meselesi”9 adlı bir makale yazarak bu hatıra 

etrafında yaşanan tartışmaları ve hatıratın güvenilirli-

ğinin tarihsel açıdan taşıdığı önemi ortaya koymuştur. 

Bu meselede açıkça göstermiştir ki, eldeki metnin 

orjinalliğinin tespiti bazen yoğun bir çabayı berabe-

rinde getirerek mümkün olmaktadır. Ancak bu eserin 

hala daha kitapçı vitrinlerinde okuyucu beklemesi 

de bu işin başka bir boyutunu oluşturmaktadır.  Bu 

konudaki meşhur örneklerden biriside I. Dünya savaşı 

sırasında Osmanlı Devleti’nde Amerika Büyükelçisi 

olarak görev yapan  Henry Morgenthau’nun kaleme 

aldığı “Ambassador Morgenthau’s Story” adlı hatırattır. 

Bu hatıratın gerçeklerden ziyade siyasal yaklaşımlarla 

uydurulmuş bir metin olduğu eserin yayınlanmasın-

dan çok sonra Heath W. Lowry tarafından yayınlanan  

“Büyükelçi Morgenthau’nun Öyküsünün Perde Arkası”10 

adlı çalışmada ortaya koyulmuştur. Bu iki örnek özel-

likle hatırat olarak yazılan eserin gerçekten o kişinin 

hatıratı mı, yoksa değil mi sorusunun önemini bir kat 

daha attırmaktadır.

Hatıratların Ehemmiyeti veya 

Ehemmiyetsizliği

Hatıratlar içinde bulundu-

ğumuz zaman diliminde dikka-

te değer bir önem kazansa da 

aslında genel okuyucu kitlesi 

adına böyle eserlerin okunması 

çoğu zaman sıkıcı bulunmak-

tadır. Çünkü okuyanın tanıma-

dığı bilmediği birçok isim ve 

ayrıntının gereksiz bilgi birikimi 

olarak algılanması okuyan açı-

sından bu sürecin sıkıcılığının 

en önemli nedenini oluştur-

maktadır.  Bu genel bakış açı-

sının dışında tarihsel çalışmalar 

yapan akademisyen, araştırma-

cı ve fikir adamları açısından 

ise hatıratların ehemmiyeti ise 

çokta net değildir. Bu konuda 

hatırata subjektif olması hase-

biyle yanlı olduğu ve hatıra-

tın yayınlanmasında sonra bu 

duruma yapılacak itirazi müda-

halelerin pekte bir ehemmiye-

tinin olmayacağı gerekçesi ile 

değer vermeyen yaklaşıma karşı 

hatırata yazan adına ne kadar subjektif ve taraflı olursa 

olsun geçmişe dair düşülmüş bir not olarak bakan ve 

bu boyutu ile tarihi bir belge olarak ehemmiyet veren 

iki yaklaşımdan bahsedilebilir. 

Hatıratlar hakkında olumsuz düşünenlerin en 

başında Türk düşün dünyasında önemli izler bırakan 

Kemal Tahir’i saymak gerekmektedir. Kemal Tahir siya-

si hatıralar için “belgesel roman” tabirini kullanmakta-

dır. “Belgeseldirler, çünkü başlarından geçen tarihsel 

olayları anlatırlar. Romandırlar, çünkü yüzlerine göz-

lerine bulaştırdıkları gerçekleri saklamaya çabalarlar.”11 

Gözden kaçırılmaması gereken 
bir husus hatıraların bir tarih 
araştırmasında oldukça önemli 
bir yere sahip olmasına rağmen 
bir hatırat ne kadar güvenilir 
bir kaynaktır? Sonuçta hatıra-
lar onu yazan kişinin bakış açı-
sını, öfkelerini, kıskançlıklarını 
veya siyasal tercihlerini yansıt-
maktadır. Bu nedenle hatırat 
sahibinin “şahit oldukları olay-
lar hakkındaki yorumlarının  
subjektiflik, olayları saptırma, 
kendini savunma gibi eksik-
liklerle malul olacağı ve bu 
yüzden de kaynak olarak çok 
dikkatli kullanılmaları, hatta 
aynı türün diğer karşı kaynak 
ve beyanlarıyla kontrol edil-
meleri gerektiği” sık sık dile 
getirilmektedir.
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diyerek hatıra sahibinin aslında olayları tamamen aslına 

uygun aktarmadıklarını ortaya koyarak bu türe ait eser-

leri önemsemediğini hatta küçümsediğini de göstermiş-

tir. Bu yaklaşıma karşılık günümüzde hatıratlara verilen 

önem giderek artmaktadır. Bu konuda bir çok farklı 

yayınevinin hatıra kitapları dizisi hazırlaması önemli 

bir kanıttır. Bu çerçevede hatırata oldukça fazla önem 

veren günümüz tarihçilerinden birisi Ali Birinci’dir. 

Ali Birinci hatırat konusunda “en kötü veya değersiz 

hatırat yazılmayan hatırattır”12 diyerek yazılı hale gelen 

hatıratın mutlaka dikkate alınması gerektiğini ortaya 

koymaktadır.  

Hatıratların Basımı Sırasında Yapılan Usulsüzlükler

Hatıratların özellikle Osmanlı Devleti’nin son döne-

minde yaşanan yıkılış travmasının ve siyasal çalkantıla-

rın açıklanmasındaki anahtar rolü günümüzde hatıra-

lara hem yayıncı hem de okuyucu açısından yoğun bir 

ilginin doğmasına neden olmuştur. Bu ilgi dolayısıyla 

birçok yayınevi hatırat dizileri oluşturarak bazen yeni 

bazen de uzun yıllar önce basılmış hatıraları okuyucuya 

yeniden takdim ederek bu rüzgardan faydalanma yolu-

nu seçmişlerdir. Ancak burada amaç çoğu zaman kültü-

rel bir boşluğu doldurmaktan ziyade bu işi bir kazanca 

tahvil etmek olduğu için yayın anlayışı da bu merkezde 

oluşarak bu konuda gereken titizlik gösterilmemiştir. 

Ancak hatıratlara yönelen bu yoğun ilgi sonucu oluşan 

yayıncılık anlayışı beraberinde birçok “usulsüzlüğü” 

de getirmiştir. Bu çerçevede yapılan usulsüzlüklerden 

bazıları şunlardır: Hatıratın sadeleştirilmeye çalışılması 

esere müdahaledir ve önemli hatalardan birisidir.13 Bu 

konuda son zamanlarda eskiden basılmış bazı hatırat-

ların Alpay Kabacalı’nın “yalınlaştırarak” yayınlamasını 

eserlerin ilmi araştırmalarda kullanılamayacak hale 

getirilmesi şeklinde yapılan sadeleştirme çalışmaları 

eleştirmektedir. Bu kazaya uğrayan eserlerden bazıları 

ise şunlardır: Hasan Amca, Talat Paşa ve Ahmet İhsan 

Tokgöz’ün hatıralarıdır.14 Çünkü bu durum sadeleş-

tirmeyi yapan kişinin kendi yorumunu yazarın yoru-

muymuş gibi ortaya koymasına neden olur ki, bu tavır 

metodolojik açıdan mahsurlu olduğu gibi eserin ilmi 

değerini de zedelemektedir.15

Hatıraların yayını sırasındaki önemli usulsüzlük-

lerden birisi de yazar isminin konulmasında yapılmak-

tadır ve bu durum eseri yazan ile yayına hazırlayanın 

kimler olduğu konusunda karışıklığa neden olmakta-

dır. Ali Birinci bu konuda “Dr. Atıf Hüseyin ve Muhtıra-

sı” adlı makalesinde Metin Hülagü’yü “Muhtırayı neşre 

hazırlayan usulsüz bir tasarruf ile kitabı “hazırlayan” 

değil “yazar” olarak imzalamıştır. İsmi ise dış kapakta 

M. Metin Hülagü, iç kapakta ise sadece Metin Hülagü 

şeklindedir.” diyerek eleştirmiş ve bu tasarrufun yanlış-

lığına vurguda bulunmuştur. Dile getirilen bu eleştiriler 

daha sonra Metin Hülagü tarafından dikkate alınmaya 

değer bulunmuş olmalı ki, aynı eser 2010 yılında Timaş 

Yayınları tarafından yeniden basılırken dış kapakta ve 

iç kapakta Atıf Hüseyin Bey olarak yazarı belirtilmiştir. 

Böylece bir taraftan kitabın yazarına hak ettiği değer 

verilirken diğer taraftan da yapılan değişiklik eleştirinin 

haklılığının da bir kanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bir diğer usulsüzlükte tefrikaların kitap haline basıl-

ması sırasında hatıraların asıl isminin kitaba konulan 

isimle herhangi bir alakasının bulunmamasıdır. Bu 

konuda iyi bir örnek olarak Tarık Mümtaz Göztepe’nin 

hatıraları zikredilmektedir.16 Tüm bu açıklamalar dik-

kate alındığında “usulsüzlük” olarak adlandırdığı bu 

hatalar yayınevleri ve hatıratı yayına hazırlayan kişiler 

tarafından ciddiye alınır ise değerli bir tarihi kaynak 

olan hatıratların değeri bir kat daha artacak ve yapılan 

bilimsel araştırmalarda birer başvuru kaynağı olmaya 

devam edeceklerdir.  

Hatıratlardaki Ayrıntılar   

Hatıratları önemli kılan en önemli husus yaşanan 

olaylara ait genel bilgilerin dışında kalan ayrıntıları 

Hatıratlar hakkında olumsuz düşünenlerin en başında Türk düşün dünyasında önemli 
izler bırakan Kemal Tahir’i saymak gerekmektedir. Kemal Tahir siyasi hatıralar için “bel-
gesel roman” tabirini kullanmaktadır. “Belgeseldirler, çünkü başlarından geçen tarihsel 
olayları anlatırlar. Romandırlar, çünkü yüzlerine gözlerine bulaştırdıkları gerçekleri 
saklamaya çabalarlar.” diyerek hatıra sahibinin aslında olayları tamamen aslına uygun 
aktarmadıklarını ortaya koyarak bu türe ait eserleri önemsemediğini hatta küçümsedi-
ğini de göstermiştir. Bu yaklaşıma karşılık günümüzde hatıratlara verilen önem giderek 
artmaktadır.
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aktarmasıdır. Bu konudaki örneklerden bazıları şunlar-

dır: Falih Rıfkı Atay’ın “Zeytindağı”nı okuduğumuzda 

Süveyş Kanal Harekatı’nın aslında hiçte sanıldığı ve 

anlatıldığı gibi Mısır’ı alıp İngilizlerin sömürgeleri ile 

bağlantısını kesmek olmadığını veya cihan harbine 

girmemizin nedeninin aslında “aylık vermek” şeklinde 

özetlenebilecek bir nedene dayandığını öğreniyoruz. Ya 

da Ayşe Osmanoğlu’nun “Babam Sultan Abdülhamid” 

adlı hatıratını okuduğumuzda bir padişah ve müşfik 

bir baba olarak Abdülhamid’in bilinmeyen yönlerini 

öğreniyoruz. Ziya Şakir’in “Meçhul Asker” adlı hatırala-

rını okuduğumuzda ise Balkan Harbi sırasında Osmanlı 

ordusunun içinde yuvarlandığı fırkacılık hastalığını 

ve nasıl yenildiğinden çok nasıl bu kadar dayana-

bildiğini sorusunun sorulması gerektiğini okuyoruz. 

Leyla Açba’nın Harem Hatıraları’nı okuduğumuzda 

ise Veliahd Yusuf İzzeddin Efendi’nin ölümü ile ilgili 

şüpheleri, mütareke döneminin padişahı Vahdettin’in 

olaylara yaklaşımını öğreniyoruz. 

İşte bu basit ve bilinen örnekler bir hatıratta neler 

olabileceğinin sadece sıradan birkaç örneği. Bu örnek-

leri çoğaltmak çokta zor değil. Bu örneklerde gösteriyor 

ki hatıratlar tanıkların tarihe düştükleri birer nottur. Bu 

notların değeri yazan kişinin değeri, kişiliği, feraseti ve 

muhakeme gücü ile de doğrundan ilintilidir. Bu neden-

le de hatıralar resmi belgelerin soğuk ve sıkıcı tonuna 

karşı sıcak ve canlı bir tarih vesikasıdır. Bu nedenle de 

verdiği ayrıntılar canlı ve sıcaktır.  

Sonuç:

Tarihi bir belge olarak hatıratlara ne kadar ve nere-

ye kadar güvenilebileceği sorusunun cevabı çok kolay 

olmayacaktır. Ancak hatıratlar okunduğunda merke-

zinde insan olan bir geçmiş anlatımı ortaya çıkacaktır. 

Elbette ki bu anlatımlarda başta yalan dolan, hakir 

görme, çarpıtma başta olmak üzere birçok insani zaaf-

lar olacaktır ve bu kaçınılmazdır. Ama hatıratlar dikkate 

alınmadan geçmişe doğru yönelecek bakışlar bir ayağı 

topal ve eksik bir bakış olacaktır. Çünkü sadece resmi 

belgelere dayanan geçmiş okuması eleştirel bir gözle 

bakıldığında, bu belgelerin yine insan tarafından oluş-

turulan vesikalar olduğu göz önünde bulundurulursa, 

yerine göre siyasal meşruiyet sağlama düşüncesi gibi 

usulsüzlüklerin yapılmış olması ihtimalini her zaman 

içinde barındırmaktadır. İşte bu iki belge türünün de 

sahip olduğu bu dezavantajlar iki türe ait bilgilerin kar-

şılaştırmalı bir şekilde okunması ile aşılabilir. Bu anla-

yışla yapılan çalışmalarda tarihin “arka sokaklarının” 

aydınlatılmasına önemli katkılar sağlayacaktır.  

Ayrıca hatıralar bir tarihçi için yol gösterici bir işle-

ve de sahip olabilir. Bu konuda herhangi bir hatıratta 

yer alan genel kabul görmüş ayrıntıların aksine ortaya 

koyulmuş aykırılıklar tarihçiye yeni bir bakış açısı ve 

araştırma alanı oluşturarak yeni bir hareket noktasının 

doğmasını sağlayabilir.17 Tüm bu boyutları ile düşünül-

düğünde geçmişin hatıraları olan hatıratlar tarihsel bir 

kaynak olarak değeri yadsınamayan vesikalar haline 

gelmektedir.
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Türk Düşüncesi İçinde
Hatıratların Yeri

C emaleddin Afgani (1838-

1897) modern dönemin  

meşhur, aynı zamanda tartışmalı 

isimlerinden biridir. Bu kadar tar-

tışılan bir kişilik olması, etkisinin 

büyüklüğü yanında şöhreti ile pa-

ralel yürüyen bir meçhûliyet hale-

sine bürünmüş olmasıyla alakalı-

dır. Nurettin Topçu, Cemaleddin 

Afgani’yi büyük bir âlim veya de-

rin bir mütefekkir olarak görmez-

ken samimi ve iyi niyetli bir kişi 

olduğu kanaatinde imiş. (Kara, 

2005, 31) Bunu okuyunca şaşır-

mıştım. Çünkü Topçu Anadolucu-

luk hareketi etrafında Türkiye’ye 

monte edilmeye çalışılan her türlü 

yabancı fi kre, siyasete karşı yerli bir duruş sergilemiş, 

Anadolu’nun geniş fi kir ve siyaset kaynağına yazıla-

rında yer vermiştir. İsmail Kara’nın hatıratından öğ-

rendiğimize göre Topçu’nun, Afgani’ye “sempati”si, 

onun hareket adamı olmasından kaynaklanıyormuş. 

Hatıratların kısmen de biyografi lerin en büyük 

özelliği “şaşırtmaktır.” Bazen bildiğiniz bir konunun, 

fi krin doğruluğunu kanıtladığınız için şaşırırsınız 

bazen de yepyeni bir fi kir, olay, kişilik özelliğinden 

haberdar olduğunuzda. Bu yüzden hatıratlar baştan 

sona kadar “yenilik” ler taşır. Taşıması gerekir. Kuru 

bir hatırat kadar zor ilerleyen kitap olamaz. Hatırat-

lar bu yüzden ya çok hızlı okunur ya da çok yavaş; 

bazen hiç okunmadan bir kenara bırakılır. 

Bedir Yayınevi ve Mehmet Şevket Eygi üzerinden 

belirgin bir Cemaleddin Afgani 

portresi ile karşılaşabiliriz. Ya da 

özellikle Selefi  ekol temsilcileri ya 

da Mısır, İran, Pakistan cenahının 

geliştirdiği İslâmcılık anlayışına 

yakın duran kesimlerin tanıttığı 

Afgani portresinden çok samimi 

bir mücadele adamı portresi ile 

karşılaştığımızı zannedebiliriz.  

Muhammed Abduh’un özel haya-

tıyla ilgili olarak anlatılan gayri ah-

laki davranışlar yaşadığı dönemde 

menfi  bulunduğu bir dedikodu-

dan da ibaret olabilir. Fakat Afgani 

algısında, içtihat, ittihâd-ı İslâm, 

Meşrutiyet gibi eğilimlerle son 

derece verimli bir önder kişilikle 

karşı karşıya olduğumuz gerçeğinde biyografi lerin 

önemli rolü olmakla beraber en doğru portreye ona 

isnat edilen hatıratından ulaşabiliriz. Hatıratlarda her 

zaman “doğrular”a rastlamayabiliriz. Bu yüzden her 

hatırata her zaman itimat edilmemesi gerekir. 

Hatırat sahibinin karakteristik özelliği, dürüstlü-

ğü ölçülüp tartılmalıdır. Bu da ancak başka hatıratla-

ra, biyografi lere müracaat etmekle olabilir. Muham-

med Mahzumî Paşa’nın hatıralarındaki1 Afgani algısı 

kişiden kişiye değişebilir. Türkiye kamuoyunda,  çağ-

daş İslâm düşüncesinde İslâm birliği projesinin en 

önemli isimlerinden olduğu belirtilen Afgani’nin 

“milliyet”e verdiği önem,  Mısırlıların milliyetlerine 

yaptığı vurgu, “Mısır milleti”nin oluşumu için gös-

terdiği çaba, kendi anlattıklarıyla çelişebilmektedir. 

Cemaleddin Afgani
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sonrasında tekrar güçlü bir şekilde İslâmcı kamuya 

sunulması ile muhafazakâr-milliyetçi-İslâmcı ayrım-

larının baş göstermesinin aynı tarihlere denk gelmesi 

dikkate değer. Afgani’nin masonluğu üzerinde dur-

maya gerek yok belki. Çünkü o dönem yaygın bir 

masonluk furyası, masonluğun gerçek amaçları dı-

şında gelişmişti. Fakat Mısır locasını kuracak etkin-

likte bir mason olması ayrıca tartışılacak bir mesele. 

Afgani’nin hatıratında 

benim dikkatimi iki husus 

çekti. İlki Afgani’nin Türkle-

re ilişkin yaklaşımı. “Türkler 

Araplaşsa, bu iki millet ara-

sındaki kavmiyetçilik söy-

lemi kalksa, ‘Türk ve Arap’ 

şeklindeki nefret ve bölünme 

faktörleri yok olsa, kelime-

nin tam anlamıyla bir Arap 

milliyeti olsalar, İslâm dinin-

deki adalet anlayışını, üstün 

Arap şahsiyetlerinin ahlaki 

yaşantılarını ve yüce gele-

neklerini benimseseler, nasıl 

olurdu acaba?” (Muhammed 

Mahzumî Paşa, 2006, 187) 

Türkleri etnik bir yapı gör-

mesi bir tarafa Arapları üstün 

tutması, dünyada önemli bir 

İslâmi nizam kurmuş yapıyı 

eritme kaygısı şaşılacak tür-

dendi.2 

İkinci olarak İslâm’ı din-

lerden bir din olarak gör-

mesi dahası İslâm’ı Musevi-

lik, İsevilik ile aynı amaçta 

birleşmiş gibi göstermesi de 

çok önemlidir. Modern dö-

nemde İslâm’ın biricikliğinin 

kaybolması İslâm’ın “ tek/hak din” olma vasfının 

unutturulması, “ilahi dinler” kategorisinin getirilme-

siyle başarılmıştı. Bigiyef’in “iyi gayrimüslimler”in de 

cennete girebileceğine ilişkin yaklaşımları da benzer 

gayeye matuftu. Afgani’nin, “Dinler bir ‘bütün’ü oluş-

turmaktadır. Onun parçaları ise Musevîlik, İsevîlik 

ve İslâm’dır. Kim bütün bu dinlere göre hakikat 

üzere ise, üstün ve galip gelecek odur.” (Muhammed 

Mahzumî Paşa, 2006, 175) yaklaşımı, İslâm’ın “hak-

tevhid” vasfını ortadan kaldıracağı gibi Batılı para-

digmanın sorunsuz yerleşmesini de sağlayacaktır.  

Elbette Türkiye’de Afgani’nin  hareket ve düşüncesi 

önemli bulanlar bu tür eklektik yaklaşımlardan ge-

nel olarak uzaktırlar. Fakat  bütünüyle ona ait olmasa 

bile yakınındaki bir kişinin anlatımlarında karşımıza 

çıkan Afgani portresi bütünüyle de yanlış olmasa ge-

rek. 

Hatıratların Fonksiyonları

Hatıratlardan beklentimiz 

ne olabilir? En çok tarih sa-

hasında, hatıratlara başvurul-

maktadır. Tarihte meydana 

gelmiş hadiselerin açığa çıka-

rılmasında hatıratlardan ya-

rarlanılabilir fakat çoğunlukla 

bunların sağlıklı bilgi taşıyıp 

taşımadıkları da sorgulanma-

lıdır. Çünkü hatırat yazarları 

belge ile yazarlarsa tarihlerde, 

olayların sıralamasında ya da 

hadiseler vuku bulurken ko-

nuşulanlarda yanılmayabilir 

ama “hafıza”sına güvenerek 

kaydedenlerin çoğunluğunda 

hatalar çıkar. Bu yüzden tarih 

yazıcıları hatıratlardaki bilgile-

ri mutlaka belgelerle karşılaş-

tırarak değerlendirir. Olayların 

içeriği konusunda belgeler çok 

fazla yardımcı olamadığı za-

man devreye hatıratlar girer. 

Maddi beklentinin boyutları 

hatıratlarda ancak kişinin ufku 

ve dışa açıklığıyla ilgilidir. 

Hatıraların yazıldığı yıllar, 

yazma süresi, siyasi konjonktür, hatırat yazarının 

içinde bulunduğu atmosfer ve psikolojik ruh hali an-

latılanların gerçekliğini, düzenini, üslubunu bariz bi-

çimde etkiler. Bazı anılar sadece sözlü tarihin içinde 

kalmıştır. (Koçak, 2012, 31) Aile içinde dilden dile 

dolaşır. Kişi kayda almadığı için bunların aktarımlar 

sırasında ekleme veya çıkarmalara uğrayıp uğrama-

Tarihte meydana gelmiş hadi-
selerin açığa çıkarılmasında 
hatıratlardan yararlanılabi-
lir fakat çoğunlukla bunla-
rın sağlıklı bilgi taşıyıp taşı-
madıkları da sorgulanma-
lıdır. Çünkü hatırat yazarları 
belge ile yazarlarsa tarihler-
de, olayların sıralamasında ya 
da hadiseler vuku bulurken 
konuşulanlarda yanılmayabilir 
ama “hafıza”sına güvenerek 
kaydedenlerin çoğunluğunda 
hatalar çıkar. Bu yüzden tarih 
yazıcıları hatıratlardaki bilgile-
ri mutlaka belgelerle karşılaş-
tırarak değerlendirir. Olayların 
içeriği konusunda belgeler 
çok fazla yardımcı olamadığı 
zaman devreye hatıratlar girer. 
Maddi beklentinin boyutları 
hatıratlarda ancak kişinin ufku 
ve dışa açıklığıyla ilgilidir.
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dığı muamması hiçbir zaman çözü-

lemez.

II. Abdülhamit’in Hatıra Defte-

ri okunduğunda ketumluğuyla ün 

yapmış bir padişahın her şeyi ale-

nen yazmış olmasına şaşırırsınız! 

İçten, açık ve hesaplaşmacı bir pa-

dişahla karşı karşıya kalırsınız. Bu 

çok önemli olmasa bile zihninizde 

bir padişahın hatıralarını yazması-

nın imkânsız olduğunu düşünür-

sünüz. Fakat böyle bir kitap vardır. Sultan Hamid’in 

hatıralarını anlatan kitap uydurulmuştur. (Birinci, 

2005)

Rıza Nur ve Cumhuriyet ile Hesaplaşma

Hatıratlar biraz da çatışma ile doğarsa, önemli bil-

giler verir. Ama iktidarla olan çatışması başına büyük 

işlerin açılmasına neden olur. Hatıratlar bu yüzden 

iktidar karşısında geri duranların “hesaplaşma” sila-

hıdır. Rıza Nur ve Kazım Karabekir’in hatıratları geç 

yayınlanması kadar Cumhuriyet’in kuruluşuyla ilgili 

önemli bilgiler verdiğinden önemlidir. Cumhuriyet’i 

oluşturan kadroların nitelikleri, yapıp ettikleri bu ha-

tıratlardan net bir şekilde takip edilebilir ama kişisel 

husumet nedeniyle üslup ve ifadeler kimi zaman ağır 

ve hakaretamiz olabilir. 

Rıza Nur’un Lozan Hatıraları ve Sakarya Hatıra-

ları sadece bir anı olarak okunamayacak kadar bilgi 

içermektedir. Rıza Nur’un başarısı, anlattıklarını sa-

dece olaylara, bilgi ve fi kirlere dayandırmamasında-

dır. O girdiği atmosferi okuyucusuna tam anlamıyla 

aktarabilmektedir. Samimi üslubu ve gerçekten gör-

düklerini, duyduklarını, bildiklerini aktarma heyeca-

nı onun yazdıklarının hakikatini gösterebilmektedir. 

İnönü’nün kişiliği, zayıfl ığı, komutanlığındaki za-

afl ar kadar kişisel vasıfl arını Rıza Nur biraz da kızarak 

anlattığı için mükemmel bir portreyle karşı karşıya 

kalırız.3 Lozan’ın arka planıyla ilgili çok fazla detaylar 

vermeyen, veremeyen Rıza Nur, iş bilmezliğin, dip-

lomatik yeteneksizliğin sonucunda Türkiye’nin bazı 

konularda ağır yaralar aldığını anlatır. Anılarında 

kendi bilgi ve zekası nedeniyle Türkiye’nin gelecekte 

başına bela olacak bazı konuları hallettiğini söyleyen 

Rıza Nur’un (Rıza Nur, 2008, 117) söylediklerini 

başka kaynaklar da doğrular. 

Rıza Nur milliyetçidir, Türkçüdür. Söz konusu 

olan Avrupalılar ve özellikle Yahudiler ise İslâm milli-

yetçisidir. Üslubundaki kıvraklık, niyetindeki sahici-

liktendir biraz da: “Zaten Yahudileri hiç sevmem. Ha-

hama önüme geçtiği vakit hakaret ettim ve kolundan 

tutup arkama çektim. Bir daha burada yürü! dedim. 

Bunu otelde holde yaptım. Herkes gördü. Herif bitti. 

Bir daha önüme geçmek değil, ben varken İsmet’in 

yanına bile yaklaşamadı. Bunu esasen İsmet yapa-

caktı. Hadi beni çekemiyor, bir Yahudi’ye hakaret 

ettiriyor, ama düşünmüyor ki, bu işte benim şahsım 

değil, mevkiim var. Bir Türk nazırı ve delegesiyim. 

Bu mevkii Yahudi’nin pis ayağına çiğnetmese ya…” 

(Rıza Nur, 2008, 141) 

İstiklal Harbi esnasındaki müfettişlik görevi nede-

niyle Sakarya hattına giden Rıza Nur burada da önem-

li gözlemlerde bulunmuştur. İnönü’yü pek sevmeyen 

Rıza Nur, onun Eskişehir-Afyon Savaşları’ndaki ba-

şarısızlığını anlatır. “Her şey bitmiş, elde ordu yok” 

gözlemini yapan Rıza Nur,  Fevzi Paşa’nın verilen ri-

cat emrini geri almasının ve savaş hatlarının önünde 

elinde Kur’ân - ı Kerim ile yaptığı konuşmalarının 

etkisinin büyük olduğunu dile getirir. 

Rıza Nur hatıratında büyük oranda Mustafa Ke-

mal ile de hesaplaşır her fırsatta onun eksiklerini gös-

terir. Halkın Mustafa Kemal’i sevmediğini iddia eden 

Rıza Nur, Gazi’nin Nutuk’taki yanlışlarını ve hatala-

rını, kasıtlı olarak hangi mevzuları değiştirdiğini de 

anılarında anlatır. (Rıza Nur, 2007, 95) 

Siyasi Hatıratlar

Mustafa Kemal’in “Sen bana Sofya’da evinde bir 

oda vermedindi, ben sana Paris’te koca bir bina veri-

yorum.” dediği Fethi Okyar’ın anıları tarih yazımında 

en çok kullanılan hatıratların başında gelir. Özellik-

le “Bugünkü manzaramız aşağı yukarı bir dictature 

manzarasıdır. Vakıa bir meclis vardır, fakat dahil ve 

hariçte bize dictateur nazariyle bakıyorlar. (…) Hal-

buki ben Cumhuriyeti şahsi menfaatim için yapma-

dım: Hepimiz fâniyiz. Ben öldükten sonra arkamda 

kalacak müessese bir istibdat müessesidir.” (Okyar, 

1999, 98) kısımları yakın tarih kitaplarının en çok 

başvurduğu pasajların başında gelir. Ancak Okyar’ın 

anılarından anlıyoruz ki partiyi Fethi Bey’e Musta-

fa Kemal kurdurmamış. Fethi Bey ve arkadaşlarının 

İnönü düşmanlığı nedeniyle zaten belli bir siyasi mu-

Necip Fazıl Kısakürek
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halefet biriktiği ve partileşme süreci hasıl olacağını 

Gazi gördüğü için Fethi Bey’in SCF’yi kurmasına mü-

saade etmiştir. 

İsmet Bozdağ’ın Atatürk’ün Sofrası’ndan izleye-

bildiğimiz kadarıyla Mustafa Kemal, devlette görev 

verdiği, sofrasına davet ettiği kişilere karşı çok galiz 

sözler söylemekten, onları aşağılamaktan geri dur-

maz. Sonradan liberal özellikler kazanan Türkçü Ah-

met Ağaoğlu’nun SCF macerasından sonra ona Mus-

tafa Kemal’in yerici ifadeleri önemlidir. 

Ahmet Ağaoğlu’nun serbest Fırka Hatıraları da bu 

süreci anlatması bakımından mühim anlatımlar içerir 

ama Ağaoğlu zaman zaman halktan yaptığı gözlem-

leri anlatır. On yıllık bir süreçte CHP ve Cumhuriyet 

kadrosuna karşı halkın büyük bir kin tuttukları çok 

net gözlenebilmektedir. 

Muhtemelen Mustafa Kemal, Terakkiperver 

Fırka’nın teşkiliyle İttihatçı kadroların açığa çıkma-

sını, SCF deneyimiyle de tüm muhalif unsurların bo-

yutunu görmek istemiş olmalıdır: “Köylerden birçok 

halk bu istasyonda toplanıp Fethi Bey’i bekliyormuş! 

Kaymakam bu toplanışın kanunsuz olduğunu iddia 

ederek halktan dağılmasını talep eylemiş! (…) Kay-

makam asker talep etmiş, asker gelmemiş! O zaman 

jandarmayı toplamış ve halkın üzerine yürümüş! 

Halk yine dağılmamış ve yerlere çömelmiş, ‘işte vu-

runuz!’ diye bağırmış! Jandarma erleri fazla ileri git-

mekten çekinmiş ve kaymakam mahcup olarak ora-

sını terkeylemiş!” (Ağaoğlu, 1994, 66 -67)

Hatıratlar o kadar çeşitli türden olabilir ki bun-

ları tasnif etmek bile hayli efor gerektirir. Türkiye’de 

hatıratlarla ilgili derli toplu bir kaynak yok. Hem içe-

rikleri hem de konularına göre tasnifl eri bakımından 

hatıratlar üzerine çeşitli çalışmalar yapılmalı. Özel 

sayı yapan dergilerin de yetkin bir hatırat sayıları 

bulunmamakta. En dikkat çekici hatıratlar genellikle 

siyasilerden gelmektedir. Fakat en ketum, Türkiye’de 

siyasete, fi kre, tarihe ve bürokrasiye en az katkı sağ-

layan anıları siyasiler ve bürokratlar yazar. 

Bildiklerini, gördüklerini ve duyduklarını kaleme 

almaları halinde belki de tarih yeniden yazılabilecek-

ken “bu bilgiler benimle birlikte mezara gidecek” an-

layışı nedeniyle çoğu mevzu açığa çıkmadığı gibi bili-

nenin tam tersi şekilde kalır. “Yazsam, anlatsam sanki 

ne değişecek” anlayışı nedeniyle etkili konumda bu-

lunanlar anılarıyla içlerine kapanarak ahrete intikal 

ederler. Belki bu hassasiyetlerinde 

haksız da değillerdir! 

Ben en çok Refet Paşa’yı merak 

ederdim. Niçin ondan çok fazla söz 

edilmez. İlk etapta o da İnönü’ye 

muhaliftir. Rütbesi ondan büyük 

olduğu halde onun altında savaş-

mış olmaktan muzdariptir. İngiliz-

ler çekilince İstanbul’a “fatih gibi” 

bembeyaz atı üzerinde giren Refet 

Bey, çok şey bildiği halde çekip gi-

denlerden bir tanesiydi. Münevver Ayaşlı’nın hatıra-

larını okuyunca Refet Paşa’nın niçin hatırat yazmadı-

ğını anladım. Onun kaygısı haksız değildi bana göre 

de: “Bu milletin her şeyi yıkılmış, bir İstiklâl Harbi 

ayakta, hatıralarımı yazayım da, onu da ben mi yıka-

yım!” (Ayaşlı, 2006, 12)  

Üslup Olarak Hatırat

Edebiyatçıların, siyasetçilerin, tarihçilerin, bilim 

adamlarının, belli bir vasfı ve konumu olmadığı halde 

sıradan insanların da hatıratları önemlidir. Özellikle 

son yıllarda bu türden anılar iyiden iyiye yaygınlaştı. 

Okullarını, mahallelerini, göçlerini anlatan hatıratlar 

tarihe belirgin bir katkı sağlarken sosyolojik olarak 

Türkiye’nin geldiği yeri daha netleştirir. 

Hatıratlara göz gezdirildiğinde en çok “üslup” 

sahibi olanlar tutulmaktadır.  Hatırat sadece olay 

anlatmak olmamalıdır. Fikir ve bilgi vermekte belli 

aşamadan sonra etkisini yitirmekte. Hatırat “döne-

min atmosferi”ni okuyucuya ulaştırmalı, okuyan kişi 

kendisini orada görmeli, hissetmeli, yaşamalıdır. Bu 

açıdan soğuk, mekanik hatıratlar olduğu gibi akıcı, 

hikâye edici, sahiciliği nedeniyle büyüleyici olanlar 

da vardır. 

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın günlüklerini de hatı-

rat sayarsak4 çok önemli bir fonksiyonu yerine ge-

tirmiştir. Zihinlerdeki Tanpınar imgesini yıkmıştır. 

Tanpınar’ın sahiciliği o derece ileridir ki talebelerinin 

bile kendisi hakkındaki itimatlarını zayıfl atmıştır. 

Romancı olmanın getirdiği formasyonla Tanpınar, 

edebiyatçı, siyasetçi ve fi kir adamı kimliklerinin hep-

sini muazzam aktarırken hepsinin arkasında “insan 

gerçekliği”ni de anılarına yerleştirince, yerleşik ka-

naatleri alt üst etmiş, topyekûn bir sanatçı portresi 

ortaya koymuştur. Hem üsluba hem samimiyete hem 

Rıza Nur
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de bir edebiyat eserine sahip olursunuz, Tanpınar’ın 

Günlükleri’nde. 

İhsan Sabri Çağlayangil’in, Celal Bayar’ın, 

İnönü’nün anılarında çok bahsedilir ama önemli bil-

gilere yer vermedikleri gibi kendilerini zor okutur, 

dönemin atmosferini tam yansıtamaz. Bu konuda en 

kaliteli hatıratlar edebiyatçılardan çıkar. Günlükle-

ri, mektupları da buna eklersek geniş bir külliyatta 

edebiyatçıların yazdıkları hem üslup olarak hem de 

anlatı düzeni açısından kendini okutur.5 Dönemin 

edebi havasını yansıtır. Çok net bilgiler verir. Kendi 

aralarındaki ihtilafl ar nedeniyle birçok edebiyatçının 

eksiğini, hatasını onların kaleminden öğrenebiliriz. 

Münevver Ayaşlı’nın İşittiklerim Gördüklerim Bil-

diklerim bu eserlerden biridir.  Bir kere Münevver ha-

nım “konak görmüş”, çok geniş bir aydın ve siyasetçi 

çevresiyle oturup kalkmıştır. Romancıdır. İşittikleri 

gördükleri ve bildikleri yazdığı kadar olmasa gerek. 

Yazdıklarında çok ketum davranmaz ama birçok ha-

tırasını kaydetmediği belli. Kitabının girişinde anıları 

hangi saikle yazdığını, üslubunu beyan etmiştir. Ta-

rih yazmadığını, kaside ve mehdiye peşinde olmadığı 

gibi hicviye ile uğraşmadığını da dile getirmiş. Ayaşlı, 

anılarını yazmayanların gerekçelerini “Hatırat Edebi-

yatı” yazısında kısaca ele almış. Onun da dile getir-

diği gibi esas sorunlardan biri insanımızın tembelliği. 

Çünkü anıları kaleme almak epey bir çalışma ve not 

tutma da gerektirir. “Adam sen de, benden sonra tu-

fan” düşüncesi, kişilerin bulundukları dönemde ve 

vazifede hatalı işler varsa onları anlatmanın kendi 

kendini tenkit etmek olacağını düşünmeleri ve taki-

bata uğrama korkusu hatırat külliyatımızın kısır kal-

masına neden olmuştur. 

Münevver Ayaşlı’nın hatıralarında Şair-i Azam 

Abdülhak Hamit Tarhan’a fazla yer ayrılmıştır. Ayaş-

lı, Tarhan’ı bazı konularda eleştirir. Özellikle yabancı 

eşi Lüsyen’in gelişinden sonrasını ele alır. Çok sert 

olan eleştirilerini, konak kültürü ve İstanbul hanımı 

olma özelliğinden dolayı gayet naif bir üslupla yapar: 

“Abdülhak Hâmid Bey’in eserleri Osmanlıca yaşadığı 

kadar ancak yaşayacaklardır. Halbuki, Osmanlıca-

yı yok etmek isteyen Dil Kurultayı’nın Dolmabahçe 

toplantılarına, Abdülhak Hâmid Bey ne büyük bir 

zevkle giderdi. kolunda genç madamı, zarif kundura-

lar içinde biçimli ve asil ayakları ile, küçük adımlarla, 

tıpış tıpış Dolmabahçe sarayının merdivenlerini çıkar 

ve kendi manevî intiharına doğru giderdi.”6 (Ayaşlı, 

2006, 44) 

Edebiyatçıların Çok Yönlü Hatıratları

Yahya Kemal’in biyografi lerde üzerinde durulma-

yan özellikleri, bilhassa “taşra  kompleksi” üzerinde 

sıklıkla durur Ayaşlı.7 Halide Edip’in dönmeliği da-

hası İsrail’in habercisi olabilecek öngörüsünü de an-

latan Ayaşlı, Refet Bey’den bir anekdot aktarır: “Biz 

Halide Hanım’ı Müslüman ettik zannediyorduk, me-

ğer Halide Hanım Adnan Bey’i Yahudi etmiş, demiş-

tir.” (Ayaşlı, 2006, 88) 

Bazı hatıratlardan geçmişe ait izler ararız. Dedi-

kodu, hadise, eleştiri duymak istemeyiz sadece başka 

bir dünyanın izlerini görmek isteriz. Yine edebiyatçı-

ların anılarında yaşadıkları dönemin gündelik hayatı 

içerisinde olup bitenleri takip etmek mümkündür. 

“Kadın erkek bir arada ve açıkta yeni plajda denize 

girilmesi benim hatırımda kaldığına göre Mütareke 

devrinde, işgal polisinin göz yumması ve bizim poli-

se göz yumdurmasiyle başlamıştır. Bu şekilde ilk defa 

Büyükada’da girmiştik; evrakın arasında o hadiseyi 

tesbit eden birkaç fotoğraf bile vardır. Kadın mayo-

Hatıratlar biraz da çatışma ile doğarsa, önemli bilgiler verir. Ama iktidarla olan çatış-
ması başına büyük işlerin açılmasına neden olur. Hatıratlar bu yüzden iktidar karşısında 
geri duranların “hesaplaşma” silahıdır. Rıza Nur ve Kazım Karabekir’in hatıratları geç 
yayınlanması kadar Cumhuriyet’in kuruluşuyla ilgili önemli bilgiler verdiğinden önem-
lidir. Cumhuriyet’i oluşturan kadroların nitelikleri, yapıp ettikleri bu hatıratlardan net 
bir şekilde takip edilebilir ama kişisel husumet nedeniyle üslup ve ifadeler kimi zaman 
ağır ve hakaretamiz olabilir.



■ Hafızalar Çekişmesi

31Umran NİSAN 2013

larının da erkeklerininkinin de gögüsleri kapalı ve 

omuzdan atkılı olduğu ve diz kapaklarını geçtiği bu 

resimlerden anlaşılıyor. Otomobile ilk defa Galatasa-

ray ile Karaköy arasında binmiştim.” (Karay, 1996, 

115 - 116) 

Edebiyat ve yazı hayatını çok iyi anlatan hatıratlar 

var. Yusuf Ziya Ortaç’ın Bizim Yokuş’u bunlardan.8 

Ortaç’ın kitabı Babıali Yokuşu’nu anlatırken, yazı 

çevresini, dergileri, yazarların neler yaptığını, nere-

lerde yiyip içtiklerini ele aldığı gibi dergilerde yazılar 

yazarak başlanılan edebiyat hayatında siyasal kon-

jonktüre göre gelinen yerleri de sarih bir şekilde ve 

açık, sade üslupla aktarır. 

Bu tür hatıratların hoş yanlarından biri de çocuk-

luğa özgü anıların aktarımı sırasında İstanbul’daki 

yaşantı ile ilgili pasajlara yer vermesidir: “Cumaları 

tatil günümüzdü bizim. Çarşıkapı’da Sarafi m kütüp-

hanesine gider, yirmi paraya hem bir demli çay içer, 

hem saatlerce istediğim kitapları, divanları, Servet-i 

Fünûn koleksiyonlarını karıştırırdım.” (Ortaç, 1966, 

9) Diken diye bir dergiye yazılar yazmaya başlayan 

Ortaç derginin idarehanesine gittiğinde kendisine 

telif ücreti olarak “Üç lira ya da bir okka şeker” tekli-

fi nde bulunulur. Yusuf Ziya o sıralar İstanbul tatlısız-

lıktan kaşınanlar memleketi olduğu için hiç tereddüt 

etmeden şekeri ister!

Hatıratlarda Kişilik ve Özel Hayatlar 

Dönemin sanat ve edebiyat âlemi kahvelerde, 

dergi idarehanelerinde ya da salonlarda toplanırlar. 

Necip Fazıl için söylenir kumar oynadığı ama öz 

Türkçeci Nurullah Ataç, öğleden sonraları tamamen 

kahvede oyun oynamaya hasretmiştir. (Ozansoy, 

1970, 141) Edebiyatçılar genellikle Abdülhak Hâmid 

ve Halit Ziya2nın salonlarında toplanırlar. Bazen de 

İhsan Safi  ve Abdullah Cevdet ev sahibi olur. 

Yakup Kadri Gençlik ve Edebiyat Hatıraları kita-

bında yakından tanıdığı birçok şair ve yazarın özel 

hayatlarını anlatır. Bu bakımdan bu hatıratta çok 

kıymetlidir. Yazarların, edebiyatçıların özel hayatla-

rını bilmek, onun dedikodusunu yapmak bu anıların 

görevi değildir. Çünkü kişinin gündelik hayatında 

yaşadığı, çektiği sıkıntılar onun eserlerine de yansır.  

Ahmet Haşim evlenmeye üç kere teşebbüs etmiş ama 

hepsinden caymıştır: “Sözünü ettiğimiz kız, Haşim’le 

buluşmak üzere, süslenip püslenip Kadıköy’e geldi-

ği bir gün göğsünde o zamanın modası olan yapma 

meyvalardan bir broş taşıyormuş. Kendisini iskelede 

karşılayan Haşim, bunu görünce öfkeli öfkeli: ‘- Ne-

dir o göğsündeki şey’ diye sormuş. Kızcağız da şaşır-

mış, ne cevap vereceğini bilememiş. ‘pek moda şimdi 

bu meyvadan broşlar’ demek istemiş. Fakat, Haşim 

öfkesini bir türlü yatıştıramamış.” (Karaosmanoğlu, 

1969, 131) Haşim’in bu tür titizlikleri, siniri, çehresi-

ne olan düşmanlığı eserlerine de yansımıştır. 

Bu tür örneklerin içinde belki de en ketumlar-

dan biri Hüseyin Cahit Yalçın’dır. Sadece edebiyat 

âleminde değil siyasette de aktif görevler alan Yalçın 

İttihatçılardan İnönü’ye kadar birçok kişiyle çatış-

maya girmiş bir gazetecidir. Yani gördüğü, duyduğu 

ve bildiği o kadar çok mühim anı vardır ki bunların 

hiçbirini kitaplarına doğru düzgün yansıtmamıştır. 

Edebiyat Anıları daha çok çocukluğunu anlatır. Tanı-

dıklarım kitabında ise genellikle İttihat Terakki ileri 

gelenlerini naif ve sevimli portreler eşliğinde ele alır. 

Aktardıkları çok dişe dokunur değildir. Üslubu da 

diğer edebiyatçılarınkine benzemez. Çünkü bildik-

leri içinden eleme yaptığından sansüre uğratma sı-

rasında dilini de bozmuştur. Fakat Abdülhamit’i hal 

eden heyette bulunan Selanikli masonlardan Emanu-

el Karasu’nun akıbetini ondan öğrenmek mümkün-

dür. Hüseyin Cahit ünsiyet bağı bulunan Karasu’ya 

övgüler dizer. Karasu, zengindir, bu yüzden de kıs-

kananları çoktur. Mütareke döneminde İttihatçı diye 

içeri atılır: “O, servetinin bütün haşmetiyle Bekirağa 

Bölüğü’nün hakir odasında yatarken ayağında yırtık 

çorapları, üzerinde tüyleri dökülmüş kuş tüyü eski 

yorganıyla bu şantajları istihfaf ile karşılıyordu. (…) 

Liraları milyonu geçen bu zengin adam, döndü do-

laştı, İstanbul’a geldi ve beş parasız öldü.” (Yalçın, 

2002, 109) 
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DOSYA

Nehir Söyleşiler

Son yıllarda hatırat geleneği içinde yeni bir akım 

baş gösterdi: Nehir söyleşi. Tam anlamıyla hatırat ol-

madığı gibi röportaj da değildir. Çünkü yaşamı akta-

rılan kişilerin çocukluktan yakaladığı başarıya kadar 

ki süreci sorularla ele alınır. İlber Ortaylı, Halil İnal-

cık, Murat Belge gibi isimlerin aileleri ve kariyerleri 

ile ilgili önemli bilgilere ulaşmak, dönemin siyasi ve 

kültür atmosferini solumak mümkündür. Özellikle 

kültür dünyasının işleyişi ve akademinin çalışma sis-

temi, hiyerarşisini Ortaylı ve İnalcık çok iyi anlatırlar. 

Kaliteli ve velut kalem olmak kolay değildir. İlber Or-

taylı ve Halil İnalcık’ın yazılarını, kitaplarını hazırlar-

ken kullandıkları yöntemlerden, okuma sistemlerine 

kadar birçok husus burada anlatılır. 

Murat Belge’nin hatıraları başta olmak üzere, bu 

yazarların kökenleri, içinde bulundukları ortam, aile 

yapıları, okumaya ve yazmaya sevk edilmeleri çok 

net olarak anlatılabilmektedir. Eğer kendileri hatıra-

larını yazmaya kalksalar akıllarına gelmeyecek ama 

okur için mühim olan birçok konu nehir söyleşi tek-

niğinde çok başarılı bir şekilde gündeme gelebilmek-

tedir. Belge’nin babasının hiç namaz kılmamış olma-

sı, annesinin ateist olduğunu çekinmeden söylemesi, 

yazarın hayatında tabi ki önemli bir rol oynayacaktır 

ama özellikle annesi ile babasının ayrılmasından son-

ra babasını pek görmemesi ona karşı soğumasına yol 

açmıştır. (Belge, 2007, 41) 

“Konuları seçerken milliyetçiyim, fakat konuları-

mı işlerken tamamen Batı   metodolojisiyle yaklaşı-

yorum.” (İnalcık, 2005, 352) diyen Halil İnalcık gibi, 

“Ben sevmem yakın tarihle uğraşmayı. Yakın tarih 

gazeteyle yapılır.” (Ortaylı, 2006, 240) İlber Ortay-

lı, tarihçiliği bir meslek olarak yapmaktan çok hayat 

biçimi haline getirmiştir. Tarihçilerin nehir söyleşile-

rinde bol miktarda kültür, seyahat, akademik dünya 

vardır ama özel hayat olması gereken kadardır. Nos-

taljik olarak anlatılan bir özel hayattan bahsedebili-

riz. Toplumsal ve iktisadi temel, trajedi ya da fi kri 

atmosfer söyleşilere yansımaz. 

Nehir söyleşilerin içinde en verimlilerinden biri 

de Kemal Karpat’ın Dağı Delen Irmak’ıdır. Karpat 

hocanın hatıratından sadece önemli bir tarihçi port-

resi değil, etnik kimlik mücadelesi vermiş, göçmen 

psikolojisini aşmak için çabalamış, iş için aşkını terk 

etmiş, her zaman güç ve güçlünün yanında olmanın 

derdine düşmüş bir aydının portresine de ulaşılabilir. 

Romanya Dobruca kökenli bir Türk olarak Türkiye’de 

Türklüğünü ispat etmek için adeta çırpınan Kemal 

Karpat, bu göçmen ruhu ile sürekli kendini kanıtla-

manın derdine düşmüştür. Bir yandan geçim müca-

delesi öbür taraftan var olma savaşı arasında çırpı-

nan Karpat, sürekli kendini bir yerlere kabul ettirme 

kaygısı gütmüştür. Akademi’de girdiği sınavda Ro-

manyalı Türk kimliği ve sendikacılığı nedeniyle Nail 

Kubalı tarafından elenen ve küçümsenen Karpat, bir 

yandan da Romanyalı kökenini unutmamanın derdi-

ne düşmüş ve soyadını Karpat olarak seçmiştir. (Kar-

pat, 2010, 122, 171) Bütün bunların arasında iyice 

bunalan Karpat soluğu Amerika’da almıştır. Karpat, 

kariyerini ABD’ye borçludur, bunu söylemekten de 

çekinmez9: “Romanya’da bizi ‘Türk, Müslüman’ diye 

aşağı görmüşler, ayırmışlardı. Türkiye’ye geldik bura-

da ‘Romanyalı, gavur kanı karışmış, bilmem ne’ gibi 

olmayacak şeyler işittik. Amerika’da ırk farkı, şu bu 

farkı olmadığını, böyle tam demokratik bir cemiyet 

olduğunu, herkesi olduğu gibi kabul ettiğini oku-

muştum veyahut da işitmiştim. (…) Ne kadar aldan-

dığımı sonra görecektim.” (Karpat, 2010, 172) 

Türkiye’de hatırat geleneğinin istenilen şekil-

de yerleşmesi, gelecek ışık tutar tarzda gelişmesi şu 

aşamada bile çok zor görülmektedir. Anılar, ya he-

saplaşmanın ya da iç çekmenin sebebi olarak kale-

me alındığı sürece çok fayda sağlamayacaktır. Hasım 

kişilerin anılarından önemli yargılara ulaşmak müm-

kün olsa, o da hakiki manada sağlanamıyor. Kişinin 

kendisi, ailesi, ülkesi ve yazı hayatını kapsayacak, 

bunları örtüştürecek hatıratların yazılması gerekir. 

Necip Fazıl’ın Bâbıali’si bu yönde önemli bir gi-

rişimdir. Necip Fazıl’ın İslâmi dönüşümü, geldiği 

köken, Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasal yapı ve 

Kemal Karpat
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matbuat âleminin umumi yapısı Babıali’de çok net 

ve çekincesiz ele alınır. Edebiyatçıyı, kişioğlunu ül-

kesinin tarihi ile içinde bulunduğu atmosfer belirler 

büyük oranda. Necip Fazıl anılarını yazarken bu ger-

çeği göz önüne almıştır. Bu kritere uygun en iyi ha-

tırat İsmet Özel’in Waldo Sen Neden Burada Değilsin 

kitabıdır. 

İsmet Özel “kadirşinas itaatsizlik ve tevarüs edil-

memiş asalet” cümlesiyle kendisini yönlendiren ai-

lesinden, sosyalist geçmişinden, İslâm’a dönüşün-

den bahsederken Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndan 

sonra şartlarını da anlatır. Tüm bu unsurların bir-

biriyle bağlantısını kurarak kendi kişisel tarihiyle 

Türkiye’nin tarihini örtüştüren İsmet Özel, çok öz-

gün bir hatırat örneği vermiştir.  
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Dipnotlar
1   Hatıralar, Cemaleddin Afganî’nin 1892’den 1897’de vefatına kadar 

ikamet ettiği İstanbul’da yakın çevresinde bulunan Muhammed 

Mahzumî Paşa’nın kendisiyle yaptığı sohbetleri kaleme almasıyla 

ortaya çıkmıştır.

2   Hakkını yemeyelim, hatıratın genelinde Afgani Türklerin Avrupa’yı 

gerileten başarılarını övgüyle anar ve Arapların da bu derece 

mücadeleci olamamasına iç çeker.

3    “Sakarya’ya vâsıl olunca İsmet iki genç mülâzımın gösterilen 

mevzide durmadılar diyeidam edilmelerini emretmiş. Bu ceza 

pek haksız imiş. Çünkü ordu mağlup olmuş, çözülmüş, herkes 

kaçan kaçana olmuş. Bunlar da kaçmışlar. Bütün ordu zabit ve 

kumandanları İsmet’e yalvarıp affını istemişler. Diyorlardı ki, böyle 

kurşuna dizdirmek lazımsa hepimizi, hele evvalâ İsmet’i kurşuna 

dizmek lazımdır. Hep kaçtık.” (Rıza Nur, 1993, 157 - 158) 

4   Günlük ile hatırat arasında mantık olarak bir fark olmasa gerek. 

Bunun yanında kendisi kaleme almadığı halde hatırat sahibinin 

anlattıklarından yapılan kitaplar da vardır. Halil Açıkgöz’ün Cemil 

Meriç ile Sohbetler’i çok önemlidir. Yine Cemil Meriç’in en önemli 

eserlerinin başında Jurnaller’i gelir. 

5   Bunlara bir de Ruşen Eşref Ünaydın’ın “Diyorlar ki” gibi özellikle 

gazetecilerin yaptıkları röportajları ve kitapları eklemek gerekir. 

Son dönemde Cemal A. Kalyoncu, Nuriye Akman, Mehmet 

Gündem gibi isimlerin röportajlarından önemli bilgilere ulaşmak 

mümkündür.  

6   Beşir Ayvazoğlu’nun 1924 kitabındaki Abdülhak Hâmid’in portre-

si hiç de olumlu değildir. Ayvazoğlu kendinden bir şeyler ekleme-

den sadece olanları yazarak bile menfi bir Hâmid portresi çıkarır. 

7   Mina Urgan, Bir Dinozorun Anıları’nda berbat bir Yahya Kemal 

portresi çıkarır. Urgan’ın kişisel husumetinin bunda etkisi yok 

değildir ama üslubundaki aşırılık, gerçeklerin örtülmesine neden 

olmuştur!

8   Bazı yazarların bir ok kitabı olmasına rağmen, sadece bir tanesiyle 

anılırlar. Yusuf Ziya  bunlardan biri. Başka eserleri bilinse bile 

anıları her zaman öne çıkan yazarlar vardır. Halit Fahri Ozansoy 

ve Edebiyatçılar Çevremde kitabı da bu yargıya bir örnek. 

9  Kemal Karpat İslâm’ın Siyasallaşması kitabının önsözünde ABD’ye 

teşekkür eder: “Son olarak da aynı içtenlikle, eleştirici ve sorgula-

yıcı kafası yüzünden hayatında çok eziyet çekmiş bir insan olarak, 

bana tam bir serbestlik içinde çalışma, düşünme ve kendimi ifade 

etme fırsatını, ortamını ve güvenliğini sağladığı için Amerika 

Birleşik Devletleri’ne teşekkür etmekten özel bir zevk duyuyo-

rum.” (Karpat, 2005, xxix)  

Nehir söyleşilerin içinde en verimlilerinden biri Kemal Karpat’ın Dağı Delen Irmak’ıdır. 
Karpat hocanın hatıratından sadece önemli bir tarihçi portresi değil, etnik kimlik müca-
delesi vermiş, göçmen psikolojisini aşmak için çabalamış, iş için aşkını terk etmiş, her 
zaman güç ve güçlünün yanında olmanın derdine düşmüş bir aydının portresine de ula-
şılabilir. Romanya Dobruca kökenli bir Türk olarak Türkiye’de Türklüğünü ispat etmek 
için adeta çırpınan Kemal Karpat, bu göçmen ruhu ile sürekli kendini kanıtlamanın 
derdine düşmüştür. Bir yandan geçim mücadelesi öbür taraftan var olma savaşı arasında 
çırpınan Karpat, sürekli kendini bir yerlere kabul ettirme kaygısı gütmüştür.
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Naci CEPE

Toplumsal Değişme 
Sürecine Dair Algılar

Pozitivist  bilim ışığında zenginleşen batı toplum-

ları sanayi devriminden sonra devasa bir güce 

ulaşır. Batı dünyası artık Asya ve doğu toplumlarıyla 

olan münasebetini savaşarak değil, onları ekono-

mik yollardan sömürgeleştirme durumuna düşüre-

rek yeni bir güç mücadele-

si verdiğine tanık   olunur. 

Yükseliş trendlerinden dolayı 

batı dünyası, özellikle insanı 

merkeze alacak profan bir sis-

temi konuşlandırmayı bilinçli 

bir biçimde devreye alıyor-

du. Artık skolastik çağın on 

dört asır süren egemenliği 

nasıl olsa bitmişti. Kurdukları 

bu sisteme entegre olabile-

cek ülkeleri de bizzat kendisi 

seçerek kendisi ile münasebet 

kurabilecek oryantasyonlarda 

bulunuyordu. 

Aslında demokrasinin 

vaat ettiği sistemde bu tür 

evrilmeler bir ülkenin fiziki 

değişimlerinden ziyade için-

de varolan toplumun sosyo-

kültürel isteklerine göre şekil 

alması icap etmesi gerekir-

ken, yeni sosyal yapılanma; 

batının  toplum mühendisliği 

çerçevesinde şekillendirili-

yordu. Dünyamız monarşik 

imparatorluk hanedanların 

yönettiği sistem yapıları birer birer tarihin tozlu sahi-

felerinin içine  karışıyor. Devasa gelişmelerle dün-

yadaki eski sistemler kaybolurken bunların yerine 

cumhuriyetle idare edilecek demokratik sistemlerin 

içinde bir varlık gösterilmeye çalışılıyordu.  Dünya, 

yukarıda kısaca anlatmaya çalıştığımız biçimde geli-

şirken, Türkiye de aynı değişimi dünyanın konjonk-

türel şartlarına göre yaşıyordu. Koca bir imparator-

luk bakiyesinden mağlubiyetler yaşayarak Anadolu 

toprağı üzerinde laik Türkiye 

Cumhuriyeti devleti kurulur.

Demokrasi ile idare edi-

len bir Cumhuriyet idaresi 

artık dini yönetim anlayışı-

nı gerilerde bırakıp öngö-

rülen modern batı sistemini 

örnek alarak bu istikamette 

yeni bir ulus devlet sistemi 

inşa eder. Parlamenter sisteme 

geçiş yapılarak CHP kurulur. 

Böylelikle ülkeyi tek başına ve 

tek parti olarak  CHP yönet-

meye başlar. 1920-1928 arası 

süreçte hilafet ve saltanatı 

kaldıran CHP, İslâm’ın siyasal 

yönüne ağır bir darbe vurur. 

Ardından Şeri’yye ve Evkaf 

Vekaleti görevlerine son veri-

lip tekke ve zaviyeler kapa-

tılır. 1926’da Medeni Kanun 

kabul edilince (şer’i) aile ve 

birey hukuku ortadan kaldı-

rılır. CHP’nin dini eğitime son 

vermesi gizli din eğitimini sıkı 

bir denetime alması gerçek-

leşince millete yapılan baskı 

ve yasaklar 1945’lere kadar sürer. Ne zaman çok 

partili geçiş süresi başlar başlamaz CHP dine olan 

sıkı kontrollerini oy rekabeti nedeniyle kaybedece-

ğini anlamaya başlayınca dine yönelik politikalarını 

Aslında sözünü etmeden 
geçemeyeceğimiz 1960 sonra-
sı İslâmcılık motifleri içerisinde 
çok yer verilmesi icap eden 
“milliyetçi mukaddesatçı” 
çizgiden sahih İslâm algısını 
önceleyenlere kadar uzanan 
münferit mücadele adamları-
nın çıktığı görülür. Bu müca-
dele insanları sadece AP’den 
ayrılanlardan oluşmuyor-
du.  Bunların başında Üstad 
Necip Fazıl Kısakürek, Osman 
Yüksel Serdengeçti, Nurettin 
Topçu, Sezai Karakoç, M. Said 
Çekmegil, Musa Çağıl, Kemal 
Kelleci, Ercümend Özkan, 
Kadir Mısırlıoğlu,  Şule Yüksel 
Şenler, vb. isimler ilk aklıma 
gelenler.
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da yeniden gözden geçirmek zorunda kalır. Biz bu 

yazımızda, 1945 sonrası süreçleri kısa özet anlatım-

larımızla ve yaşanılan hatıraların bakış zaviyesinden 

verilecek argümanlar ışığında yazı konumuzu anlat-

maya çalışacağız.

Tek Partili Hayattan Çok Partililiğe Geçiş

Cumhuriyet kurulduktan sonra birçok değişimler 

yaşanan Türkiye’de demokratik parlamenter siste-

min içinde tasarlanmış yeni bir anayasaya göre idari 

olarak yer aldı. 1950’lere varan bir süreçte siyasi ola-

rak tek parti ile yönetilen bir ülke konumundaydı. 

Ancak1946’da kurulan DP’nin parlamenter sisteme 

katılımıyla çok partili sisteme geçilmiş olundu. Bu 

süreç geçişleri pek o kadar kolay olmadı. CHP tek 

parti iktidarı ile milleti çok yordu. Özellikle İsmet 

İnönü döneminde tek parti iktidarının millete yap-

tığı birçok eziyet zulüm mesabesindeydi. CHP bu 

durumun farkındaydı ancak 1945’lerde sistemin 

tek partili rejimin millete yaptığı baskılar kendileri 

tarafından da anlaşılarak bu zorlukları yavaş yavaş 

kolaylaştırmaya çalışıp çabaladıkları sonraları görül-

meye başlanır.

Hayreddin Karaman Hoca’nın kendine ait web 

sitesinde yayınladığı “Laik Cumhuriyet ve İslâm” 

yazısında “Tek parti” anlayışının baskı ile icra ettiği 

yasak ve uygulamalarından zikrettiği değerlendir-

melerine özet olarak kısaca bir bakalım. “Şimdi 

“Cumhuriyet’ten sonra durum ne olmuştur” sorusu-

na cevap arayalım: 1. O tarihte mevcut olan İmam 

Hatip mektepleri, talebe bulunamıyor bahanesiyle 

kapatılmış, 1951 yılına kadar bir daha açılmamıştır. 

2. O zaman mevcut olan Darulfünun İlahiyat 

Fakültesi kapatılmış, 1949 yılına kadar bir daha 

açılmamıştır. 

3. Kur’ân Kurslarına çocukların devam etmeleri 

yasaklanmıştır. 

4. İlkokuldan üniversiteye kadar bütün okul-

lardan -Osmanlı zamanında varolan- din eğitimi 

ve öğretimi kaldırılmış, 1950’den sonra çok partili 

demokrasiye geçinceye kadar bir daha konmamıştır. 

5. Ezanın, Hz. Peygamber’e vahyedilen dili değiş-

tirilmiş, devlet baskısı ile Türkçe okunması sağlan-

mış ve 1950 sonrasına kadar bu yasak sıkı bir şekilde 

takip edilmiştir. 

6. Başta tarikatlar olmak üzere din eğitimi ve 

öğretimi ile ilgili bütün sivil kuruluşlar kapatılmış, 

yasaklanmış, bugüne kadar da dini öğrenme, öğret-

me ve yaşama ile ilgili örgütlenmeye izin verilme-

miştir. 

Osmanlı döneminde Şeyhülislâmlık tasavvuf ve 

tarikatların meşru birer İslâmî kurum oldukları-

nı onaylamakla kalmamış, bunları kendi yöne-

tim ve denetim çerçevesine dahil ederek mevzûata 

da kavuşturmuştu. Bu mevzûattan biri “tekkelerde 

uygulanmak üzere çıkarılan yönetmelik”tir (Cerîde-i 

İlmiyye, 1337, sayı: 39). Bu yönetmelik (talimatna-

me) 27 madde olup, başta bazı terimler açıklanmış, 

sonra 1. fasılda tekke içi vazifeleri, 2. fasılda tekke 

dışı vazifeleri, 3. fasılda ise dervişler ve muhib-

lerin vazifeleri açıklanmıştır. Türk halkının daha 

dindar olması isteniyorduysa tarikatlar kapatılma-

yacak, kötüye kullanmaların önüne geçmek üzere 

-Osmanlı’nın yaptığı gibi- tedbirler alınacaktı. 

Bugün din özgürlüğünü düzenleyen bütün üst 

belgelerde “dinle ilgili örgütlenme hak ve özgürlüğü-

ne” yer verilmektedir. Laik bir devletin de yapacağı 

şey, dini yeniden tanımlamak ve dindarı kontrol/

baskı altında tutmak değil, sivil faaliyetlerle dinin 

öğrenilmesi ve yaşanmasına imkân vermek, toplum 

içinde dindar olarak var olmak ve yaşamak isteyen-

lere eşit hak ve özgürlükleri tanımaktır. 

7. Radyoda, 1950’li yıllara kadar dinle ilgili prog-

ramlar yapılmamış, basında ve kitap yayıncılığında 

din konusu sıkı bir denetim ve tehdit altında tutul-

muş, birçok düşünür ve yazar yıllarca hapishaneler-

de çürütülmüştür. 
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Bütün bunlar ve daha başka tedbirler halkın daha 

dindar olması için midir? Bu baskı, yasaklama, tehdit 

ve tedbirler altında halk nasıl daha dindar olabilir?”1

CHP belki de tek partili rejim dayatmalarından 

kendileri bile o kadar rahatsız oldular ki birden bire 

ardışık değişimler içine girdiler. Milletin benimseme-

diği uygulamaları biraz esnek hale getirmek istediler. 

“CHP, çok partili yaşama geçince sistemin gerektirdi-

ği rekabetçi durum nedeniyle, İslâm’a karşı izlediği 

politikada değişiklik yapmak zorunda kaldı. Laiklik 

daha esnek bir anlayışla yorumlanmaya başladı, parti 

içerisindeki bir grubun1945’te ileri sürdüğü ‘dinde 

reform’ projesi, laiklik alanındaki yumuşamayı sür-

dürdü.”2

Bu tür birdenbire ani geliştirilen radikal değişime 

matuf yönelimler ise milletin sağ duyusuna göre öyle 

kolay kolay tasvip edip tavassut edebileceği inanç ve 

değerlerleri ile ilgili bulunmamaktadır. Zaten millet, 

içinde bulunduğu sıkıntıyı kısa bir süre sonra sağ 

duyusu ve hissi selimiyle kendine yapılanların kar-

şılığını sandıkta vereceği hissedilmekteydi. “Laiklik 

politikasının tartışıldığı 7. CHP Kurultayı, gelenek-

çilerin partinin bu yönde izlediği çizgisinin daha da 

yumuşatılması konusunda isteklerinin dile getirildiği 

bir toplantı olmuş ve sosyal dayanışmanın dinle 

sağlanacağını öne sürmüşlerdir. CHP, kurultaydan 

hemen sonra, laiklik konusundaki  ılımlı yaklaşımını 

sürdürerek, devlet denetiminde tekrar dini eğitim 

verilmesini kabul etmiştir. CHP, halkla arasındaki 

mesafeyi kapatmak için 1950 seçimlerinden önce 

bazı tavizler verdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilkokul-

ların programına yeniden seçmeli din dersi koyması, 

imam-hatip eğitimi için kursların düzenlenmesi, 

türbelerin ziyarete açılması, hac için gerekli dövizin 

verilebileceğinin açıklanması bunlardan bazılarıdır”3 

Bu gelişmeler Şemsettin Günaltay’ın başbakanlığı 

döneminde yapılmıştır. Çok partili yaşama geçtik-

ten sonra din, partiler arasında oy kazanma aracı 

olmuştur. Örneğin; 1950 seçimleri öncesinde CHP 

ve DP, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 

şeyhler ile pazarlığa girerler. 1945 sonrasında, CHP 

hükümetleri bazen bilinçli bir şekilde kontrol altın-

da bir İslâm canlandırmaya özen göstermişlerdir. 

Hükümetin dine ılımlı yaklaşımı; Milli Kalkınma 

Partisi, İslâm Koruma Partisi, Muhafazakâr Toprak 

Emlak Partisi, Sosyal Adalet Partisi, Çiftçi Köylü 

Partisi gibi partilerin arasında İslâmcı parti bile orta-

ya çıkabilmiştir.

Bu genel çerçeveden sonra süreç içinde yaşanan-

lara kısa kısa bakışlar yapmaya çalışacağız. Ancak 

burada özellikle vurguyu baştan yapmayı düşün-

düğümüz bir konu var. İslâmcılık; bu güne kadar 

siyasi süreçlerin içinde ne “İslâm” olarak yer alır ne 

de” Müslümanlar” olarak. Konjonktürel süreç buna 

müsait olmadığı için ötekileştirme anlayışının yaptığı 

“İslâmcılık” “ara dönemlerin yorumu” olarak maale-

sef zorunlu olarak kullanılmıştır. İslâm/cı/lık; yoksa 

ne dil semantiği açısından ne de asıl olan siyasi üslup 

açısından kelimenin -cı-cılık ekleri alarak kullanıl-

ması müsait olmayacak kadar konu Müslümanlar 

açısından da önemlidir. 

Demokrat Parti Döneminde İslâmcılığa Bakış

Baskı ve yasaklardan bıkıp yorulmuş olan top-

lumumuz çok partili hayatın etkin tasvip sembolü 

olacak DP döneminde milletimizin önceleri yapılan 

etkinliklerle nabzı tutulmuş çare olarak çok partili 

bir hayata geçmenin kararını, sistemin başatları ver-

mişlerdir. “DP’nin muhalefette bulunduğu dönem-

de, İslâmcı çevrelerin bu partiye yaklaşımı pek de 

olumlu değildir. Bunun nedenleri arasında partinin 

başında Celal Bayar’ın bulunması sayılabilir. DP, 

muhalefette bir yandan laik sisteme olan bağlılığını 

kanıtlamaya çalışırken diğer yandan da seçimler 

nedeniyle gelenekçi-İslâmcı kesime mesaj vermeyi 

de ihmal etmemiştir.4 

1950 seçimlerinde İslâmcı çevreler Millet 

Partisi’ni destekler. Buna rağmen DP başarılı bir 

sonuç alır. Seçim sonrası Adnan Menderes’in yaptığı 

konuşmalarından sonra İslâmcıların da DP’ye yakla-

şımları olumlu yönde değişikliğe uğrar.16 Haziran 

1950’de ezanın Arapça olarak okutulmasıyla o 

zaman ki İslâmcı yayınlar da DP’ye destek gösterir. 

Ezan konusunun hemen ardından radyo program-

larındaki dini yasak da kaldırılır. Artık radyodan 

bile ezan okunmaya başlar. Din dersleri  yapılması 

zorunlu hale getirilir.

Menderes’in Said Nursi’nin elini öpmesi, meclis 

grubundaki DP vekilleri “Siz hilafeti bile getirir-

siniz” diyen münferit kimlikleriyle öne çıkmaya 

başlayınca DP’deki İslâmcı gelişme bir süre sonra  

mevcut düzeni tehdit edecek noktalara kadar taşı-



■ Hafızalar Çekişmesi

37Umran NİSAN 2013

nır. Bundan sonra süreç olayların çıkmasına zemin 

hazırlayınca DP sessiz kalma tavrını değiştirerek 

laik sisteme olan bağlılığını çok açık şekilde ortaya 

koyup sisteme sahip çıkar. DP’nin bu şekilde tavır 

almasına neden olan olayı 1952’de Vatan gazetesinin 

başyazarı Ahmet Emin Yalman’ın Malatya’da silahlı 

saldırı sonucunda yaralanmasıdır. Böyle bir olaydan 

sonra DP Hükümeti İslâmcı gelişmeye karşı tepki 

göstermeye başlar. Dinin dünya işlerine ve siyasette 

rol almasını sağlayan önleyici bir yasa gerektiğini 

düşünürler.1953’te  “Vicdan Hürriyetini Koruma 

Kanunu” çıkarılır. Daha öncesinde de 1951’de 

“Atatürk’ü Koruma Kanunu” çıkarılır. Tabii bütün 

bu gelişmeler Büyük Doğu, Sebilürreşad gibi İslâmcı 

yayın organlarında ele alınıp tartışılır. Bu yılları 

anlatan hatıralarda bu konular üzerinde yeterince 

durulduğu söylenemez. Ne Son Şahitler adlı kitap-

lar ne de ilahiyat mensubu hocaların kaleme aldığı 

hatıra kitapları bu meselelere ya hiç temas etmez 

yahut menkıbeci bir üslupla yaklaşır. İlahiyat men-

suplarının hatıraları Ahmed Hamdi Akseki, Ömer 

Nasuhi Bilmen gibi Diyanet mensuplarının gayretleri 

hakkında bilgi verirken diğer oluşumlar hakkında 

kayda değer bir yorum sunmazlar. Bunların sebepleri 

üzerinde durulduğunda 1950 sonrası siyasal ve sos-

yal olaylar bir miktar aydınlığa kavuşacağı gibi anılar 

edebiyatı bakımından ne kadar züğürt oldukları da 

anlaşılacaktır. Oysa anılar yaşananların tablosunu 

mümkün mertebe gerçeğe uygun olarak tasvir ettik-

lerinde anlamlı olurlar.

DP, iktidarı yıllarında, laiklik alanında CHP’nin 

1947 yılından itibaren başlattığı yumuşama yine 

devam etmiş sonraki dönemlerde ise Atatürk dev-

rimlerine ve laikliğe sahip çıkılmıştır. Bu dönemde 

CHP dinsizlik ile suçlanıp CHP’nin tek parti dönemi 

de şiddetli ölçekte eleştiriye tabi tutulur. Ne entere-

sandır ki CHP ve DP gibi partilerin hatta diğer parti 

siyasetleri din’e  “laiklik karşıtı” ya da “irtica” “mür-

teci” gibi söylem yaftalarında bulunmalara rağmen 

İslâmi cemaat oluşumlarıyla bu dönemde ve daha 

sonraki dönemlerde sürekli kendi parti tüzüklerin-

de yazdıkları konulardan tavizler vererek ittifakla 

işbirliği teşebbüsünde bulunuyorlar. Bu durum da 

siyasetin bir yüzünün kirli diğer yüzünün yalan 

temelli olmasının temel yönünü de deşifre ettiğini 

gösteriyor.

Zorunlu Siyasi Tercihler 

Yasaklı yasaların varlığı nedeniyle Müslümanlar 

(cemaat, dernek, vakıf vd.) mevcut siyasetin içinde 

doğrudan rol almak istemediklerinden ve siyasi 

konjonktür gereği “sağ” ideolojik siyasetler fiili ola-

rak yapıldığı için zorunlu şartlar altında bu partileri 

oyları ile destekledikleri görülür. Bu yılları anlamak 

bakımından şu ifadeler son derece büyük önem 

taşımaktadır: “Ve DP’de CHP de dini siyasi propa-

ganda yapmış, Nurcularla seçim ittifakına gitmiştir. 

1958’de ülkenin yaşadığı ekonomik kriz ve CHP’nin 

şiddetli muhalefeti karşısında DP, halkı sakinleştir-

mek için Nurcuların anti-laik propagandalarına göz 

yumarken, radyodaki dini programlar arttırılıyordu. 

DP, İslâm’ın yeniden dirilişiyle özleştirildi. Özellikle 

Menderes’in Gatwich kazasından kurtuluşuyla bu 

daha değişik bir hal aldı. Denebilir ki CHP ve DP 

ikisi de din konusunda çıkara dayalı bir ilişki içine 

girmiştir. 1950’lerden sonra, İslâmcı kesim, sağ ikti-

darla barışık bir hal almıştır. 

27 Mayıs yönetimiyle kurulan Milli Birlik 

Komitesi’nin İslâmi yükselişe karşı bir saldırı başlata-

cağı tahmin edilirken böyle bir şey olmamıştır. Milli 

Birlik Komitesi, İslâm’ın Türk karakterinde yaşamsal 

bir birleşim olduğunu kavrıyordu. 27 Mayıs yöneti-

mi, tek parti dönemindeki militan laiklik politika-

sına dönmeyi düşünmek yerine, devlet denetimine 

ve değişime direnmeyecek bir İslâm anlayışının 

oluşturulmasına çalıştı. Askeri yönetim, imam-hatip 

okullarının ve Kur’ân Kurslarının yeniden düzenlen-

mesi dışında herhangi bir kurumsal düzenlemeye 

gitmezken, DP dönemiyle başlayan ‘siyasal olmayan 

İslâm’a hoşgörülü yaklaşım’ını sürdürdü. 27 Mayıs, 

yönetiminde biraz din alanında yumuşama politikası 
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sürdürülmüş ve elden geldiğince “istismarın” önlen-

mesine çalışılmıştır. Cemal Gürsel, yeni anayasa için 

her şeyden önce din istismarını önleyecek hükümleri 

ihtiva etmesi gerektiğini bildirmiştir. Anayasanın 2. 

maddesinde; laiklik devletin temel niteliklerinden 

biri olarak kabul edilirken, 19. maddede herkesin 

din ve vicdan özgürlüğüne sahip olduğu belirtilerek, 

devletin temel yapısının belirli bir dinin kurallarına 

göre düzenlenmesi yasaklanmıştır.  

Siyasal İslâm’ın gerçek gelişme yılları 1961 son-

rası olmuştur. Bu süreçte, İslâmi kesimler önce Milli 

Nizam Partisi, sonra da Milli Selamet Partisi ile 

siyasal yaşama daha aktif bir şekilde katılma şansı 

yakalamıştır. 1965 yılında Adalet Partisi’nin tek 

başına iktidara gelmesiyle din, yeniden siyasal hayata 

girmiştir.”5 

Görüldüğü üzere bir yandan ordunun bile siyasi 

olmayan İslâm’a hoşgörülü yaklaşımları yapılırken 

diğer yandan AP gibi partilere konjonktürel ortam-

dan dolayı “ehven-i şer” fetvalarıyla İslâmi cemaatler, 

oylarını (içlerine kendi cemaatinden birkaç vekil 

listeye aldırtarak) politik olarak sağcılaştırılıyordu. 

Doğrusu böyle bir görüntü vermek zorunda kendi-

lerini hissediyorlardı belki. Dindarların sağcılaşmak 

gibi bir eğilimleri yoktu ancak cemaatlerini yasaklı 

yasadan korunmak için ise ne derseniz deyin; ister 

“takiyye” ister desteklenen siyasi çizgide “görünmek” 

deyin bu destek vermek işi, sadece cemaatlerin ken-

dilerini yaşatmak ve çalışmalarını sürdürebilmek için 

izleyecekleri bir tercihten ibaretti.

Türkiye’de çok partili yaşama geçildikten sonra 

İslâmcı hareket ve ideolojilerinin sağ partilere yönel-

diği görüldüğünü belirtmiştik.1945-1950 yılları ara-

sında İslâmcı gelenekçi düşüncenin en önemli tem-

silcisi, Millet Partisi olmuştur. MP, İslâmcıların des-

teklediği ciddi bir muhalefet partisi şeklinde değer-

lendirilmiştir. Daha sonra MNP, 26 Ocak 1970’de 

kuruluncaya kadar İslâmcılar (bundan kastımız; 

ülkemizdeki potansiyel hâle gelmiş büyük cemaat-

lerin temsilcileri) Adalet Partisinin içinde TBMM de 

yer almıştır. Bu yer alma işlemi 1977 seçimlerinde 

çok bariz görülür. Daha sonra AP’de konumlanma 

bir gelenek hâline gelir ve 12 Eylül sürecinde AP 

kapatılıncaya kadar birliktelik sürer. Konjonktür 

gereği belirli bir süre münferit cemaat  üyeleri bu 

partide çalışmıştır.

Aslında sözünü etmeden geçemeyeceğimiz 1960 

sonrası İslâmcılık motifleri içerisinde çok yer veril-

mesi icap eden “milliyetçi mukaddesatçı” çizgiden 

sahih İslâm algısını önceleyenlere kadar uzanan 

münferit mücadele adamlarının çıktığı görülür. Bu 

mücadele insanları sadece AP’den ayrılanlardan 

oluşmuyordu. Bunların başında Üstad Necip Fazıl 

Kısakürek, Osman Yüksel Serdengeçti, Nurettin 

Topçu, Sezai Karakoç, M. Said Çekmegil, Musa Çağıl, 

Kemal Kelleci, Ercüment Özkan, Kadir Mısırlıoğlu, 

Türkiye’de Türkçülüğün de İslâmcılığın 
da lider isimleri hem toplumsal ve 
ekonomik köken itibariyle hem de 
örgütçülük anlamında neredeyse aynı 
geçmişi paylaşmaktadırlar. Çoğu ya 
değişik adlarla kurulan fikir kulüple-
rinden ya da komünizmle mücadele 
derneklerinden ya da Milli Türk Talebe 
Birliklerinden gelmektedirler. Bu mevzu 
özelinde Nevzat Yalçıntaş’ın “Türkiye’yi 
Yükselten Yıllar” üst başlığıyla yayım-
lanan Hatıralar’ında son derece önemli 
tanıklıklar bulunmaktadır.

Necmettin Erbakan
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Şule Yüksel Şenler, vb. isimler ilk aklıma gelen-

ler. İslâmcılık veya “Müslümanlaşma” etkinliklerine 

aksiyon katan kişilerin belki de en başında bulunan  

Said Nursi, Süleyman Hilmi Tunahan, M. Şevket 

Eygi, Tarikatlar ve Fethullah Gülen gibi isimlerin 

bulunduğunu da bu yazıda zikretmek daha doğru 

olacaktır.

Necmettin Erbakan liderliğinde Milli Nizam 

Partisi (MNP) kurulduktan sonra ilk kez mecliste 

İslâm kimlikleri olan Müslümanlığı şiar edinmiş 

insanlar dikkat edilirse de partilerinin başına  “İslâmi 

Nizam Partisi” değil de “milli” kelimesini ekleyerek 

siyasi çizgide yola MNP adı koyulması önemsen-

miştir. Aslında “Milli” kelimesinin partinin isminin 

başında yer almasının 163. maddeden dolayı ve 

sisteme karşı tedbir amaçlı (partinin kapatılmaması 

için) bir gereklilik olduğu düşünülmüş olacağı gözle-

nir. Partinin kurucularının asıl kimliği dini vecibeleri 

yerine getiren insanların partide yer alması belli bir 

itina içinde bilerek seçilip oluşturulmuştur.

Burada MNP ye katılan AP içinde bakanlık 

yapmış rahmetli sayın Abdulkerim Doğru’yu zik-

redebiliriz. Ama MNP ye giren vekillerin dışında 

cemaatlerin belki hepsi, nedense  AP’yi ya da Ferruh 

Bozbeyli’nin “Demokratik Parti”sini desteklemeyi 

daha uygun bulurlar. Bunun sebebi iki şekilde düşü-

nülebilir: Cemaatler arasında rekabet ve cemaatlerin 

çok açık olarak MNP gibi İslâmcı sıfatlı bir partinin 

içinde(kendilerini korumak için) yer almak korkusu 

olabilir. Bu çerçevede ilahiyat çevrelerinin yayımladı-

ğı hatıralara bakıldığında hemen hepsinin milli görüş 

hareketine mesafeli olduğu görülecektir.  Bunun için 

sadece Tayyar Altıkulaç’ın hatıralarına değil aynı 

zamanda Hayreddin Karaman’ın, İsmail Karaçam’ın 

hatıralarına da bakılabilir. Elbette milli görüşe daha 

İslâmi bir anlayış doğrultusunda uzak duran isim-

ler de olmuştur. Ercümend Özkan’la yapılan nehir 

söyleşide olsun Sezai Karakoç’un Diriliş dergisinde 

yayımlanan fakat kitaplaşmayan hatıralarında olsun 

bu durum açıkça görülecektir. Yetmişli yıllarda 

Yüksek İslâm Enstitülerinde başlayan öğrenci pro-

testoları karşısında ilahiyat hocalarının anılarında 

ortaya koyduğu yaklaşımlarla Düşünce dergisinde 

yapılan değerlendirmelerin farklılığı dönemin nasıl 

anlamlandırıldığını  göstermektedir. 

Necip Fazıl, MTTB ve Sonrası 

“Milli” kelimesi partilerde olduğu gibi (der-

nek oluşumlarında bile yer almaktaydı)bu dönemin 

Türkiye’sinde. Müslümanların sürekli başına dert 

açacak o meşhur 163. maddenin anayasada yer 

almasındandır. Müslüman hassasiyetiyle kurulan 

dernek ve oluşumlar üzerinde  o zaman  Necip 

Fazıl’ın başlattığı ”Büyük Doğu” hareketi münferit 

olsa da güçlü bir ruh ve heyecan dalgası oluştur-

du. Bu harekete gönül vererek teveccüh eden pek 

çok (cemaati olmayan) Müslümanların olduğunu 

görüyoruz. Necip Fazıl ile en çok temas gruplarının 

başında MTTB hareketi gelir.

Daha sonra ise 1965’de önce milliyetçi ya da 

mukaddesatçı isimlerle bir araya gelmiş “sağ” kesim 

denilerek adlandırılan bir birliktelikler oluşturulur. 

Bu gençlik akımlarının hepsine buradaki yazıda yer 

verilemeyeceği için birkaçının üzerinde biraz kısaca 

durmayı daha bir uygun bulduk.Bin dokuz yüzlü 

yılların ilk çeyreğinde kurulan MTTB (Milli Türk 

Talebe Birliği), sözünü ettiğimiz evsaftaki insanlar-

ca ele geçirilir.1965 de ilk önce Rasim Cinisli iki 

yıl sonra da İsmail Kahraman’ın genel başkanlığını 

yaptığı bir oluşuma gidilir. Böylelikle MTTB artık 

milliyetçi, mukaddesatçı bir mecrada etkinlik seren-

camını 1980 darbesine kadar sürdürür

1965 Sonrası Türk Sağı ve Milli Türk Talebe 

Birliği ve diğer milliyetçi oluşumlarda; bugünkü 

kadar etnik kökende bir milliyetçilikleri yoktu. 

Türkiye’de iki siyaset geleneği olarak İslâmcılığın 

ve Türkçülüğün Osmanlı köklerine kadar uzanan 

birbiri ile çoğu zaman iç içe olan ortak bir tarihi var-

dır. Özellikle 1945’ten başlayarak 1960’ların sonuna 

kadar kimin İslâmcı kimin milliyetçi olduğunu kes-

kin çizgilerle belirtmek oldukça zordur. Bu durum 

biraz da Türk milliyetçiliğinin girift doğasından kay-

naklanmaktadır..Çeşitli damarlardan beslenen, ortak 

bir dil edinemeyen, bir çırpıda onlarcası sayılabile-

cek Türk milliyetçileri konu üzerinde konuşabilmeyi 

zorlaştırmaktadır.

Türk milliyetçiliği ve İslâmcılığın arasındaki bu 

geçişken ilişkiyi en iyi Osman Yüksel Serdengeçti’nin 

milliyetçilik anlayışında görebiliriz.1969 yılından 

sonra Milliyetçi Hareket Partisi’nin adeta sloganı 

haline gelecek ifadeleri ile aynı zamanda popülist 

milliyetçiliğin de etkileri görülen bir konuşmasında 
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Serdengeçti şöyle demektedir; “Allah’tan başka kim-

seden korkmuyoruz. Bizler münkir değiliz. Tanrı 

dağı kadar Türk, Hira dağı kadar Müslümanız. 

Bütün gayemiz, Küçük Asya insanının o bilinmez,o 

görünmez, bir avuç kadar mütevazi, fakat o kadar 

manalı ruhunu anlamak. Bu topraklar için toprağa 

düşenlerin çocuklarını bu topraklar üzerinde  mesut 

ve bahtiyar görmek”

1970’li yıllarda MTTB’nin düzenlediği konfe-

ranslarda gençlik kitlesine ulaşan Necip Fazıl aynı 

zamanda ülkücü gençlik için de sembol isimdir. 

Türkü Müslüman olduğu için sevdiğini söyleyen 

Necip Fazıl’ın İslâmcılığı da Türklükle mukayyettir. 

Bundan dolayıdır ki Türkiye’de Türkçülüğün de 

İslâmcılığın da lider isimleri hem toplumsal ve eko-

nomik köken itibariyle hem de örgütçülük anlamın-

da neredeyse aynı geçmişi paylaşmaktadırlar. Çoğu 

ya değişik adlarla kurulan fikir kulüplerinden ya da 

komünizmle mücadele derneklerinden ya da Milli 

Türk Talebe Birliklerinden gelmektedirler. Bu mevzu 

özelinde Nevzat Yalçıntaş’ın “Türkiye’yi Yükselten 

Yıllar” üst başlığıyla yayımlanan Hatıralar’ında son 

derece önemli tanıklıklar bulunmaktadır. 

1960’lı yılların sonu ve 1970’li yıllar genel anlam-

da Türk sağının terkibinde İslâmcı dozun arttığı 

yıllardır.1970’lerin sonuna dek anti-komünist sefer-

berliğin hizmetinde milliyetçi, muhafazakâr çizgiye 

tahkimat sağlayan İslâmcılık bu dönemde yaşa-

nan tercüme faaliyetlerinin etkisi ile dönüşmeye 

başlamıştır. Milliyetçi-muhafazakâr yazının önemli 

isimlerinden Beşir Ayvazoğlu otobiyografik nitelikli 

bir makalesinde 1950’lerden 1970’lere Türkçü ve 

İslâmcı çevrelerin zihinlerinin entelektüel ve siya-

si anlamda nasıl şekillendiğini sorar. Necip Fazıl 

Kısakürek, Nurettin Topçu, Yahya Kemal, Ahmet 

Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, Mümtaz Turhan ve 

Erol Güngör gibi isimler dönemin sağcı gençliğinin 

zihinsel anlamda şekillenmesinde etkili olmuşlardır. 

Ancak 1960’ların sonu ve 1970’li yıllarla birlikte ise 

Cumhuriyet öncesi İslâmcılığı ile olan bağların zayıf-

lığı alttan alta devam eden tarikatlar ve Nurculuk 

gibi daha geleneksel dip akıntılarından farklı olarak 

özellikle yeni, eğitimli, genç kuşağı Arap ve İslâm 

dünyasındaki İslâmi hareketlerin etkisini açık hale 

getiriyordu. Mısır’daki İhvan-ı Müslimin’in ve bir 

ölçüde Pakistan’daki Cemaat-i İslâmi’nin fikirleri 

etkili olmaya başlamıştır. Fakat İslâmcılık 1970’lerde 

milliyetçi muhafazakâr nebulanın hâlâ bir parçasıdır. 

Ancak 1970’lerin sonuna gelindiğinde “İslâmcılığın” 

milliyetçi muhafazakâr çizgi içine fevkalade hürmete 

layık bir rükün olmaktan öte “ayrı bir dünya görüşü 

“ olarak inşa süreci yaşanmıştır. Bu süreçte yaşanan 

ise II. Meşrutiyet dönemi İslâmcılık- milliyetçilik 

ilişkisinin tersten bir biçimde işlenmesidir. Bu kez 

rüştünü ispata çalışan ve arınma ihtiyacında olan 

İslâmcılıktır. 1980 sonrasında da yoğunlaşarak hep 

var olagelen bu ilişkinin tesirlerini hep “yerli”,” 

kökleri içerde” olan İslâmcılık arayışlarında ve İran 

devrimine karşı kimi İslâmcılar arasındaki mesafeli 

tavırda görmek mümkündür6

Milli Selamet Partisi’nden Refah Partisi’ne

Anayasa Mahkemesi kararıyla MNP’nin kapa-

tılması sonrası aralarında pek fark olmayan yine 

partinin başına tedbiren “Milli“ kelimesi konularak 

Milli Selamet Partisi (MSP) adını alır. Siyasi tepki-

leri çekmemek maksadıyla bakan ve birkaç kişinin 

dışarıdan desteğiyle kurulur. Ortak Pazar’a karşı 

çıkıp, İslâm dünyasına açılımı savunan MSP, izlediği 

politikayı “milli görüş“ olarak nitelendirerek amaç-

larının maddi ve özellikle manevi kalkınmayı sağ-

lamak olduğunu belirtir. Kendinden öncekiler gibi, 

Osmanlı’nın çöküşünü Batılılaşma uğruna İslâm’ı 

reddetmesine bağlayan MSP, büyük Türkiye’nin 

İslâm uygarlığına dönmekle oluşacağını savunuyor-

du. MSP aynı zamanda hareketinin ve gençlik kadro-

larına da “milli görüş” adını uygun bulur. 

14 Ekim 1973 seçimleri tek partinin iktidarı-

nı imkansız kılınca Türkiye Cumhuriyeti tarihin-

de ilk kez “Siyasal İslâm“ hükümet ortağı olarak 

da olsa iktidara geliyordu. CHP-MSP koalisyonu, 
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CHP’lilerin MSP’yi irtica, MSP’lilerin CHP’yi dinsiz 

görme eğilimine rağmen kuruldu. İslâm’ın demok-

rasiye uyup uymadığının bir deneyi gibi de görülen 

oluşum çok geçmedi ki (af meselesinden de anla-

şılacağı üzere) derin görüş ayrılıklarıyla son buldu. 

CHP-MSP koalisyonu bozulunca hükümet istifasını 

verir. CHP-MSP hükümetinin Kıbrıs başarısının 

özellikle Ecevit’in önünü kesmek için Demirel baş-

kanlığında sağ partiler (AP, MSP, MHP, CGP) 1975 

de milliyetçi cephe dedikleri bir koalisyon kurulur. 

1. Milliyetçi Cephe koalisyonu TBMM’nin 5 haziran 

1977’de seçimlerinde Nurcuların AP’yi destekleme-

siyle bir kısım muhafazakâr oyların MHP’ye gitmesi 

sonucu MSP’nin oy oranı %11 den %8 ‘e düşer. Yine 

Demirel başkanlığında 2. Milliyetçi Cephe hükümeti 

koalisyonu kurulur. “Bu dönemde imam-hatip ve 

Kur’ân Kursları sayıları arttırılırken İslâm dünyası 

ile ilişkiler de arttırıldı. İktidar döneminde kadro-

laşmayı sürdürmesi yanında MSP, her köye bir cami 

projesi, Diyanet yetkilerinin arttırılıp kadrolarının 

on kat arttırılması, hac kotalarının kaldırılması, 

zorunlu ahlak dersi konulup din görevlileri tarafın-

dan okutulması, tatil günü olarak cumanın seçilmesi 

çalışmaları, Osmanlı hanedanlığı üyelerine Türk 

vatandaşlığına geçiş yasalarının çıkarılması çalışma-

larına imzasını attı.”7

MSP’nin Ekim 1978’de bir kongresinde  yap-

tığı yasalara uymayan yanlışlarından dolayı MSP 

kapatılır. Kısa bir süre sonrası da Kenan Evren’in 

başkanlığında 12 Eylül 1980 darbesi yapılır. 1983 

yılında kurulan Refah Partisi’nin seçimlere girme  

izni verilmeyince askeri yönetim dışında kurulan 

tek parti olan ANAP’ı dört görüş etrafında bir siyaset 

etrafında Turgut Özal iktidara gelir. ANAP iktidarı bu 

dönemde bir çok devrim niteliğinde değişimler yaşa-

tır Türkiye’ye. Bunlardan sadece birini zikretmekle 

yetineceğiz. O da Anayasada varolan, müslümanların 

hiç istemediği 163. madde kaldırılır. Bunun yanında 

solun da hiç istemediği 141 ve 142 maddeler iptal 

edilerek kaldırılır. Bunlarla Türkiye,  aynı zaman-

da az da olsa düşünce özgürlüğü ile din ve vicdan 

özgürlüğüne de kavuşmuş olur. 1987 yılında refe-

randumda liderlerin yasakları kalkar. 1987 yapılan 

erken seçimler de Erbakan %10 seçim barajına takı-

lır ve seçim dışı kalır. Ama 1989 yerel seçimlerinde 

Erbakan büyük başarı elde eder. 1991 erken seçim-

lerinden %16 oyla çıktı. Bu dönemde yaşanan Sivas 

katliamı RP ye atılan laik-müslüman karşılaşmasını 

çıkardığı kutuplaşmanın, sonunda olması karşıt gru-

bun din düşmanı görülerek katledilmeye çalışılması 

ile hafızalara kazındı.”8

1994 yerle seçimleri Refah Partisinin zaferi olur. 

28 İlin belediye başkanlığını kazanan RP Ankara 

ve İstanbul’u da almıştı artık siyasette. Bu zafer; 

Müslümanların yıllarca yaşadığı çilelerin olumlu bir 

mahsulü olarak değerlendirilir. “12 Eylül’den sonra 

RP İslâm dinini, ana politikası yaparak belirleyici 

hale gelmişti. Erbakan 1995 seçimleriyle Başbakan 

olur. Bu süreçten sonra hiç istenmeyen mizansenli 

olaylar yaşanır ülkemizde. Ocak 1997’de Sincan 

Belediyesi’nin düzenlediği Kudüs gecesi nedeniyle 

post-modern bir darbe olarak nitelenen 28 Şubat 

süreci gerçekleşti. 28 Şubat 1997’de toplanan 

MGK’na askeri kesim, irtica ile mücadele ve sekiz yıl-

lık kesintisiz eğitim gibi maddelerle gelmişti. RP’nin 

kadrolaşmasına karşı gelen TSK, sekiz yıllık temel 

İlahiyat çevrelerinin yayımladığı hatıralara bakıldığında hemen hepsinin milli görüş 
hareketine mesafeli olduğu görülecektir. Bunun için sadece Tayyar Altıkulaç’ın hatı-
ralarına değil aynı zamanda Hayreddin Karaman’ın, İsmail Karaçam’ın hatıralarına da 
bakılabilir. Elbette milli görüşe daha İslâmi bir anlayış doğrultusunda uzak duran isimler 
de olmuştur. Ercümend Özkan’la yapılan nehir söyleşide olsun Sezai Karakoç’un Diriliş 
dergisinde yayımlanan fakat kitaplaşmayan hatıralarında olsun bu durum açıkça görü-
lecektir. Yetmişli yıllarda Yüksek İslâm Enstitülerinde başlayan öğrenci protestoları kar-
şısında ilahiyat hocalarının anılarında ortaya koyduğu yaklaşımlarla Düşünce dergisinde 
yapılan değerlendirmelerin farklılığı dönemin nasıl anlamlandırıldığını  göstermektedir.
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eğitim konusunda da ısrarlı tutumunu sürdürdü. 28 

Şubat belgesinin bazı çarpıcı maddeleri şöyle idi:  “a) 

TC’nin varlığını, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultu-

sunda, çağdaş medeniyet yolunda demokratik sistem 

içerisinde ilerlemesini teminat altına alan anayasa 

ve Cumhuriyet yasalarının uygulanmasından asla 

taviz verilmemesi gerektiği, b) Rejim ve Cumhuriyet 

aleyhtarı bazı yıkıcı ve bölücü grupların, laik-antilaik 

ayrımı yapmasına izin verilmemesi, c) Laikliğin 

sadece rejimin değil, toplumsal düzen ve huzurun 

da teminatı olduğu.

Bu gelişmeler ışığında Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcısı Refah Partisi hakkında kapatma davası 

açtı. Kapatılma kararının ardından Erbakan’la özdeş-

leşmiş grup yeniden onun etrafında toplanmaya 

başladı.”9 

Refah Partisi’nin Kapatılışından Sonra 

Aynı misyonla ve biraz farklı bir çehreyle kuru-

lan Fazilet Partisi’nin başına Recai Kutan getirilerek, 

parti içindeki yenilikçi kanadın önüne, gelenekçi 

bir başkanla çıkılmak istenmiş ancak yine de Tayyip 

Erdoğan’ın parti içinde sivrilmesi engellenememiştir. 

1999 seçimlerine 28 Şubat, Siyasal İslâm, irtica, parti 

kapatılması gibi konularla girildi. FP’nin meclise gir-

mesi çok kolay oldu ve ilk eylemi de Merve Kavakçı 

olayı oldu. Erbakan’ın devrini tamamladığını ve 

kendilerinin fikirleri dikkate alınmadığını düşünen 

yenilikçi kesim yavaş yavaş partiden yollarını ayır-

maya başlar.

Bu kopuş süreci 2002 yılında Adalet ve Kalkınma 

Partisi’nin kuruluşuna ve tek başına iktidar olma-

sına kadar devam etti. Adalet ve Kalkınma Partisi 

3 Kasım 2002 yılında yapılan seçimlerde yaklaşık 

%36 oy oranıyla birinci parti olarak çıktı. Kendisini 

muhafazakâr demokrat olarak tanımlayan bu parti 

Avrupa Birliği’nin laiklik konusundaki hassasiyetle-

rini biliyordu, önünde Refah Partisi gibi bir örnek 

vardı ve Avrupa Birliği yolunda gerçekleştirdiği 

reformları zedelememe adına rejimi tehdit edecek 

herhangi bir girişimde bulunmadı. Avrupa Birliği’nin 

tepkisine neden olan zina yasasını dahi geri çekti. 

Kendisini muhafazakâr demokrat olarak tanımlaya-

rak iktidara gelen AKP, Özal’ın dört eğilim politi-

kasını partisinde de toplamaya dikkat etti. AK Parti 

3. dönem iktidarda bulunmakla neredeyse bugün 

alternatifsiz bir parti haline dönüştü. Her ay yapılan 

anketlerde %50’yi aşan kendisini iktidarda görmek 

isteyen anket sonuçlarında şu ana kadar herhangi bir 

değişiklik gözükmediği anlaşılıyor.

Aslında AK Parti’nin iktidarda üç dönem kalma-

sıyla Türkiye’de merkez sağ diye bir şey kalmadığı 

bunun bir politik eksen kayması olarak kabul edil-

mesi gerektiği, sosyolojik olarak açıkça burada bir 

kez daha  belirtilmelidir. Türkiye siyaseti bundan 

böyle siyasetin alanının merkezinde muhafazakâr 

politikacıları eğer bir politik hata yapmadıkları ya da 

yapılmadığı sürece karşısında görmek istediği anla-

şılıyor. AK Parti iktidarının bir alternatifi çıkıncaya 

değin siyasetin tablosunda hali hazır görünür bir 

değişme de gözükmemektedir.

Özeleştirel Bir Değerlendirme

Ellili yıllardan başlayan geçmişin tek parti yöne-

timinin rövanşını alma mücadelesi 27 Mayıs 1960’a 

rağmen sürgit durmaksızın sürdürüldüğü için çok 

değişik politik aşamalardan geçilerek bugünlere 

gelinmesi çok şaşırtıcı olmamalıdır. Çünkü milletin 

kabullendiği inanç ve değer aidiyetlerine ne kadar 

ketum şekilde bağlandığı belli olmasına rağmen, sis-

temi temsil edenler tarafından bile bile yapılan baskı 

ve yasaklar neticede milletçe olumlanan bir sonuç 

getirmediği de gözlenir.

Gelinen süreçsel aşamada sonuç tablosu da net 

bir biçimde durumu ortaya koymaktadır. Milletin 

kahir çoğunluğunun siyasette vesayet ortamından 

artık bıktığı anlaşılıyor. Millet bu bıkkınlık tavrını 

ilk kez ANAP’ı iktidara taşıyarak bir uyarı yapmıştı. 

Her on yılda bir yapılan darbelerden ve sıkıyönetim 

süreçlerinden  dolayı konunun “Bu darbeler bitsin 

artık yeter!” denilecek noktaya taşındığı anlaşılıyor. 

Ancak AK Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte refah 

düzeyi artan bir ülke olmakla birlikte modern dün-

yanın post modern aşamasında mevcut iktidarın, 

toplumu daha da sekülerleştirici negatif politikaları 

da göz ardı edilmemelidir.

Toplum, kendisi için yasak ve baskıların kalk-

ması için elinden gelen demokratik desteği, olması 

gerekenden daha fazlasını mevcut iktidara vermiştir. 

Hükümet ise milletin refahı için dağları delip yol-

lar, tüneller, geçitler, viyadüklü kavşakları olması 

gerektiği kadar yaptı. Sağlığa olması gerektiği kadar 

önem verildi. İhracat eski dönemleri fazlasıyla katla-

dı. Kısacası milletin refahını arttırabilecek ihtiyaçlar 
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karşılanmaya çalışıldı. Dağa, taşa, suya, yola yatı-

rımlar yapıldı ama insan’a manen yeterince yatırım 

yapıl/a/madı. Müteahhit vizyonu olan indirgenilmiş 

bir siyaset anlayışından zaten maddi temelli fiziksel 

değişimlerden başka bir şey de beklenemez. Bir parti 

hareketi her yönüyle “tek adamcılık“ otoritesiyle teş-

kilatın üstünde siyaset yapmaya başlamışsa, politik 

sahnede zaaf oluşacağının da işaretleri verilmeye 

başlanmış demektir.

Siyasetin başlangıç süreçlerinde çok seslilik ve 

parti içi muhalefet de dâhil her üyenin söz söyleme 

ve eleştirme ya da yeni teklifler sunma konusunda 

parti içi muhalefet yapma özgürlüğünden bahse-

dilirken parti hareketi oy oranın %50’nin üzerine 

çıkarmaya başlayınca genel başkanlığın “otoriter ini-

siyatifi” fazlasıyla kullanması kendisini göstermeye 

başlamış olduğu görülür. Bu durumda, parti içi çok 

sesliliği örtüştürerek ve içe kapandırarak daha fazla 

hata yapılmasına meydan verilecek demektir. Bir 

süre sonra da beklenmedik kopmaları ya da alterna-

tif siyaset yapacakları siyasetin sahnesine çıkarıverir. 

Bu tür siyasi parti çalışmalarında yetkinliği ve etik 

erdemliği olan insanları kendi kadrosunda bir şey-

ler söyleyemeyecek bir psikolojide tutmak oldukça 

zordur.

Siyaset kurumunun aktörlerinin toplumu için 

uzun erimli master planları ve moral hedefleri yoksa 

gerçekleşmesini yepyeni bir ruh haliyle  bekleyen 

hayalleri de yok demektir. İnsanının ve toplumunun 

sadece maddi temelli hayat standardını daha büyük 

refahlara taşıtmada post modern felsefeli yeni bir 

zihniyet şekilleniyorsa bu tarz bir siyaset anlayışı, 

toplumuna ideal ufuklar veremez. Bu tarz bir duruş 

salt münzevi bir sekülerlik imkanlarını daha da 

çoğaltabilir. Bir toplumda kendi inanç ve aidiyet 

değerlerine önem verecek maneviyat içeren bir sevgi-

den uzak ise o toplumun bir moral gücüne ulaşması 

da zorlaşacaktır.

Bu millet; yokluk günlerinde sevgi ile birbiriyle 

dayanışma ve paylaşım içindeyken manevi bakım-

dan daha bir huzurluydu. Varlık günlerinde ise 

bencilleşmenin, hasisleşmenin, harisleşmenin, haset-

leşmenin yangınına girmiş gibi bireysel bir hayatı 

yaşamayı kendine daha kolay bulduğu anlaşılıyor. 

İbadetler ritüele, hasenatlar gösterişe kilitlenmiş gibi 

sembolik ve günlük hatta anlık hayatın heveslerini  

tercih ediyor. Manevi beraberlikler tat vermiyor artık 

maddi beraberlikler daha bir revaçta. Nitelikli kişi 

karakter ölçümü ahlaki ve manevi sıfatlarla değil 

maddi sıfatlar ile yapılır oldu. Aidiyet değerleri ise 

sırası gelince kullanılan bir törensel ritüele dönüştü. 

Bir toplum madden yükseliş trendine geçiş yaparken 

sadece maddi kriterlerle imaj ve vizyon arayışlarına 

girmemeli! 

Son zamanlarda, dünyad siyasi coğrafyasında 

değişkenliklerin işaretini verecek bambaşka bir top-

lumsal süreç yaşanıyor. Batıda, protest çıkışın baş-

langıcıyla birlikte aydınlanma yolculuğuyla kutsal 

olan ne varsa hayattan kovmaya çalışıldı. İnsan 

merkezli bir dünya inşa edilmeye kalkışıldı ve özel-

likle batı dünyasında başlangıç olarak yeni bir dünya 

görüşü çok başarılı da oldu. Sıra İslâm toplumlarının 

varlık gösterdiği coğrafyalara geldi.

Bölgedeki diktatörlükler batının bölgedeki 

sömürgeci inisiyatifine rağmen teker teker tahtla-

rından indirilmeye başlandı. Birçok Ortadoğu dev-

let, kendi konjonktürel koşullarına göre bağımsız 

mücadelesini İslâm’ın tanıdığı imkan ve şartları 

içinde yapmaya gayret etti. İlk kez bağımsız İslâmi 

duruşunu ilan ettiler. Bölgesel dayanışma ve siyase-

ten ittifaklara önem verilmeye başlandı.  Ekonomik, 

sosyal iletişimler daha bir güvenle canlı tutulmaya 

çalışıldı. Birçok İslâm ülkesi, kendi aralarındaki 

vize işlemlerini kaldırarak serbest dolaşım yapılacak 

kararlar aldı. Bu kararlar sadece Ortadoğu’da değil 

Afrika ülkelerini de içerir hale dönüştü.

Gelişmelere yakın perspektiften bakılacak olursa 

başlangıçta yapılacak hatalara ve eksiklere rağmen 

İslâm toplumları kendilerinin kaderlerini hiç bir 

ülkeye sömürge siyasetlerine boyun eğmeden ve 

hâkim güçlere muhtaç olmadan kendilerinin bir 

şeyler yapabileceklerini bizzat yaşayarak öğrenip 

anladılar. 
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Soylu Bir Direnişçi

KEMAL KELLECİ

Türkiye’de son kırk yıl 

zarfında cereyan eden 

İslâmî gelişmelerin büyük 

bir ekseriyetine tanık oldu-

ğumu düşünüyorum. Çok 

erken yaşlarda kendimi bu 

cephenin bir neferi saymaya 

başlamıştım. En ziyade bu 

sebeple sahadaki oluşum ve 

gelişmeler birinci derecede 

alaka ve merakımı çekiyor-

du. Niçin ‘gelişme’ dediğimi açıklamama gerek 

var mı bilmiyorum. Şu kadarını söyleyeyim, ben 

de seleflerim arasında bulunan Mehmet Akif, Ali 

Şeriati, Aliya İzzetbegoviç, M. Sait Çekmegil gibi 

Müslüman âleminin asırlar boyunca çok uzun bir 

‘kış uykusu’na yattığını düşünüyorum. ‘Gelişme’ 

dediğim şey ise bu uykudan uyanma mahmurluğu-

nu da içeren uyanış, diriliş, silkiniş ezcümle siyasi 

anlamı da içeren şuurlanma sürecidir. Sezai Karakoç 

üstadın İslâm’ın Dirilişi adlı eserinden hatırımda 

kalan şu cümle meramımı güzelce özetlemektedir: 

“Müslüman! Şuurlaş, öyle şuurlaş ki, dıştan gelen 

her yıkış planının daha ilk maddesi açıklanmadan, 

sen son maddesini söyleyeceksin!” Sahici Müslüman 

münevverler şu hususta müttefiktiler: herkes, bütün 

toplumlar uyandı, bilinçlendi, artık Müslümanlar da 

silkinmeli, bu güne ve gelecek zamanlara dair plan 

ve projelerini üretmelidirler.

Son Dönem İslâmî Uyanışın Önderleri

Yeryüzünde, büyük çoğunluğu şark âleminde 

yaşayan Müslüman kütlenin en çok da siyasi ve 

ahlakî şuurdan yoksunluğu aşikârdı. Peki, onla-

rı uyanmaya çağıranlar kimlerdi? Medreseliler mi, 

yoksa tarikatçılar mı? Hangi mezhebin mutaassıp-

ları, hangi kanaat önderinin sorgusuz sualsiz bağ-

lıları ya da? Bugün birçok 

sahte sosyologun ulema ile 

aydın karşılaştırması yaparak, 

geçmiş ulema lehine ahkâm 

kestiğini hiç unutmaksızın 

hatırlamaya çalışalım. Bir 

önceki paragrafta uyarıcılar 

sıfatıyla adlarını saydığım ve 

de saymadığım Müslümanlar 

arasında ulema var mıdır? 

İnsafla meselelere bakanlar 

göreceklerdir ki, yalnızca Türkiye’de değil, hemen 

bütün şark âlemindeki son dönem İslâmî uyanışın 

önderleri, şairler, mütefekkirler, türlü aktivistler 

olmuştur. Ulema, bir kere resmi sıfatlıdır. Ve tarih 

boyunca çoğu kez (az istisna ile) olduğu gibi, daha 

ziyade siyasi erki elinde bulunduranlara yakın otur-

mayı tercih etmiştir. Medreseli, tarikatçı, mezhep 

mutaassıbı ve öteki kanaat önderlerinin bağlıları 

arasından kaç tanesi siyasi bilinç taşımakta ve mev-

cut sistemle kavgalıdır? Dahası, şark âleminde aynı 

tarihlerde yayılmaya başlayan yeni ideolojilerin bağ-

lıları da tıpkı Müslümanlar gibi, ilim adamlarından 

ziyade, sanat ve fikir adamlarını izlemiş, onların 

eserlerinden etkilenerek sosyalist, liberal, ateist v.b. 

olmuşlardır. Hülasa şark âlemindeki bütün yeni 

oluşumların önderleri büyük ölçüde şairler, fikir ve 

hareket adamlarıdır. 

Bu türlü uyanışlar eski tabirle mektepli değil belki 

alaylı bir karakter taşırlar. Kitaptan tamamen kopuk 

değildir lakin eldeki kitaplar ilmî olmaktan ziyade 

politik, estetik ve fikri mahiyettedir. Kitaplardaki 

şiirler, çağrılar ve fikirleri kitlelere, özellikle de 

gençlere tanıtan, onlar arasında yaygınlaşmasını 

sağlayanlar ise çoğu kere adı sanı bilinmeyen, pek 

de tanınmayan aksiyon adamlarıydı. Bazıları küçük 

esnaf, kimileri küçük memur hatta çoğu seyyar satı-

cılıkla geçinen bu öz verili kimselerin yeni nesiller 

Metin Önal MENGÜŞOĞLU
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üzerindeki hak ve hukuku asla unutulmamalı ve 

inkâr edilmemelidir. 

Kemal Kelleci’yi 60 yılların ortalarında, ikinci 

kez liseden kovulduğum tarihte, Ankara’da amcam 

çocuklarının evinde geçirdiğim bir kış günü, İlahiyat 

Fakültesi’nin kantininde tanımıştım. Amcamın oğlu 

rahmetli ağabeyim Halil Hâzık, Selami Çekmegil ve 

birkaç arkadaşla birlikteydik. Hatta aynı gün çekilmiş 

bir de fotoğrafımız vardır. Selami Çekmegil, birkaç 

arkadaşıyla birlikte Üniversiteliler Fikir ve Aksiyon 

Birliği adlı bir dernek kurmuştu. Türk Ocağı salo-

nunda her hafta bir etkinlik düzenlemekteydi. 

Necip Fazıl, M. Sait Çekmegil, 

Fethi Gemuhluoğlu, Emin 

Bilgiç, Hamdi Ragıp Atademir 

gibi adını hatırladığım kimse-

ler sorulu cevaplı seminerlere 

katılıyorlardı. Konuşmaların 

ardından soru cevap faslı baş-

lıyor ve oturumlar son derece 

renkli geçiyordu. Çünkü soru-

lar genellikle daha önceden 

hazırlanmış ve doğrusu konuş-

macıları müşkül durumda 

bırakacak kadar keskinlik ve 

derinlikler taşıyordu. İşte bu 

oluşumun bir yerinde, hayır, 

hatta her yerinde bir adam 

daha vardı: Kemal Kelleci.

Kemal Kelleci niçin vardı; 

neden oradaydı, hangi vasfıyla 

bu üniversiteli gençlerle aynı 

hizada duruyordu? Bir kere 

demiryollarında küçük bir 

memurdu. Ama hiçbir zaman 

memur kisvesi taşımıyordu. 

Bütün eylem adamları gibi 

korkunç derecede hiper aktif 

bir görüntüsü vardı. Yerinde 

duramıyordu. Oturduğu bütün masalarda merkez 

şahsiyet hep kendisiydi. Sözü bir yerinden yakalıyor 

ve öyle bir sonuca bağlıyordu ki şaşırıp kalıyordu-

nuz. Ancak bunu yaparken kullandığı üslup kimseye 

benzemiyordu. Bazen sokak ağzı bazen mahpusane 

jargonu ve çoğunlukla hafif argo sözcükleri, benzet-

meleri, yakıştırmaları muazzam bir isabetle kullanı-

yordu. Etraftaki çoğu muhafazakâr aile çocuğu olan 

taşralı Müslümanların, bu söylemlerden ötürü evvela 

yüzleri kızarıyordu. Biraz düşününce yahut hadisele-

rin analizi sağlıklı biçimde ortaya dökülünce, Kemal 

Kelleci’nin az bile söylediği anlaşılıyordu. Kimi 

devlet büyüklerine, tutucu çevrelere, kalın kafalılara 

taktığı, yakıştırdığı sıfatlar bir müddet sonra onların 

üzerine yapışıp kalıyor ve her düşünüşte Kemal 

Kelleci’nin haklılığını sergiliyordu.

Kemal Kelleci, gözüne kestirdiği, uyanık ve okur-

yazar gençlere ‘Koç’ yakıştırması yapıyordu mesela. 

Söz konusu gençlerin ilgisine muhtaç, taşralı haleti 

ruhiyeyi yıkamamış, tabir caizse henüz gözü açıl-

mamış toy gençlere ise ‘Kuzu’ diyordu. Koçların 

görevi kuzuları gütmek, yetiş-

tirmek ve uyarmak olarak biçi-

liyordu. 

Kemal Kelleci’nin Gayretleri

Necip Fazıl, M. Sait 

Çekmegil, sonraları ise Seyyid 

Kutup ve Sezai Karakoç’un 

Müslüman gençler üzerindeki 

etkinliğini, Kemal Kelleci’nin 

gayretleri en az birkaç misli 

artırmıştır dersek yanılmış 

olmayız. Onların bakir topra-

ğa ektikleri, ekmeğe uğraştık-

ları tohumları bu ve benzeri 

çabalar sulamayı sürdürmüş 

ve canlanmasına, gürbüzleş-

mesine büyük katkıda bulun-

muştur. Tarih boyunca büyük 

davaların, büyük fikirlerin 

işlevselliğini bu dava ve fikir-

lerin sahiplerinden çok, onları 

sahiplenen Kemal Kelleci gibi 

aksiyon adamları sağlamışlar-

dır.

Türkiye’de Osmanlı’nın 

yıkılışı ardından kurulan yeni rejimle birlikte yaşa-

nan fikrî ve hayatî anaforun yarattığı karmaşa son 

derecede derin ve köklü olmuştur. Meseleye birkaç 

açıdan bakılabilir. Bir kere Osmanlı sisteminin çürü-

müşlüğünü inkâr etmek mümkün değildir. Osmanlı 

tabii ve evrensel değişim ve dönüşüme ayak uydu-

ramadığından ötürü yıkılmıştır biraz da. Osmanlı 

çürümüştür lakin yeni kurulan rejim ise hiçbir 

orijinalitesi bulunmayan, tepeden tırnağa kopyacı, 

Uyanışlar eski tabirle mektepli 
değil belki alaylı bir karak-
ter taşırlar. Kitaptan tamamen 
kopuk değildir lakin eldeki 
kitaplar ilmî olmaktan ziyade 
politik, estetik ve fikri mahi-
yettedir. Kitaplardaki şiirler, 
çağrılar ve fikirleri kitlelere, 
özellikle de gençlere tanıtan, 
onlar arasında yaygınlaşma-
sını sağlayanlar ise çoğu kere 
adı sanı bilinmeyen, pek de 
tanınmayan aksiyon adam-
larıydı. Bazıları küçük esnaf, 
kimileri küçük memur hatta 
çoğu seyyar satıcılıkla geçi-
nen bu öz verili kimselerin 
yeni nesiller üzerindeki hak ve 
hukuku asla unutulmamalı ve 
inkâr edilmemelidir.
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insanları mukallit maymunlara çeviren bir mahiyete 

sahiptir. Yeni rejimin kudretlileri Osmanlı’nın suçu-

nu İslâm’a yıkma kolaycılığına sapmış ve toplumu 

batıcı bir yaşama modeli istikametinde cebren ve 

hileyle kabule zorlamıştır. Birçok darbeyle birlikte 

harfler de değiştirilmiş, insanlar geçmişlerinden 

temelli kopartılmaya çalışılmıştır. Vakıa insanların 

kopartıldıkları yakın geçmiş, kurtarıcı soluğunu 

zaten çoktan yitirmişti. Ancak ondan kopuş, toplu-

mun bizzat kendi iradesiyle gerçekleşseydi belki bir 

oto kritik imkânı doğmuş olacaktı. Oysa bu, devlet 

eliyle ve zorla gerçekleşince her şey birbirine karış-

mıştı.

Hatırladığım kadarıyla bendeki ilk İslâmî siyasî 

bilinç, altmışlı yılların başında tercümelerini okudu-

ğum Mevdudi, Seyyid Kutup, Hasan el-Benna eser-

leriyle başlamıştı. Oradan öğrendiklerim ile babam-

dan öğrendiklerim arasındaki çatışma ve çelişkiyi 

yürekten hissedince hemen babamın öğretisine karşı 

çıkmıştım. Esasen başından beri İslâm taraftarı olan 

rahmetli babam da bir demiryolcuydu. “Allah dev-

lete, millete zeval vermesin!” tekerlemesini sıklıkla 

zikrederdi. Yeni rejime muhalifti lakin yine de ‘devlet 

bizim’ diyerek sahiplenmekten yanaydı. Oysa benim 

yeni öğrendiğim İslâm, tam anlamıyla inkılâpçıydı. 

Babam muhafazakâr ve ben artık ben inkılâpçıydım. 

Tartışıp duruyorduk. Tartışmanın en ilginç gelecek 

tarafı şurasıydı: babama okuduğum kitapları gös-

teriyordum. Biliyorum söylenenler onu sarsıyordu, 

fakat bir türlü kalbi tamamen yatmıyordu. Şu iti-

razını hiç unutmuyorum: bu okuduğum kitapların 

hepsi yeni yazıyla idi. Eski yazıyla olmadığı için 

onun nazarında itimada şayan sayılmıyordu. Ne 

garip tecelliydi ki zeval bulmasını istemediği devlet, 

bize, babamın yeni dediği yazıyı dayatmaktaydı. 

Fikirler, zihinler işte böylesine kör düğüm olmuş, 

bir türlü çözülmüyordu. Babalar ile oğullar arasına 

girerek ortak bir dil, bir anlaşma düzlemi arayıp 

bulacak hakemlere, hâzık hekimlere toplum ne 

kadar da muhtaçtı. Her zaman halkın içerisinde 

bulunan, halkın bizzat kendisi olan Kemal Kelleci 

gibi isimlerin, yeni nesil entelektüellerle kurdukları 

sağlam alakalar, onlara belki farkına bile varmadık-

ları böyle büyük bir fonksiyon icra ettirmiştir. 

Onun kendisine biçtiği bir rol vardı. Anadolu’dan 

büyük kentlere okumak için akın akın taşra-

lı ‘kuzu’lar akmaktadır. Ne yapıp edip bunların 

‘koç’laşmasını sağlamak lazımdır. Mektep kitapları 

hiç hilafsız ve besbelli ki bunların kuzulaşmasını 

daha da artıracaktır. Öyleyse bu genç dimağları sahih 

bilgi üreten, bilinç aşısı yapan İslâm’ın dinamik, 

inkılâpçı ruhunu aşılayan eserler ve münevverlerle 

tanıştırmalıdır. Mabetlere hapsedilmiş Müslümanlık 

anlayışını seminer ve konferans salonlarına taşıma-

lı, İslâm’ın, hayatın tüm safhalarına dair öğretisi, 

teklifi, sistemi ve nizamını öğretmeli ve yaymalıdır. 

Yeni nesilleri mevcut maarif müfredatının tahribatı-

na mahkûm ve mecbur bırakarak, Kemalist rejimin 

kuzuları haline dönüştürülmelerine göz yumma-

malıdır. Ancak yine onları atalarının yolu (dini) 

üzerinde de bırakmamalıdır. Her iki yol arasındaki 

kumpasta sıkışıp kalmalarını önlemek için bir şeyler 

yapmalıdır. Kemal Kelleci işte tam da bunu yapan 

bir fedaiydi. 

Tanışmamızın üzerinden kırk yıla yakın bir 

zaman geçti. Kemal Kelleci ağabey, eksik olma-

sın beni tanıdığı ilk tarihten itibaren her zaman 

‘koç’ olarak nitelemiştir. Böyle bir koçluğu ömrüm 

boyunca ne ölçüde gerçekleştirip onun tanımlama-

sına liyakat kazandım bilemem. Bugün ilerlemiş 

yaşına, aldırmadığı türlü hastalıklarına, hanesindeki 

muhtemel sıkıntılara rağmen kendisi bildim bileli 

aynı ödevini hiç aksatmaksızın sürdürmektedir. 

Türkiye’de altmışlı yıllar emekleme yıllarıydı. Ama 

yetmişli yıllardan itibaren İslâmî bilinçlenmedeki 

Türkiye’de altmışlı yıllar emekleme yıl-
larıydı. Ama yetmişli yıllardan itiba-
ren İslâmî bilinçlenmedeki ivme müt-
hiş bir hızla ilerlemişti. Gelişmelerdeki 
en önemli kaynak rollerinden birisini 
merhum Seyyid Kutup’un Türkçeye ter-
cüme edilen Kur’ân’ın Gölgesinde (Fi 
Zılâli’l-Kur’ân) adlı eseri yerine getir-
miştir. Rahatlıkla şunu söyleyebiliriz, 
toplumda o eserden feyiz alan insan-
ların büyük bir çoğunluğu bunu Kemal 
Kelleci’ye borçludur. O, bu on altı ciltlik 
kocaman eseri neredeyse koltuğunun 
altına alarak şehir şehir, kasaba kasaba 
dolaşarak satmış, dağıtmış ve okunma-
sına katkıda bulunmuştur.
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ivme müthiş bir hızla ilerlemişti. Gelişmelerdeki 

en önemli kaynak rollerinden birisini merhum 

Seyyid Kutup’un Türkçeye tercüme edilen Kur’ân’ın 

Gölgesinde (Fi Zılâli’l-Kur’ân) adlı eseri yerine getir-

miştir. Rahatlıkla şunu söyleyebiliriz, toplumda o 

eserden feyiz alan insanların büyük bir çoğunluğu 

bunu Kemal Kelleci’ye borçludur. O, bu on altı ciltlik 

kocaman eseri neredeyse koltuğunun altına alarak 

şehir şehir, kasaba kasaba dolaşarak satmış, dağıtmış 

ve okunmasına katkıda bulunmuştur. 

İslâmî Uyanışın Anahtar Eseri

Fi Zılâli’l-Kur’ân, sadece Türkiye’de değil bütün 

dünyadaki İslâmî uyanışın neredeyse anahtar eser-

lerinden birisidir. Zira o tarihlere kadarki yaygın 

Müslümanlık anlayışı, asla ‘hayır’ demeyen ve mut-

lak itaati öne çıkartan bir tür muhafazakârlıktı. İlk 

defa bu eserle birlikte yaygın biçimde İslâm’ın siyasal 

talepleri de konuşulmaya başlanmıştı. İslâm’ın yeni-

likçi, ıslahatçı, değişimci ruhundan okuyucusunu 

haberdar kılıyordu. Yayınlandığı ilk tarihlerde ülke-

nin gelenekçi, muhafazakâr çevrelerinin büyük tep-

kisini çekmişti eser. Öyle ki Necip Fazıl’a bile Seyyid 

Kutup aleyhinde raporlar yazdırtılmıştı. Yani büyük 

bir direniş vardı bu esere ve onun yaydığı yeni (onla-

ra göre yeni) fikirlere. Önceleri direnişçilerin etkinli-

ği bir hayli fazlaydı. Lakin giderek bu direniş kırıldı. 

Zira öyle sağlam bir soluğu vardı ki bu eserin, üstelik 

sonuçta bir Kur’an tefsiri idi. Baktığınız zaman aynı 

şeyleri tekrar edip duruyordu ama doğru söylüyor ve 

etkili söylüyordu. Kemal Kelleci eserin genç okuyu-

cular nezdinde yaygınlaşmasının baş aktörüydü. Bir 

fikir gençler arasında yayıldı mı, eskiler dirense de 

uzun boylu dayanamazlar zira en azından ömürleri 

buna kâfi gelmez. 

Şark toplumlarında öteden beri gözlemlenen 

bir hüsnü kabul vardır. Sultanların, kahramanların 

yanına onunla aynı dava ve kavgayı benimsemiş bir 

dava delisi eklerler; böyle birisini de sultanla birlikte 

görmekten nedense hoşlanırlar. Hakikatte olmayan, 

uydurulmuş birisi sanırsınız, günün birinde portre-

si önceden zihninize çizilmiş bu karakter, ayniyle 

karşınıza çıkıverir; şaşırır kalırsınız. Ünlü Abbasi 

Halifesi Harun Reşit ile anılan Behlül adlı biraz mec-

zup, biraz muzip bir kardeşi hakikatte var mıdır? 

Yoksa böyle birisini halkın muhayyilesi mi yaratmış-

tır? Mesela Nasrettin Hoca gerçekte Aksak Timur ile 

beraber olmuş mudur; yoksa bu da bir üretim midir? 

Don Kişot ile birlikte adı anılan Sanşo Pansa da 

belki Endülüs yoluyla batıya geçmiştir. Türk filmle-

rinin Yeşilçam’da üretildiği yıllarda kendisine herkesi 

hayran bırakan, bir yumrukla üç beş adamı birden 

yere seren ‘artiz’in yanında her zaman bir de ‘arti-

zin delisi’ bulunurdu. Artiz, seyircisinde hayranlık 

uyandırırken, delisi yaptığı gülünçlüklerle herkesi 

gülmekten kırıp geçirirdi. Necip Fazıl’ın yakın çevre-

sinde bulunmuş Hilmi Oflaz’ı tanımıştım. Kendisini 

üstadının bütün huy, karakter ve alışkanlıklarının 

kazanında adeta eritmiş ve çakma bir Necip Fazıl 

haline gelmişti. İşini gücünü, evini barkını bırakmış, 

üstadının sanki gölgesine dönüşmüştü.

Kemal Kelleci’yi tam da böyle bir karakter olarak 

tanımlamak doğru olmaz. Ne var ki halk muhay-

yilesinin yarattığı, yaratırken çoğalttığı mesela bir 

Nasrettin Hoca ile benzer yanlarını bulmak müm-

kündür. Elbette bu Hoca Nasrettin’in yanı başında 

hiçbir zaman bir Timurlenk yoktur. Hatta o, muhte-

mel Timurları tekme tokat yanından kovacak kadar 

yürekli ve ileri görüşlüdür. İşin aslına bakarsanız 

bütün bu son sözleri ona ‘halk kahramanı’ sıfatını 

yakıştırmak maksadıyla söylüyorum.

Hatırımıza gelebilir: acaba Kemal Kelleci bu sat-

tığı, yaygınlaşmasını sağladığı kitapları, kendisi de 

okumuş mudur? Elimde sağlam bir delilim bulun-

mamasına rağmen ben bu suale gözümü kapatarak 

‘hayır’ diyeceğim. Hayır, çünkü bu mümkün de 

değildir. Onun buna vakit bulabileceğini asla düşü-

nemezsiniz. Hele onun, elinde kitap, bir köşede 

uzun süre, sayfalar boyu oturan birisi olarak hayal 

edilmesi bile mümkün değildir kanaatimce. Sattığı/

yaydığı kitabı okumamıştır ama kitabın muhteviya-

tına vakıftır, künhüne vakıftır. Yani neyi/neleri yayıp 

çoğalttığının bal gibi farkındadır. İnsanların ebedi-

yen, iki cihanda da kurtuluşlarının yolu buradan 

geçmektedir; bundan son derece emindir. 

Musa ÇağılMusa Çağıl
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Hep düşünmüşümdür. İlahî Hitap bir yerinde 

hatırımda kaldığı kadarıyla bize Allah’ın kötü sözü 

sevmediğini söyler. Buradaki ifadeyi Türkçedeki 

‘sövme’ kelimesiyle karşılayanlar da vardır. O halde 

Allah sövmeyi sevmez de denilebilir. Ayetin arka-

sından gelen istisna konumuz açısından hayati bir 

değer taşımaktadır. Denilir ki ‘zulme uğrayanınki 

müstesna.’ Acaba zulme uğrayan kişinin ağzından 

dökülen ve ‘sövme’ tanımlamasına uygun düşen ifa-

deleri, Allah, bağışlayacağını mı söylemektedir bize? 

O halde ağzında bolca böylesi kelimeler bulunan bir 

kişi olarak tanıdığımız Kemal Kelleci, bu sınıfa girer 

mi? Benim bu suale cevabım hem de bütün kalbimin 

tasdikiyle olumludur. Hatta Kemal Kelleci’nin bütün 

önem ve değeri de sanki bu noktada yatmaktadır. O 

kendisini bütün bir İslâm âleminin yerine koymak-

tadır. Onlara reva görülen muameleler karşısında, 

zalimlerin o bünyede açtığı tüm yaraların acısını 

yüreğinde duymakta ve terennümünü sövgü sözcük-

leriyle dile getirmektedir.

Sağlam, sahih bir iman, tevhidi asla zedelemeyen 

bir akait, bunun gereği olarak da dinamik ve sürekli 

bir eylemlilik hali, Kemal Kelleci önerisinin ana 

fikridir. Kuzulaşmaya rıza gösterenin köhneliğini 

yüzüne karşı haykırmak onun şiarıdır. Ünsiyet sağla-

dığı çevrelerle irtibatı sürdüren de bizzat kendisidir. 

Aranmayı beklemez ve arar. İrtibatın kopmasına izin 

vermez. Kuzular, kuzuluğa rıza gösterip göz yuman-

lar, onu sıradan birisi olarak görür ve alakalarını 

keserler. Gelin görün ki sırf benim tanıklık alanıma 

giren kısmıyla bugün memleketin her bölgesinde 

onun koçluğa terfi ettirdiği bir hayli münevver 

Müslüman mevcuttur.

Türkiye’de tevhidi uyanışı alaylı insanlar meşhur 

etti, bu gizlenemez. Bu uyanışa bugün katkı verdiği 

gözlenen küçük çaplı akademik hareketlenmelere 

baktığımızda (Ankara Okulu ve çevresi mesela) 

onların bile Kemal Kelleci ile şöyle veya böyle bir 

irtibatları bulunduğu asla hatırdan çıkartılmamalıdır. 

İslâmiyat dergisinin kendisiyle alakalı bir özel bölüm 

hazırlatması boşuna değildi. 

Ankara ile bütünleşmiş olmalarına rağmen her 

halleriyle sivil kalabilmiş, Müslüman camianın yakın-

dan tanıdığı iki kişiden birisi Saatçı Musa ise diğeri 

Kemal Kelleci’dir. Elbet rolleri, konum ve fonksi-

yonları farklıdır. Saatçı Musa daha ağır başlı ilişki 

biçimlerinin mimarıdır. Kemal Kelleci ise ilişkilerine 

ille de mizah unsuru katarak yapmıştır yapacağını. 

Bence her ikisi de gerek siyaset adamları gerekse aka-

demisyenlerin beceremediği, başaramadığı bir işlevi 

hakkiyle icra etmişlerdir. Taşralı Müslüman gençlere 

dönük devletin, sistemin ve kent soyluların bütün 

saldırılarını kendi göğüslerine alarak yumuşatmış, 

hafifçe önlerine bıraktıkları bir futbol topu gibi geri-

sin geri göndermişlerdir.

Muhtemelen hiper aktifliğinin bir sonucu ve 

gereği olarak Kemal Kelleci, her dönemde farklı 

bir inşanın mimarı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Başlangıçta talebe ile bire bir irtibatlı dernek ve 

vakıflarda görünmüş, ardından Seyyid Kutup’un ese-

rini yaymıştır. Bugünlerde onu Diriliş Yayınları’nın 

gönüllü bir neferi olarak görünce şaşırmıyoruz. 

Çünkü o tanıdığım tarihten bu yana her dönemde, 

her mevsimde sürekli soylu bir davanın neferi hatta 

delisi olmuştur. Bu uğurda adeta çılgınca çalışmış, 

didinmiş, koşturmuş ve lakin asla yorulmamış vefalı, 

sadık, samimi ve hakikatli bir dosttur.

Ankara ile bütünleşmiş olmalarına rağmen her halleriyle sivil kalabilmiş, Müslüman 
camianın yakından tanıdığı iki kişiden birisi Saatçi Musa ise diğeri Kemal Kelleci’dir. 
Elbet rolleri, konum ve fonksiyonları farklıdır. Saatçi Musa daha ağırbaşlı ilişki 
biçimlerinin mimarıdır. Kemal Kelleci ise ilişkilerine ille de mizah unsuru katarak 
yapmıştır yapacağını. Bence her ikisi de gerek siyaset adamları gerekse akade-
misyenlerin beceremediği, başaramadığı bir işlevi hakkiyle icra etmişlerdir. Taşralı 
Müslüman gençlere dönük devletin, sistemin ve kent soyluların bütün saldırılarını 
kendi göğüslerine alarak yumuşatmış, hafifçe önlerine bıraktıkları bir futbol topu 
gibi gerisin geri göndermişlerdir.
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Şükrü HÜSEYİNOĞLU

TÜRKİYE’DEKİ İSLÂMİ UYANIŞ SÜRECİNE DAİR 

“Kırk Beş Yıl”lık Bir Tanıklık

H ayata ve dünyaya belirli bir anlam çerçevesinde, 

belirli bir gaye çerçevesinde bakan, dolayısıyla 

da yaşadıkları döneme tanıklık eden insanlar vardır. 

Yaşadıkları dönemin pasif bir tanığı olmaktan öte, 

ortaya koydukları özgün duruş ve mücadele ile 

dönemlerine damga vurmuş özne insanlar… 

İşte bu özne insanların (ki 

aslında tüm insanlar hayatın 

öznesi olmak üzere yaratılmış-

lardır, hayatın nesnesi olmak 

hayatın asli gayesinden sap-

manın sonucu olarak arizi bir 

durumdur) bu aktif tanıklık-

larını yazılı veya sözlü olarak 

paylaşmaları, sonraki nesillere 

aktarmaları önemlidir.

Türkiye’de, 60’lı yılların 

ortalarından itibaren özellik-

le İslâm coğrafyasının çeşitli 

bölgelerinde “bütüncül İslâm 

anlayışı” üzere kaleme alınmış 

İslâmi bilince dayalı eserlerin 

tercümesi süreciyle başlayıp 

bugünlere kadar çeşitli iniş-

çıkışlarla gelen tevhidi algı ve 

mücadele biçimine tanıklık 

etmiş önemli bir isim olan 

Süleyman Arslantaş’la, hayatı 

ve bu tanıklığı üzerine yapılan birkaç oturum halin-

de yapılan söyleşilerden oluşan Ankara’da Kırk Beş 

Yıl1 adlı kitap, bu çerçevede değerli bir çalışma ola-

rak okuyucuya kazandırılmış bulunuyor.

Tanıklık ve Sınırlılıklar 

İktibas dergisi yazarlarından Abdullah Burak 

Bircan’ın “baş röportajcı” olarak öne çıktığı bu 

çalışmada emeği geçen diğer isimler ise Nurettin 

Yücel, Arif Kaya ve Abdulkerim Karakaş. Süleyman 

Arslantaş’ın Maraş’taki,  Demokrat Partili yıllarda 

geçen çocukluk yıllarına dair gözlem ve anılarıyla 

başlayan kitapta, bugün Türkiye’de yaşanan sis-

tem içi değişim süreci ve bu 

süreçle birlikte çeşitli İslâmi 

çevrelerin sistemle ilişkilerin-

de, sisteme karşı duruşlarında 

gözlemlenen kırılmalara gelin-

ceye kadar, son 50 yıllık süreç-

te Türkiye’deki İslâmi uyanış 

sürecinin aşamaları, üretim-

leri, zaafları, bu süreçte rol 

oynamış olan önemli aktör-

ler ve oluşumlar ciddi değer-

lendirmelere tabi tutulmakta, 

Arslantaş’ın yakın tanıklıkla-

rıyla bu süreç okuyucuya adeta 

yeniden yaşatılmaktadır. Bu 

açıdan çalışmayı başarılı bul-

duğumuzu ifade etmek ve tabii 

ki başta Süleyman Arslantaş ve 

A. Burak Bircan olmak üzere 

emeği geçenleri tebrik etmek 

isterim.

İslâmi uyanış sürecinin son 

50 yılını içeriden tanıklıklarla (Arslantaş’ın yanı 

sıra zaman zaman soru sahipleri de tanıklıklarını 

aktarıyor) özetleyip değerlendirmeye tabi tutan bu 

çalışmanın hem Müslümanların hafızalarının taze-

lenmesi hem de genç kuşakların yakın geçmişle bağ 

kurmaları anlamında faydalı olacağını düşünüyoruz. 

Ele alınan dönemle ilgili Türkiye, bölge ve dünya 

ölçeğinde Müslümanları ilgilendiren tüm konulara 

12 Şubat 1960 günü Başbakan 
Adnan Menderes’in de katıl-
dığı Maraş’ın kurtuluş günü 
etkinliklerinde tanık olduğu 
bir olay dikkat çekici. CHP’li 
bir aileye mensup Nuri Beyazıt 
isimli bir kişinin, resmi geçitte 
Menderes’in önünden geçer-
ken geçit gösterisi için taşıdı-
ğı kılıcını çıkarıp Menderes’e 
doğru sallıyor. Arslantaş’la 
birlikte törenleri izleyen 
büyükleri, bu olayı şöyle 
yorumlamışlar: “Eyvah, bun-
lar Menderes’e kılıç salladılar, 
Menderes’in sonu yakındır.
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temas edilmeye çalışıldığı gözlense de, neticede 

tanıklığına başvurulan ismin, Ercümend Özkan’la 

birlikte İktibas dergisinin kuruları arasında bulunan 

bir isim olması ve  tanıklığa başvuranların da (en 

azından benim tanıdıklarım itibariyle) aynı dergi-

nin çevresinde yer alan kimseler olması dolayısıyla 

kitapta Ercümend Özkan ve İktibas dergisine dair 

tanıklık ve değerlendirmeler ciddi bir yer tutuyor2. 

Son dönemlerde yaşanan sistem içi değişim ve 

Müslümanların bu süreçteki yaklaşımlarının değer-

lendirildiği bölümlerde Süleyman Arslantaş’a soru-

lan sorular ve zaman zaman yapılan itirazların da, 

İktibas dergisinin halen devam ettirdiği ve benim de 

şahsen iştirak ettiğim çizgiyi yansıttığı da belirgin 

şekilde görülüyor zaten. 

Ercümend Özkan/ İktibas dergisinin yanı sıra 

kitapta en fazla yer tutan bir ikinci konununsa İran 

İslâm Devrimi ve Türkiye’deki Müslümanların bu 

devrim konusundaki yaklaşımları olduğu müşahede 

ediliyor. Bununla birlikte kitapta konu edilen dönem-

le ilgili az önce de belirttiğimiz gibi Müslümanlarla 

ilgili olduğu düşünülen yerel, bölgesel ve küresel 

tüm konuların değerlendirilmeye çalışıldığı, yaşanan 

politik ve sosyal süreçlerle ilgili önemli tanıklık ve 

değerlendirmelere yer verildiği gözleniyor.    

Kitapta zaman zaman sorular ve cevaplar ara-

sında görülen uyumsuzluk (özellikle de başlar-

da   Cumhuriyet Halk Fırkası ile Terakkiperver 

Cumhuriyet Fırkası -sonrasında Demokrat Parti, 

ANAP, AK Parti- ikilemi üzerine ısrarla sorulan, bu 

iki partinin/partilerin temel felsefe ve ilkesel ola-

rak mı bir farklılık gösterdiği, yoksa temelde aynı 

modernleşmeci felsefeye taraftar olmakla birlikte 

yöntem ve üslup farkının mı söz konusu olduğu 

-birinin tepeden inmeci modernleşme çizgisinde, 

diğerinin daha evrilmeci, yumuşak geçiş taraftarı 

çizgide olması- yönündeki soruya verilen cevapla-

rın soruyla çok bağlantılı olmaması), zaman zaman 

doğal bir soru-cevap diyalogunun ötesinde belirli 

cevapları alabilme adına bir ısrarın göze çarpması, 

kimi bilgi yanlışları (mesela 1982’deki Hama kat-

liamından söz edilirken 1983 tarihinin verilmesi, 

üstelik birkaç defa ifade edilmesine rağmen bir 

düzeltmenin yapılmaması), zaman zaman göze çar-

pan yazım yanlışları (aynı ismin bazen doğru olarak 

“Elmalılı” şeklinde bazense “Elmalı” şeklinde yazıl-

ması, bazen “Mutahhari” bazense “Mutaharri” şeklin-

de yazılması, bazen “Risale-i Nur”, bazense “Risaliye 

Nur” şeklinde geçmesi), italik ve düz yazı şeklinde 

birbirinden ayırılan soru ve cevapların zaman zaman 

birbirine karıştırılmış olması ve kitapta indekse yer 

verilmemiş olması gibi birkaç hususu da bu önemli 

çalışmanın eksiklikleri olarak not edebiliriz.

Kitapla ilgili bu genel çerçevenin ardından 

Süleyman Arslantaş’ın tanıklık ve değerlendirmeleri 

arasında dikkatimizi çeken ve sizin de dikkatinizi çek-

mek istediğimiz konuları, yazı hacmi yettiği kadarıyla 

aktarmaya ve değerlendirmeye başlayabiliriz.

CHP’den  Adnan Menderes’in İdamına

Öncelikle Arslantaş’ın ailesi ve çocukluk dönemi-

ni anlatırken resmettiği “Maraş eşrafından dindar bir 

Süleyman Arslantaş’ın, şimdilerde 
olup bitenlerin 90’lı yıllarda Graham 
Fuller’in ortaya attığı “İslâmi iktidarı 
önlemenin yolu, Müslümanları mev-
cut sistemlerde iktidara getirmek-
tir” teorisine uygun olduğuna işaret 
etmekte ve AK Parti’nin kimliğiyle 
ilgili olarak “muhafazakâr demokrat-
lık sekülerizmin çocuğudur” tesbitini 
yapmaktadır.

Süleyman Arslantaş
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CHP’li baba” portresinin, yakın geçmişin önemli bir 

sosyal gerçekliğine işaret ettiğini belirtmemiz gere-

kir. CHP’nin devlet demek olduğu dönemde bunun 

Anadolu’da sıkça rastlanan “pragmatist” bir tercih 

olduğu birebir tanıklıklarla hep ifade edilir. “Dindar 

CHP’li” babanın vefatının ardından partiyle organik 

bağları kopan Arslantaş ailesinin CHP’den duygusal 

olarak kesin kopuşu ise Menderes ve arkadaşlarının 

idamıyla gerçekleşmiş.

Arslantaş’ın, o dönemde 12 Şubat 1960 günü 

Başbakan Adnan Menderes’in de katıldığı Maraş’ın 

kurtuluş günü etkinliklerinde tanık olduğu bir olay 

dikkat çekici. CHP’li bir aileye mensup Nuri Beyazıt 

isimli bir kişinin, resmi geçitte Menderes’in önünden 

geçerken geçit gösterisi için taşıdığı kılıcını çıka-

rıp Menderes’e doğru sallıyor. Arslantaş’la birlikte 

törenleri izleyen büyükleri, bu olayı şöyle yorum-

lamışlar: “Eyvah, bunlar Menderes’e kılıç salladılar, 

Menderes’in sonu yakındır.” Gerçekten de bilindiği 

gibi Menderes birkaç ay sonra (27 Mayıs 1960) dar-

beyle devrildi ve Yassıada “yargılamalarının” ardın-

dan idam edildi. 

Dindar bir çevrede yetişen Arslantaş’ın geleneksel 

dindarlığın ötesinde İslâmi bilince yönelme serü-

veni ise, 1966 yılında İzmir’de Astsubay Hazırlık 

Okulu’nda öğrenci iken iki arkadaşıyla birlikte 

(Eflatun Saygılı ve İbrahim Gülşen) aldıkları Kur’ân 

okuma, İslâm’ı öncelikle temel kaynağından öğren-

me kararıyla başlıyor. Bu kararın ardından o tarih-

lerde piyasadaki tek Kur’ân meali olan Hasan Basri 

Çantay’ın mealini temin ediyorlar ve düzenli olarak 

okumaya başlıyorlar. Arslantaş “Orada başladı bizim 

İslâmi, yani bilinçli bir İslâmi sürecimize karar ver-

memiz” diyor.

Arslantaş’ın bu anlatımı, bana, 2000 veya 2001 

yılında o dönemde devletin el koymaya çalıştığı 

Vakıf Guraba Hastanesi’nin tarihi aidiyet ve kim-

liğini korumak için mücadele eden Prof. Dr. Asaf 

Ataseven’den dinlemiş olduğum benzeri bir anıyı 

hatırlattı. Asaf Hoca, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 

öğrenci olduğu ve tüm İstanbul Üniversitesi öğren-

cileri içinde namaz kılan sadece altı kişinin bulun-

duğunu ifade ettiği  1960’lı yıllarda, okuyabilecek-

leri bir Kur’ân meali bulamadıklarını, nihayet Hasan 

Basri Çantay mealinin çıktığını öğrenince koşup 

temin ederek Kur’ân’ı anlamak gayesiyle okumaya 

başladığını anlatmıştı.

Arslantaş’ın Demokrat Parti dönemini değer-

lendirirken ifade ettiği, bu dönemde İslâm’a dair 

yayınlar alanında kalitenin düştüğü, tek parti döne-

minin bu konuda daha verimli olduğu tesbiti dikkat 

çekicidir. Bununla beraber, Arslantaş’ın, Mustafa 

Kemal’in cumhurbaşkanlığı döneminde, Elmalılı 

tefsiri, Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim tercümeleri 

gibi eserlerin devlet teşvikiyle yazılmış olmasından 

hareketle, “Kemalizm’in ve Kemalist devrimlerin 

Atatürk’le ne kadar örtüştüğü” gibi bir soruyu gün-

deme getirmiş olması bizim açımızdan şaşırtıcı bir 

yaklaşım. Kur’ân-ı Kerim’le ilgili olarak “gökten indi-

ği sanılan dogma” ve “Arap oğlunun yaveleri” gibi 

yaklaşımlara sahip olduğu bilinen M. Kemal’in, söz 

konusu yayın faaliyetleriyle neyi amaçladığı konu-

sunda Dücane Cündioğlu’nun Cumhuriyet İdeolojisi 

ve Türkçe Kur’ân kitabında önemli karineler vardır. 

Ayrıca gerek soru sahiplerinin, gerekse Arslantaş’ın 

Mustafa Kemal’in çocukluğunu söz konusu ederken 

bile “Atatürk” ifadesini kullanmaları ve putlaştırma 

ameliyesinin bir parçası olan bu isimlendirmeye bir 

mesafe koymamalarını da yadırgadığımızı belirtmek 

isterim.

“Bütüncül İslâmi Anlayışa” Yönelme Süreci

Arslantaş’ın arkadaşlarıyla birlikte Kur’ân oku-

maya karar vermeleriyle başlayan “bütüncül İslâmi 

anlayışa” yönelme süreci, Türkiye’de yeni yeni tev-

hidi kimliğini bulmaya başlayan İslâmi uyanış çaba-

larıyla kurulmaya başlanan irtibatlarla giderek bir 

sosyal ve siyasal bir mücadele evresine doğru gelişme 

kaydediyor. Arslantaş, o yıllara dair değerlendirme-

sinde, 60’lı yılların ikinci yarısında Mevdudi’nin, 

Seyyid Kutub’un, Malik b. Nebi’nin, Abdulkadir 

Udeh’in eserlerinin tercüme edilmeye başlanmasının 

“bütüncül İslâm”ın anlaşılmasında etkili olduğunu 

ifade ediyor. Bu gelişme karşısında geleneksel ve 

muhafazakâr-mukaddesatçı çevrelerin bir süre sonra 

“kökü dışarıda” söylemiyle bu İslâmi bilinçlenme 

sürecine tavır aldığını ve karalama kampanyalarına 

giriştiğini söylüyor.
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Bu konuyla ilgili önemli bir tanıklık olarak, hadis 

alimi Ahmed Davudoğlu’nun imzasını taşıyan Din 

Tahripçileri adlı kitabın, aslında Davudoğlu’na ait 

olmadığı, onun adına operasyonel olarak kaleme 

alınan bir kitap olduğu bilgisini veriyor Süleyman 

Arslantaş. Şöyle anlatıyor: “Ercümend Bey bizzat 

onunla görüşüyor. Bu din tahripçileri konusunda 

soruyor. Diyor ki, Hocam, siz böyle bir kitap yazdı-

nız mı? Yok evladım, diyor, birileri diyor geldi birta-

kım sorular sordular, ama ben bunları söylemedim, 

diyor… Sırf Seyyid Kutub ve benzerlerinin bütüncül 

İslâm’ı anlatan ve bütüncül İslâm’ın Türkiye’de neş-

vünema bulmasına katkıda bulunanların dışlanması 

gayesiyle yazılmış, ortaya konulmuş bir şeydir.” 

Süleyman Arslantaş’ın, 1972 yılında Ankara’daki 

meşhur “Saatçi Musa”nın dükkanında Ercümend 

Özkan’la karşılaşması ise ondan sonraki hayat ve 

mücadele çizgisinde belirleyici bir gelişme olmuş. 

Özkan’la yoğun bir görüşme trafiğinin ardından 

birlikte hareket etme kararına varmaları ve ardından 

sıkı bir davet çalışmasının içerisine girmeleri söz 

konusu. Nihayet 1981 yılında İktibas Dergisi’ni çıka-

rarak 12 Eylül sonrasının o sinmişlik, sindirilmişlik 

ortamında Müslümanlara hem “milli dindarlık”tan 

arınmış özgün bir kimlik ve perspektif sunmaya 

hem de mücadele bilinci kazandırmaya çalışıyorlar. 

İktibas gerek bütüncül İslâmi anlayışa dayalı siyasi 

duruşu gerekse Kur’ân ve sahih sünnete çağıran 

özgün usuli yaklaşımıyla daha ilk sayılardan itibaren 

ses getirmeye, insanları düşünmeye, sorgulamaya 

sevk etmeye başlıyor. “Velayet”, “kader”, “keramet”, 

“ahlak” gibi kavramlara dair değerlendirmelerinin 

“adeta insanların böbrek taşlarını yerinden oynattı-

ğını” ifade ediyor Arslantaş.

Ercümend Özkan’la 1972 yılında başlayan bir-

liktelikleri, Süleyman Arslantaş derginin yönetilmesi 

konusundaki idari bir anlaşmazlık sonucu 1987 

yılında dergiden ayrılana dek verimli bir şekilde 

devam ediyor. Arslantaş, bu fiili ayrılığa rağmen 

Özkan’la irtibatlarının hiç kesilmediğinin de altını 

çiziyor. 

Bunca yıllık dava arkadaşlığının geride bıraktığı 

ilginç tanıklıklar da var tabiatıyla. Devrimden hemen 

sonra, 1980 yılında Özkan’la birlikte gerçekleştir-

dikleri bir İran ziyaretinde, Kum’da Şeriatmedari’nin 

medresesinde kendisiyle görüşmek üzere sıra bek-

liyorlar. O arada da yine görüşmek için bekleyen 

İranlı Azerilerle devrim üzerine sohbet ediyorlar. 

Ercümend Özkan muhataplarının mezhebi vurgula-

rına şahit olunca “Bu devrimi siz mi yaptınız!” şek-

linde eleştirel bir ifadede bulunuyor. Bunun üzerine 

Azerilerden biri “Ağa! Özümüz yapmışız devrimi” 

cevabını veriyor. Özkan’ın cevabı ise taşı gediğine 

koyar cinsten: “Doğru, özünüz yapmıştır, sizin bun-

dan haberiniz bile olmamıştır!”

Süleyman Arslantaş’ın tanıklık ve değerlendirme-

lerinde Türkiyeli Müslümanların yakın geçmişinde 

şu veya bu şekilde etkili olmuş Büyük Doğu, MTTB, 

Hizbu’t-Tahrir, Yeniden Milli Mücadele Birliği, 

Üniversiteler Fikir ve Aksiyon Birliği, Akıncılar gibi 

teşkilatlar ve bunların yanı sıra dindar kitleye hitap 

eden cemaatler, tarikatlar, partiler de önemli bir yer 

tutuyor. Arslantaş, tüm bu aktörler hakkında  hem 

tanıklıklarını dile getiriyor hem de değerlendirme-

lerde bulunarak tarihe not düşmüş oluyor3. Bunların 

yanı sıra Mustafa Kemal’in bir Osmanlı subayı oldu-

ğu dönemde İngilizlerle kapalı ilişkileri, tek parti 

dönemi, İnönü, Demokrat Parti dönemi, Menderes 

ve 27 Mayıs ihtilali, ihtilalin sebepleri ve sonuçları, 

Demirel ve Ecevit’in birer politik aktör olarak ortaya 

çıkışı, yaklaşım biçimleri ve Türkiye politikasında 

oynadıkları roller, Türk solu, 12 Mart 1971 muh-

tırası, sağ-sol kavgası, Sovyetlerin Afganistan işgali 

ve dünya Müslümanlarının dayanışma örneği, İran 

İslâm Devrimi, İran-Irak Savaşı, 12 darbesi gibi, Özal 

dönemi, Özal sonrası DYP-SHP koalisyon dönemiyle 

sistem içi değişim sürecinin sekteye uğraması, son-

rasında RP’nin merkez sağdaki boşluktan da fayda-

lanarak yükselişi, önce belediyelerde ardından da 

merkezi idarede yönetime geçmesi, sonrasında gelen 

28 Şubat darbesi ve hükümetleri dönemi, ekonomik 

ve siyasi krizler, yıkımlar ve nihayet 2002 seçimle-

riyle başlayan AKP hükümetleri dönemi, AKP’nin 

hükümet olmaktan iktidar olmaya geçiş süreci, bu 

süreçte yaşanan sistem içi değişim ve bu değişimin 

temel parametreleri, Müslümanların/İslâmi çevrele-

rin bu değişim sürecindeki tutumları, AKP üzerin-

den yaşanan sistemle barışma ve sisteme entegrasyon 

aşamaları… Tüm bu konularda yaşanmış tanıklıklar 

eşliğinde hakikaten önemli tesbitler yapılıyor.
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Siyasal Partiler ve Diğer Oluşumlar 

1970 yılında MNP’nin kuruluş sürecine dair 

Erbakan’la görüşmeleri de dahil tanıklıklarıyla bir-

likte değerlendirmelerini de ifade eden Arslantaş, 

MNP’nin kurulmasından önce Üniversiteler Fikir 

ve Aksiyon Birliği gibi ciddi İslâmi çalışmaların ve 

tercüme eserler yoluyla bilinçlenme sürecinin söz 

konusu olduğunu, MNP’nin kurulmasıyla birlikte, 

İslâm’ı öğrenme ve kitlelerle buluşturmaya yönelik 

bu gibi çalışmaların zayıfladığını, kadro ve imkanlar 

noktasında ağırlığın MNP’ye kaydığını kaydediyor 

ve Erbakan’ın kurmuş olduğu partilerin sistem 

açısından sistemin güvencesi olarak görüldüğünü, 

Müslümanları sisteme entegre etme işlevi gördü-

ğünü belirtiyor. Gelişen bütüncül İslâm anlayışına 

karşı sistemin, MNP’yi  Müslümanların bir şekilde 

politika üzerinden sisteme kanalize edilmesi, sistem 

tarafından kontrol altına alınabilmesi noktasında 

değerlendirdiğini ifade ediyor. Ki kitabın ilerleyen 

bölümlerinde Arslantaş’ın benzer değerlendirmeleri 

AK Parti süreci için de yaptığını görüyoruz.

Arslantaş’ın o döneme dair dile getirdiği, 1969 

yılında eski Yargıtay Başkanı İmran Öktem’in cena-

zesinin kılınmaması noktasında de ortaya konulan 

protesto (Bir Yargıtay açılışında “Allah’ı insanlar 

yaratmıştır” şeklinde konuşma yaptığı için) ve yine 

aynı yıllarda Adalet Partili Sadettin Bilgiç’in “Biz 

İslâmiyeti namaz kılmak ve oruç tutmanın dışında 

başka bir şey olarak görmüyoruz” beyanatına tepki 

olarak ofisine bomba atılması (bu şekilde bir tepki 

biçimi yanlış olmakla birlikte) gibi hadiseler bir 

bakıma o dönemdeki Müslüman gençlerin dina-

mizmini de ortaya koyan bilgiler. İnsan bugünden 

bakınca “Keşke o dinamizm Kur’ân bilinciyle buluş-

turulup doğru yöne kanalize edilebilmiş olsaydı” 

demekten kendini alamıyor.

12 Mart muhtırasının toplumsal/siyasal sonuç-

larına da değinen Arslantaş’ın şu değerlendirmeleri 

önemli: “… ondan sonraki dönemde artık Türkiye’de 

Marksizm’in istediği bir sol değil Türkiye’nin müsa-

ade ettiği bir sol devreye sokuldu. Keza Türkiye’de 

İslâm’ın istediği bir İslâm değil, sistemin istediği bir 

İslâm tedavüle sokuldu…”

Nurculuk hareketiyle ilgili tanıklık ve gözlem-

lerini de dile getiren Arslantaş, Nurculuğun hiç-

bir zaman sisteme rağmen bir hareket olmadığını 

siyaseten bir İslâmi hedefi olmadığını ifade ediyor 

ve yaşadığı birebir tanıklıklarla Nurcuların anti-

Komünizm taraftarı yaklaşımlarını ortaya koyuyor 

ki, zaten Said Nursi’nin soğuk savaş dönemlerinde 

ABD’yi Sovyetler’e karşı “Ehl-i Kitap” olarak değer-

lendirip “ehven-i şer” olarak nitelemiş olması bu 

yaklaşımın kaynağını teşkil ediyor olsa gerek. Bu 

yaklaşım biçiminde ifade edilen “Ehl-i Kitap” anlayışı 

ile Kur’ân’ın Ehl-i Kitap mefhumunun hiçbir şekilde 

örtüşen tarafı olmadığını belirtmemiz gerekir. İşin 

ilginç yanı ise, aradan bunca zaman geçmiş olmasına 

ve bunca tevhidi bilinçlenme süreci yaşanmış olma-

sına rağmen, üstelik bu süreçlerin içinden gelen bazı 

Müslümanların şimdilerde bir grup Müslüman gen-

cin İncirlik Üssü’nü protesto eylemini basiretsizlikle 

nitelemesi ve gerekçe olarak da Rum Sûresi’ndeki 

beyanlara atıfla ABD ordusunun bugünün “Rum 

ordusu” olduğunu öne sürebilmeleri, işbu “soğuk 

savaş Müslümanlığı”nın halen de etkilerini sürdüre-

bildiğini göstermektedir.

Nurculuk hareketinin İslâmi siyaset bilincin-

den ne kadar uzak olduğuna ilginç bir tanıklığı da 

var Arslantaş’ın. 1980 öncesi sağ-sol çatışmalarının 

yoğunlaştığı bir dönemde, Ankara’da dışarıda silah 

sesleri patlarken kendisinin de davetli olarak katıl-

dığı bir Risale-i Nur dersinde istinca (taşla temizlen-

me) bahsinin işlendiğini ve buna tepki gösterdiğini 

kaydediyor.

Arslantaş, 70’lı yıllarda Zahid Kotku’nun küçük 

esnaf konusunda gösterdiği hassasiyete dair bir 

tanıklığını ise şöyle aktarıyor: “Yavaş yavaş büyük 

bakkallar, marketler türemeye başladı, bunlar 

mahallenizdeki bakkalın hukukunu zedelemesin, 

mahallenizdeki Rum bakkalın bile bir hukuku var, 

onu zedelemeyin sakın ha, dedi.” Bugün, Kotku’nun 

bıraktığı yerden devam eden camianın ekonomik 

alandaki faaliyetlerine bakınca (ki bugün birçok 

cemaat ve tarikat tam anlamıyla birer iktisadi teşek-

kül haline gelmiş bulunmaktadır) aradaki uyumsuz-

luğun ne kadar büyük olduğunu görebiliyorsunuz.

12 Eylül darbesiyle ilgili olarak “1980 12 Eylül 

harekâtından sonra Türkiye’de ideoloji kalmadı, 

ideolojik bir refleks kalmadı, onu yok ettiler” tesbiti 

yapan ve 12 Eylülden sonra gelen liberal Özal döne-

miyle de ideolojin bitirildiğini ifade eden Süleyman 

Arslantaş’ın Özal dönemi ile AK Parti dönemi karşı-
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laştırması da dikkat çekici: “Özal dönemi erken ve 

fakat eksik bir AK Parti dönemidir. AK Parti dönemi 

ise tamamlanmış, tekâmül etmiş bir Özal dönemidir. 

Özal döneminin bir şekilde İran devriminin etkileri-

ni önleyebilmek için Müslümanlara yönelik bir aşı-

lama dönemi olduğunu düşünüyorum.” Arslantaş’ın 

Özal döneminde Müslümanların yazar-çizerlerinin 

bir şekilde devlette istihdam edilerek memurlaştırıl-

dığı tesbiti de çok önemli. Aynı durumun bugün AK 

Parti dönemi için de geçerli olduğu malumdur. 

Türkiye’de AK Parti iktidarıyla birlikte yürür-

lüğe konulan ılımlı İslâm modelinin İslâm’ı alter-

natif olmaktan çıkardığını vurgulayan Süleyman 

Arslantaş’ın, şimdilerde olup bitenlerin 90’lı yıllar-

da Graham Fuller’in ortaya attığı “İslâmi iktidarı 

önlemenin yolu, Müslümanları mevcut sistemler-

de iktidara getirmektir” teorisine uygun olduğuna 

işaret etmekte ve AK 

Parti’nin kimliğiyle ilgi-

li olarak “Muhafazakâr 

demokratlık seküle-

rizmin çocuğudur” 

tesbitini yapmakta-

dır.  Arslantaş’ın “Arap 

Baharı” değerlendirme-

si de, şöyle: “Sahnede 

İslâm yok, Müslümanlar 

var, onlar da batılı değerleri talep ediyorlar.” Şahsen 

sürecin baskın ekseni anlamında bu tanımın yapıla-

bileceğini, ancak bu şekilde bir genelleme yapmanın 

doğru olmadığı, bu süreçte İslâmi perspektif ve 

iddialara sahip olan aktörlerin de bulunduğunu not 

düşmek gerektiğini düşünüyorum.

Arslantaş’ın demokrasi kavramına ilişkin tanımla-

maları çok net: “Demokrasi bir din ve dünya görüşü-

dür... Demokrasi bir başka ifadeyle Allahu Teâlâ’nın 

egemenlik vasfını sürgüne göndermenin adıdır.” 

Arslantaş, bugün yaşanan sisteme entegrasyon süre-

cinde “demokrasinin çukuruna düşenler”den söz 

ediyor. Bu noktada, Arslantaş’ın da bu kitapta 

aktardığı, Ercümend Özkan’ın, Hollanda’da fırtına-

da kökünden devrilen ağaçlarla ilgili tanıklığıyla, 

Türkiye’de demokratikleşme rüzgârları karşısında 

İslâmi ilkelerden vazgeçip liberal söylemlere savru-

lan kesimler arasında bağ kuran yaklaşımını zikret-

mekte fayda var.   

1987 yılında Hacc’da Suud krallığının İranlı 

hacılara yönelik acımasız katliamına bizzat tanık-

lık etmiş olan Süleyman Arslantaş’ın konuyla ilgili 

anlatımları hakikaten yürek burkucu. İranlı hacı-

ların diğer coğrafyalardan da birçok Müslümanın 

katılımıyla 110 bin kişiyle gerçekleştirdiği ve ABD 

ve Siyonist işgal rejimini hedef alan “Müşriklerden 

Beraat Yürüyüşü”nde Suud güçlerinin beraberle-

rindeki Batılı paralı askerlerle birlikte, olaysız bir 

şekilde devam eden yürüyüşe aniden müdahale 

edip saldırıya geçtiğini ve tam anlamıyla bir katliam 

yaptığını anlatan Arslantaş, bizzat kortejin hemen 

yanı başında takip ettiği bu olaylarda, sonradan 

propaganda edildiği gibi İranlıların silah kullanma-

sının kesinlikle söz konusu olmadığını söylüyor. 

Arslantaş, yürüyüş sırasında Tevbe Sûresi’nin ilk 3 

ayetleri okunurken bazı Suudlu asker ve polislerin 

ağladığına şahit olduğunu anlatıyor, ancak bir nok-

tada, önceden kararlaştırıldığı şekilde acımasızca 

müdahalede bulunulduğunu ifade ediyor. Ve ekliyor: 

“O olaydan sonra bir daha da o topraklara ayağım 

çekmedi, bir daha da gitmedim.” 

Çelişkiler ve Kendisine Dönük Özeleştiriler

Mevcut sistemin tağuti niteliği, demokrasi, sis-

tem içi mücadele ve ılımlı İslâm sapması/saptırması 

gibi konularda çok net mesajlar veren Süleyman 

Arslantaş’ın, doğrudan doğruya egemenlik ilişkile-

rinin belirlendiği anayasa değişiklikleri konusunda 

meseleye salt “insan hakları” perspektifinden yak-

laşması ve dolayısıyla anayasa değişikliklerinin des-

teklenmesi gibi bir pozisyon alması bize göre tutarlı 

ve doğru bir yaklaşım değildir. Ki soru sahipleri de 

zaten bu konuda Arslantaş’ı epey terletmiş görü-

nüyor. Zira egemenlik konusunda her halükârda 

merkeze Âlemlerin Rabbi Allah’ı koyması gere-

ken Müslümanlar açısından konjonktürel kazançlar 

getireceği de düşünülse, Allah’ın hükümlerini esas 

almayan bir yasama ameliyesine destek vermek asla 

meşru bir yaklaşım değildir. Müslümanların bâtıl bir 

sistemin bâtıl anayasasının revizyonuna ilişkin bu tür 

yasama çalışmaları karşısında, kendilerini yasa yapıcı 

pozisyona düşürecek, “evet”çilik ve “hayır”cılık da 

dahil her türlü aktiviteden sakınmaları, “bera” ve 

“vela” bilinci çerçevesinde İslâmi duruşlarını sür-

Ercümend Özkan
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dürmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Benzer şekilde, 

Süleyman Arslantaş’ın, Müslümanların mevcut sis-

temde merkezi yönetime katılmasını meşru kabul 

etmezken yerel yönetimlerde farklı bir tutumu savu-

nan yaklaşımını da tutarlı bulmadığımızı belirtmek 

isteriz. Zira yerel yönetimlerin merkezi egemenlik 

ilişkilerinden ve onun işleyiş biçiminden çok bağım-

sız olmadığını düşünüyoruz.

Arslantaş’ın tanıklık ve değerlendirmeleri içinde, 

geçmiş yıllarda yapılan bir değerlendirme de olsa, 

mealciliğin kurucusu olarak İbni Sebe’nin işaret edil-

miş olması bana çok şaşırtıcı geldi. İktibas ekolünün 

içinden gelen bir kimsenin, tarihsel olarak yaşayıp 

yaşamadığı bile meçhul olarak bir figüre bu şekilde 

bir rol yüklemesini ilginç bulduğumu belirtmek 

isterim. 

Kitapta Arslantaş’ın kendisine dair özeleştirileri 

ve toplumsal alanda İslâmi değerlerin giderek daha 

da zayıflamasına dönük eleştirileri de var. Özeleştiri 

bağlamında, İslâmi mücadele içerisinde yoğunlaşır-

ken ailesine yönelik ilgiyi ihmal etmiş olmasını dile 

getiriyor ve şu tanıklığı aktarıyor: “Mesela bir gün 

arkadaşın bir tanesi bizim evimize telefon ediyor, 

Süleyman ağabeyi uzun zamandan beri görmüyo-

rum, nerede? Hanım diyor ki, ‘Ben de görmüyorum, 

tır şoförü gibi nerede yattığı, nerede kalktığı belli 

değil’ diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Böyleydi 

yani.”

Arslantaş’ın çocuklarını kreşlere gönderen ailelere 

ilişkin eleştirisi de önemli: “Benim şu anda 6 yaşında 

bir torunum var, 3 yıldan beri kreşe gidiyor. Çocuk 

3 yaşında başlamış demek ki. Bu bir zulümdür. Yani, 

anasının yetiştirmesi gereken bir çocuğu, ana şefka-

tiyle yetişmesi gereken bir çocuk gidiyor başkasının 

elinde yetişiyor. Çocuk eğitilsin diye gönderiyorlar. 

Halbuki siz ne işe yararsınız anneler, siz ne iş yapar-

sınız? Benim anam 5 tane çocuğu büyütmüş.” 

Netice olarak, Ankara’da Kırk Beş Yıl adıyla, 

Süleyman Arslantaş’ın Müslümanların son 50 yıllık 

uyanış sürecine tanıklığını ve gerek bu döneme, 

gerekse dünyaya, bölgeye ve Türkiye’ye yönelik 

değerlendirmelerini bizlerle buluşturan bu çalışma-

nın ufuk açıcı, zihin tazeleyici, faydalı ve başarılı bir 

çalışma olduğunu bir kez daha ifade etmek isteriz. 

Kitabı okurken aldığım onca notun içinden ancak 

sınırlı sayıda anekdotu sizlerle paylaşabildiğimi ifade 

etmek isterim. Süleyman Arslantaş’ın tanıklık ve 

değerlendirmeleri, Türkiye’deki son yarım yüzyıllık 

İslâmi uyanış sürecine dair önemli bilgiler içeriyor. 

Kitap, söz konusu dönem ve sürece ilişkin okuyucu-

ya verimli bir ufuk turu imkânı sunuyor. 

Dipnotlar

1  Süleyman Arslantaş, Ankara’da Kırk Beş Yıl, Beyan Yayınları, 

2012. Arslantaş’ın Olaylarla Ortadoğu (1990), İzler Said 

Hoca’nın Anısına (1994) adlı kitaplarının yanında farklı dergi-

lerde yayımlanmış yazıları  bulunmaktadır. 

2  Ercümend Özkan ve İktibas dergisi hakkında Alev Erkilet’in 

Ortadoğu’da Modernleşme ve İslâmi Hareketler kitabına bakıla-

bilir. Hece Yayınları, 2004. 

3   Bu çerçevede kitabın Ercümend Özkan ile İslâmi Hareket 

Üzerine (1997) adlı söyleşi kitabıyla birlikte okunması yakın 

dönem değerlendirmeleri bakımından son derece yararlı olacak-

tır.

Arslantaş’ın arkadaşlarıyla birlikte Kur’ân okumaya karar vermeleriyle başlayan 
“bütüncül İslâmi anlayışa” yönelme süreci, Türkiye’de yeni yeni tevhidi kimliğini bul-
maya başlayan İslâmi uyanış çabalarıyla kurulmaya başlanan irtibatlarla giderek bir 
sosyal ve siyasal bir mücadele evresine doğru gelişme kaydediyor. Arslantaş, o yıllara 
dair değerlendirmesinde, 60’lı yılların ikinci yarısında Mevdudi’nin, Seyyid Kutub’un, 
Malik b. Nebi’nin, Abdulkadir Udeh’in eserlerinin tercüme edilmeye başlanmasının 
“bütüncül İslâm”ın anlaşılmasında etkili olduğunu ifade ediyor.  Bu gelişme karşısında 
geleneksel ve muhafazakâr-mukaddesatçı çevrelerin bir süre sonra “kökü dışarıda” 
söylemiyle bu İslâmi bilinçlenme sürecine tavır aldığını ve karalama kampanyalarına 
giriştiğini söylüyor.
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Hürmet ve Muhabbet Arasında
Kaybolanlar

H atıraların hatırlamak kadar 

hatırlamamak üzerine kurulu 

olduğunu mutlaka hatırlamak lâzım. 

Bu yüzden her hatıra kitabı veya 

yazısı anlattıkları kadar anlatma-

dıkları ile de dikkate alınmalıdır. 

Özellikle son yıllarda yoğunlaşan 

ilahiyat hocalarının hatıraları bu 

gözle okunmalıdır. Tek partili yıl-

lara ilişkin eleştiriler yanında 1960 

sonrasında yaşanan olaylar, tercüme 

faaliyetleri, siyasileşme, öğrenci pro-

testoları gibi konularda karşımıza çıkan suskunluk 

yanında hakkında bilgi sahibi olunan fakat tefer-

ruatı gizlenen mevzular da söz konusudur. 

Ankara İlahiyat Fakültesi açıldıktan sonra bu 

fakültede ders veren hocalar içinde Saraybosnalı 

Tayyib Okiç Hocanın özel bir yeri vardır. Heyecanlı 

kişiliği kadar İslâmi ilimlere vukufiyeti üzerinde 

hemen herkesin ittifak ettiği Tayyib Okiç’in çok 

dikkatli ve geniş bir bilgi birikiminin olduğu söyle-

nir. Siyasi, ilmi ve kültürel tarih konularında epey 

çalışması bulunan Tayyib Okiç’in birkaç istisna 

dışında yazılarının, doktora tezinin, ansiklopedi 

maddelerinin ve önsözlerinin1 kitaplaştırılmamış 

olması büyük bir eksiklik olarak kaydedilmelidir. 

Hayatının en semereli yıllarını Türkiye’de geçiren 

müstesna ve mütevazi bir alimin eserlerin yayım-

lanmamış olması düşündürücüdür. Türkçe eserleri 

arasında Bazı Hadis Meseleleri Üzerinde Tetkikler, 

Kur’ân-ı Kerim’in Üslubu ve Kıraati sayılabilir. 

Müstesna ve Mütevazi Alim 

Gerek talebelerle ilişkisi gerekse 

İslâm’ı yaşama hususundaki sami-

miyeti onu farklı kılan özellikler 

arasında mutlaka anılır. Şimdiye 

kadar yayımlanan hatıra kitaplarında 

Tayyip Okiç’le alakalı olarak zikre-

dilenler büyük ölçüde bunu doğru-

lamaktadır.  Buna karşın onun hak-

kında anlatılanların tam olmadığı, 

ciddi eksiklikler barındırdığı2 hatta 

bir tür oto sansüre tabi tutulduğu-

nu da söylemek lazım. Tayyib Okiç’in Ankara 

Üniversitesi’nden sonraki hayatına dair anlatım-

lar bu hususu daha da açık hale getirmekte aynı 

zamanda dini eğitim ve devletin değişik dönem-

lerdeki uygulamalarında karşımıza çıkan bazı ref-

leksleri anlamayı mümkün kılmaktadır.  Bu yazıda 

önce Tayyib Okiç kısaca tanıtılacak ardından doğ-

rudan yahut dolaylı şekilde hatıralarda aktarılan-

lara temas edilerek ve onun  hatırlanma biçiminde 

karşımıza çıkan seçicilik üzerinde durulacaktır. 

Tayyib Okiç, 1 Aralık 1902’de Bosna’nın Tuzla 

sancağına bağlı Graçanitsa kasabasında dünya-

ya gelmiştir. Babası Bosna-Hersek Reisu’l-Ulema 

muavini Yayçalı Mehmet Tevfik          efendi, 

annesi ise Graçanitsa’lı Hasibe hanımdır. 1913 

yılında ilkokulu, 1916’da rüştiyeyi bitiren Tayyib 

Okiç 1920 yılında İlahiyat kolejinden diploma 

almış, 1925 yılında İslâm Hukuku ve İlahiyat 

mektebinden mezun olmuştur.  1926 yılında 

Tayyip Okiç
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Zagrep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Latin 

dili ve Edebiyatı diploması alan Tayyib Okiç 

1928’de Paris’e gider. Burada önce Ecole Nationale 

des Langues Orientales Vivantes’de Arap ve Türk 

dili üzerine öğrenim görür. Sonra 129’da Sorbon 

Edebiyat Fakültesi2nde dil üzerine çalıştı ve 

ardından Ecole Nationale des Langues Orientales 

Vivantes’de Fars dili ve edebiyatı okudu. 1930’da 

Belgrad Hukuk Fakültesi’nde 

öğrenim gören Tayyib Okiç, 

1931’de  Bosnalı Hasan 

Kâfî’nin hayatı ve eserleriy-

le ilgili doktorasını tamam-

lar ve Tunus’ta Zeytuniyye 

Üniversitesi’nde Arap  dili 

ve edebiyatı konusunda 

ihtisas yapar. Bosna’ya dön-

dükten sonra bir müddet 

Şeri Gimnazya’da hocalık 

yapmış ardından Üsküp’teki 

Birinci Aleksandr Büyük 

Medresesi’nde 1934 ile 

1941 yılları arasında tefsir 

ve hadis dersleri okutmuş-

tur. İkinci Dünya Savaşının 

başlamasının ardından göre-

vini Saray-Bosna’ya  naklet-

tiren  Okiç, 1943 yılından 

itibaren Türkiye’nin Belgrad 

büyükelçiliğinde bir buçuk 

yıla yakın mahalli sekreter-

lik ve mütercimlik görevle-

rinde bulunmuştur. Türkiye 

ile Almanya arasındaki ilişkilerin kesilmesinden 

sonra, büyükelçiliğin diğer personeliyle birlik-

te sekiz ay Almanya’da enterne kalmış ve ora-

dan  10 Nisan 1945 yılında İstanbul’a gelen 

Okiç, Ankara Üniversitesi senatosunun 31.1.1950 

tarihinde aldığı kararla kendisine profesörlük 

unvanı verilinceye kadar Başbakanlık arşivinde 

ilmi araştırmalar yaptı. 6 Mart 1950’den itibaren 

sözleşmeli profesör olarak Ankara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi’ne tayin edilen Okiç, bu görevi-

ni aralıklarla da olsa 1969 yılına kadar sürdürdü. 

1964-1971 arasında Konya İslâm Enstitüsü’nde, 

1973 yılından vefat tarihi olan 9 Mart 1977’ye 

kadar Erzurum Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler 

Fakültesi’nde görev yaptı.3

Okiç’in Yaşadığı Sıkıntılar 

İsmail Cerrahoğlu, otuz seneye yakın bir 

zaman süresi içinde memleketin maarif ve irfan 

hayatına katkı yapan Tayyib Okiç’i hayırla anmak-

ta fakat onun kadir ve kıy-

metinin bazı çevrelerce 

bilinmediğine temas etmek-

tedir. Hayreddin Karaman 

Nesil dergisinde Abdullah 

Aydemir ve Mustafa Ateş 

tarafından yazılan yazılar-

dan hareketle Tayyib Okiç 

hakkında bilgiler sunarken 

bu hususa da temas eder 

fakat imalı üslubu korun-

duğundan meselenin aslının 

ne olduğu bir türlü açık-

lığa kavuşturulamamakta-

dır: “Merhum Tayyib Hoca 

İlâhiyat Fakültesi’ne intisâp 

ettiği günden beri, en önem-

lileri yakın çevresinden  

gelen çeşitli tazyiklere maruz 

kalmıştır. Sözleşmeli perso-

nel olarak çalışan Hoca’yı 

hemen daima ‘ekmeğiyle 

oynamak’ ve sözleşmesi-

ni uzatmamakla tesir altına 

almak istemeleri fayda vermemiş ve o hak bildiği 

yolda her şeyi göze alarak sebât etmiştir. Neticede 

merhum Hoca önce, sıhhatini ve ömrünü verdiği 

İlâhiyat Fakültesi’nden ve peşi sıra Konya Yüksek 

İslâm Enstitüsü’ndeki vazifesinden uzak kalmıştır.

 Bu ayrılık beş yıla yakın devam etti. Fakülte’ye 

avdet için girişilen bütün  teşebbüsler, haklı olma-

yan sebeplerle dâima engellendi. Tayyib Hoca’nın 

muârızları böylece kendisinden nefisleri adına 

bol bol öç almış oldular. Bu kabil mefsedetlerin, 

kendilerine ikram ettiği, ekmek verdiği, makam ve 

mevki sahibi yaptığı, titr kazandırdığı kimselerden 

gelmiş olması rahmetliyi  can evinden vurmuştu. 

Tayyib Okiç, 1943 yılından iti-
baren Türkiye’nin Belgrad 
büyükelçiliğinde bir buçuk 
yıla yakın mahalli sekreterlik 
ve mütercimlik görevlerin-
de bulunmuştur. Türkiye ile 
Almanya arasındaki ilişkilerin 
kesilmesinden sonra, büyükel-
çiliğin diğer personeliyle birlik-
te sekiz ay Almanya’da enter-
ne kalmış ve oradan  10 Nisan 
1945 yılında İstanbul’a gelen 
Okiç, Ankara Üniversitesi sena-
tosunun 31.1.1950 tarihinde 
aldığı kararla kendisine pro-
fesörlük unvanı verilinceye 
kadar Başbakanlık arşivinde 
ilmi araştırmalar yaptı.
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Ömrü olduğu müddetçe bunu daima hatırlar ve 

hayıflanır, sırası gelince de onlara iyilik yapmaktan 

başka bir şey elinden gelmezdi.

1973’den sonra, yeni kurulmuş olan Erzurum 

A. Ü. İslâmî İlimler Fakültesi’ne tayin edildi. 

Bu fakültenin ilk ve yegâne profesörü olarak, 

Erzurum’un soğuk iklimine, yaşına göre çok fazla 

olan rakımına rağmen Tefsir ve Hadis kürsüsünü, 

Şubat tatilinden bilistifâde geldiği Ankara’da 10 

Mart 1977 gününe tesâdüf eden vefâtına kadar 

idâre etti.”4

Farklı tarihlerde Tayyib Okiç’i değerlendiren 

Cerrahoğlu’nun söyledikleri önemlidir. Erzurum 

Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi’nin 

eski dekanı olarak 1978’de şu cümleleri kaleme 

almıştır: “Zaruret ve zorluklar içinde bırakılmış 

olmasına rağmen, bu zorluklar onun hizmet aşkını 

söndürememiş ve vazifesi başında bu âlemi terk 

etmeyi Cenâb-ı Hâk ona nasib etmiştir. Kalplerini 

hürmet, muhabbet, sevgi ve hayranlık duyguları 

ile dolduran ve onun değerini takdir eden talebesi 

ve dostları, merhûm hocamızı, dünya gözü ile gör-

mekten mahrûm bırakıldığı memleketi ve yakın-

larının yanına defnedilmek üzere Saraybosna’daki 

ebedî istirahatgâhına Fâtihalarla uğurlamışlardır. 

Allahtan onu rahmetine ulaştırmasını ve yarlığa-

masını dileriz.”5  

Yıllar sonra kendisiyle yapılan bir söyleşide 

Tayyib Okiç’i, en çok istifade ettiği hocası olarak 

anan Cerrahoğlu şunları aktarmaktadır: “Prof. 

Tayyip Okiç Saraybosna’lı bir Boşnak idi. Türkçeyi 

bir Türk kadar konuşur ve yazabilirdi. Sadece 

Türkçeyi değil birçok dili yazar ve konuşabilirdi.

(….) İslâm’ın emir ve  nehiylerini yerine getiren 

samimi bir Müslüman, âlim ve olgun bir kişilik, 

talebesine karşı müşfik, sözünde duran, eğriye 

eğri diyen bir kişiliği kim sevmez?... Rabbim 

mekânını cennet etsin.”6

Öğrencilerinden Talat Koçyiğit hem  ondan 

nasıl etkilendiğini hem de  ilahiyat formasyonu 

açısından onu nasıl gördüğünü şu satırlarla anla-

tır: “O aslen Boşnak’tı. Babası ve zannediyorum 

ailesinden müftülük yapanlar vardı. Bu yüzden, 

Tayyip Bey Bosna’da büyümesine rağmen, bir 

komünist olarak değil, komünizm düşmanı olarak 

yetişmiş. Kendisi “Tito beni bu nedenle kovdu.” 

derdi. Tayyip Bey, ülkesinden ayrılmak zorunda 

kalınca Fransa’ya gitmiş, oradan Tunus’a geçmiş. 

Sonradan İstanbul’a gelmiş ve bilahare fakültemi-

ze hoca olarak almışlar. Bizim dersimize de hadis 

hocası olarak geldi. Tayyip Bey’den birkaç yıl 

okuduk, tam olarak bilemiyorum. (...) Daha tale-

belik yıllarımda Tayyip Bey beni Fakülte’ye asistan 

almayı düşünüyordu; ancak, beni endişelendi-

ren bir husus vardı: Benim Batı dilim Fransızca 

idi; fakülte öğrencisi olunca, kafamda İngilizce 

öğrenme niyeti doğdu. Bu sebeple, birinci sınıfta 

İngilizceye başladım. Dolayısıyla, her iki yabancı 

dilim de gerekli seviyede değildi. Tayyip Bey’e bu 

durumu söyledim; bunun üzerine, bana İngilizce 

makaleler getirmeye başladı. Ben onları lügat 

yardımıyla tercüme ederdim. Böylece İngilizce’yi 

ilerletmeye çalıştım. Bu arada Amerikan Kültür’e 

de gittim. Artık onun faydası ne derece oldu, 

pek bilemiyorum. 1953’te mezun olduk. O sene 

asistanlık sınavı açılmadı. Tayyip Bey bu husus-

ta biraz da bana bağlı kaldı. Ben Uşak’a gitmiş; 

nasıl yapacağımızı Tayyip Bey’le konuşmuştuk. 

Merhum Tayyib Hoca İlâhiyat Fakültesi’ne intisâp ettiği günden beri, en önemlileri 
yakın çevresinden  gelen çeşitli tazyiklere maruz kalmıştır. Sözleşmeli personel olarak 
çalışan Hoca’yı hemen daima ‘ekmeğiyle oynamak’ ve sözleşmesini uzatmamakla tesir 
altına almak istemeleri fayda vermemiş ve o hak bildiği yolda her şeyi göze alarak 
sebât etmiştir. Neticede merhum Hoca önce, sıhhatini ve ömrünü verdiği İlâhiyat 
Fakültesi’nden ve peşi sıra Konya Yüksek İslâm Enstitüsü’ndeki vazifesinden uzak kal-
mıştır.
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Kendimi yetiştirmeye devam edecektim; yetişince 

de, tamam diye Tayyip Hocama haber verecektim. 

Kasım ya da Aralık aylarından birisi idi; artık 

imtihana girebilirim dedim. Hadisten kadro ilan 

edildi. Ankara’ya imtihan için geldim; baktım, 

Tayyip Bey, imtihana girmek isteyenlere, “Hiç 

kimse hadise müracaat etmesin; benim tek adayım 

var.” demiş. Herhâlde bu yüzden, imtihana ben-

den başka müracaat eden yoktu. İmtihana girdik 

ve kazandık; ondan sonra burada vazife başlamış 

oldu.”7

Ailesi ve çocukları olmayan Tayyib Okiç 

öğrencilerini evlatları olarak görür ve onların 

derse geç gelmelerine çok kızardı.  İhsan Süreyya 

Sırma şunu anlatır: “Ankara Üniversitesi İlâhiyat 

Fakültesi’ndeki öğrencilik yıllarımızda, bir gün 

Tayyib Hoca`nın dersini dinlerken, bir arkadaş 

derse yarım saat geç geldi. Fakat arkadaş, muh-

temelen Hoca`yı rahatsız etmemek için, ne kapı-

yı çaldı ne içeriye girince selam verdi! Üstelik 

Hoca’ya görünüp azarlanmamak için, Hoca`dan 

özür de dilemeden yerine doğru yürümeye başla-

dı. Arkadaşımızın bu tavrını hayretle izleyen rah-

metli Hoca, sinirinden, biraz da alaylı bir şekilde; 

“Ormana mı, ormana mı?” diye arkadaşa seslenin-

ce arkadaşımız o kadar çok utandı ki, afallayıp 

yerine oturdu. Bir daha haddine mi geç kalmak!”8

Ali Nihad Tarlan ise onu şöyle anar: “Merhum 

Profesör Tayyip Okiç ile fazla temasım olmamak-

la beraber kendisine karşı büyük bir hürmet ve 

mahabbet beslerdim. Usûlü İslâmî ilimler âlemince 

büyük bir ziya’dır. Merhum hakkındaki hürmet 

ve mahabbetimin sebebi evvelâ İslâmî ilimler 

mevzuu üzerine yorulmak bilmez gayreti, derin 

ihtisası, sâniyen üzerinde uğraştığı ilim dalının 

ahlâkî icaplarını temessül etmesidir. Onun, üze-

rinde çalıştığı ilim dalı ilimlerin en mübârekidir. 

Çünki ilim bilvâsıta ve bilvâsıta beşerin hayatını, 

saadetini temin içindir.”9

Tayyib Okiç hakkında en geniş malumat Osman 

Cilâcı10 tarafından sunulmuştur.  Cilâcı onun tah-

sil hayatı, hizmetleri ve ilim hayatı konularına 

değinmeyi erbabına bırakarak, 1968-1970  arasın-

da Konya Yüksek İslâm Enstitüsü’nde şahit olduk-

ları çerçevesinde önemli anekdotlar anlatır. Bu 

hatıralardan birkaçı şöyledir: “Merhum Hoca’mız, 

bahsettiğim bu devrede İlâhiyat Fakültesi’nde ders 

vermekle beraber, 15 günde bir Konya Yüksek 

İslâm Enstitüsü’ne gelir Tefsir ve Hadis derslerine 

girerdi. O’nun 15 günde bir gelişini bütün öğretim 

kadrosundaki arkadaşlarımız sabırsızlıkla bekler-

dik; çünkü Tayyib Hoca hallâl-ı müşkilât idi. Her 

sual sorana muknî ve doyurucu cevaplar verir, 

kitap tavsiyesinde bulunur, gerekirse 15 gün son-

raki gelişinde lüzumlu kitapları bizzat kütüphane-

den getirir, işi bitince de yine kendisi götürürdü.

Doktoradan önce “İlâhî  Dinlerde İbadet 

Dışındaki Dualar” üzerinde çalışıyordum. 

Mevzuumla ilgili fikirlerini almış, pek çok fay-

dalanmıştım. 15 gün  sonraki gelişinde bir 

paket kitap getirmişti, bunlara da bakıver, dedi. 

Ankara’ya dönüşünde lüzumlu kitapları ayırmış, 

bizzat kendi eliyle getirmişti.”11

Sonra onun  gündelik hayattaki bazı davra-

nışlarını aktarır: “Bir gün Konya Yüksek İslâm 

Enstitüsü Öğretim Üyeleri ile teneffüste çay içi-

yorduk. Hoca’mız ekseriyetle çay parasını kim-

seye verdirtmezdi. Müstahdem çayları getirmiş 

biraz sonra da boşalan bardakları toplamıştı. Tam 

oda kapısından çıkarken bardaklardan birkaçını 

düşürmüştü. Tayyip Hoca belli etmeksizin korido-

ra çıkmıştı. Müstahdemin eline 25 TL sıkıştırıver-

diğini birkaç yıl sonra kahveciden dinlemiştim.”12

Türkiye’de akademik İslâmi eğitimin geliş-

mesinde büyük emeği geçen Tayyib Okiç’le ilgili 

anlatımlarda, Türk vatandaşı olmadığı için sözleş-

meli olarak çalıştığı, 1969 yılında sözleşmesi yeni-

lenmediğinden İlahiyat Fakültesi’nden ayrılarak 

sadece Yüksek İslâm Enstitüsü’ndeki derslerine 

devam ettiğine nedense değinilmez.  Bazı iftiralar 

neticesinde Erzurum`a gelmek mecburiyetinde 

kaldığı yıllara değinilir fakat bu iftiraların ayrıntı-

larına hiç değinilmez. 

Tayyib Okiç nevi şahsına münhasır bir kişilik-

tir. Ankara’dan Konya’ya gelirken yolculuklarını 

hep aynı firmanın otobüsleri ile yapmasından 

insanların ihtiyaçlarını karşılamak için  yaptığı 

fedakarlıklara değin pek çok davranışında bu 

görülür. Sayısız insani davranışları arasında “nasıl 

olur da etrafımdakilere maddi ve manevi yar-
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dımda bulunabilirim” şeklinde özetlenebilecek 

çırpınışı dikkat çekicidir. Osman Cilâcı bunlar-

dan birkaçını şöyle anlatır: “Merhum Hoca’mız 

değil mektupları, bayram tebriklerini bile cevapsız 

bırakmazdı. Talebe ve ahbablarından gelen binlece 

tebrike cevap vereceği şahsa göre eski veya yeni 

yazı kullanır, ayrıca üsluba da itina gösterirdi.

Bir seferinde Konya’ya gelişi bayram arefesine 

rastlamıştı. Kendisini otelde ziyaret ederek geç 

vakitlere kadar sohbet etmiştik. Biz ayrıldıktan 

sonra gece saat 01.00’e kadar 87 tebrike cevap 

verdiğini -bir vesile ile- söyleyince hepimiz hay-

rette kalmıştık.”13

Abartı içeren bu anlatımlarda sözü edilen 

hususlara dair  sonraki yıllarda  herhangi bir 

neşriyatın olmayışı düşündürücüdür. Bir yönüyle 

menkıbevi bir anlatım  olarak da görülebilir bu 

satırlar. Cilâcı son olarak Konya’da Tayyib Okiç’i 

sabırsızlıkla bekleyişlerinden söz eder ve şöyle 

devam eder: “Konya Yüksek İslâm Enstitüsü’ne 

15 günde bir gelişini bütün öğretim kadrosundaki 

arkadaşlar âdetâ sabırsızlıkla beklerdik; çünkü 

Hoca’mızın şark ve garptaki İslâmi neşriyatla çok 

yakın bir alâkası vardır. Yurt dışındaki kitap neş-

riyatından başka, belli başlı mecmua ve gazeteleri 

de takip ederdi. Dış dünyadaki yeni  neşriyattan 

bizi haberdar etmekle iktifa etmez, ayrıca bahsetti-

ği kitap üzerinde daha önce bir çalışma yapılmışsa 

onu da değerlendirirdi.”14

Görüldüğü üzere, Muhammed Tanci, 

Muhammed Hamidullah’la birlikte hocaların 

hocası olarak anılan Tayyib Okiç hakkında hatı-

ralarda aktarılan bilgiler sınırlı olmanın yanı sıra 

özellikle hocanın siyasi olarak yaşadığı sıkıntılar 

konusunda kayda değer bir malumat sunmaktan  

uzaktır. Kişisel ölçekte değerli olan hatıraların 

aynı ölçüde siyasi ve toplumsal değişimler bağla-

mında suskunluğa bürünmüş olması hatıraların 

neyi nasıl hatırladığını göstermesi bakımından son 

derece öğreticidir. Bundan dolayı anılarını yaza-

cakların/yazmakta olanların ilk yapacakları şeyler-

den biri bildiklerini, gördüklerini, duyduklarını ve 

yaşadıklarını bütün olarak açığa çıkarmak olmalı-

dır. Yoksa anıların sosyal tarih bakımından kayda 

değer malumat sunması mümkün olmayacaktır. 
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Türkiye entelektüel iklimini uzun 

bir süredir Fransız düşünürle-

rin domine ettiği herkesin mâlumu 

olan bir olgudur. İkinci dünya sava-

şı sonrası Fransız entelektüel alanını 

belirleyen Derrida, Foucault, Deleu-

ze, Badiou, Ranciere, Lacan, Nancy, 

ve elbette “gönül insanı Baudrillard” 

gibi önemli isimlerin kitapları son 

yıllarda artan bir oranda dilimize 

tercüme edilmekte ve bu süreç hız 

kesmeden devam etmektedir. Hatta, 

Türkiye’de Fransız felsefesine1 duyu-

lan bu ilgiye, Le Monde gazetesinde 

yakın zamanda çıkan bir yazıda “şaş-

kınlık” içersinde dikkat çekilmiştir. Böylesi bir ilgiyi 

yaratan dinamiklerin başında, hiç kuşkusuz Fransız 

düşünürlerin eserlerinin İngilizce konuşulan Anglo-

Amerikan dünyada “French Theory” başlığı altında 

belli bir ağırlık kazanması gelmektedir.2 Bu gerçeğin 

farkında olmalarından mütevellit pek çok Fransız 

entelektüeli, İngilizce konuşulan dünyada düşünce-

lerini yayabilmek için çeşitli stratejiler geliştirmekte-

dirler. Yukarıda andığımız pek çok ismin çalışmaları 

ancak, Anglo-Sakson entelektüel alanında belli bir 

düzeyde “popülerlik” kazanmaların ardından “çevri-

lebilir” bulunmaktadır. Bu genel atmosferle uyumlu 

olarak, Türkiye’de muhtelif yayınevlerinin pek çoğu 

yayın politikalarını böylesi bir hattan geliştirmekte-

dirler. Genel olarak çeviri pratiği düşüncenin geliş-

mesinde önemli olmakla birlikte, Türkiye’de çeşitli 

dergilerde yürütülen belli başlı tartışmalar, hazırla-

nan “dosya konuları” ve “derleme kitaplar” dışında 

söz konusu ilgi kapsamlı çalışmala-

ra bir türlü tahvil edilememektedir. 

Her şeyden önce düşünürlerle kuru-

lan ilişki çoğu zaman, ilgili okurun 

sahici soruları üzerinden kurulan 

“sorunsal odaklı” asli bir nitelikten 

ziyade, pasif ve tüketici bir ilişki bi-

çimine işaret eden “moda” bir nitelik 

taşımaktadır. Belli bir argümanın ar-

dından tutkuyla gitmek yerine, belli 

bir modanın takip edilmesi sonucu 

şekillenen entelektüel alanın yapısı, 

Gramatoloji’yi okumadan Derrida-

cı, Fark ve Tekrar’ı okumadan De-

leuzecü, Varlık ve Olay’ı okumadan 

Badioucü olabilen, teori-perver okur tipini yaratması 

şaşırtıcı olmasa gerektir. Yayınevleri, alanın bu bil-

gisine sahip olmalılar ki söz konusu eserler ya hiç 

çevrilmemekte ya da yazarın düşünsel serüvenine zıt 

bir biçimde en son çevrilmektedir. Belli bir dönem-

de belli düşünürler üzerinde yaratılan “aura” tahmin 

edileceği üzere kısa bir sürede kolayca dağılabilmek-

te ve uzun soluklu çalışmaların önünü önemli ölçüde 

tıkayarak kapsamlı teorik/empirik analizlerin yerini, 

entelektüel atalet ve kolaycılık alabilmektedir. Daha 

da önemlisi bu hâle, söz konusu düşünürlerle sahi-

ci bir ilişki kurmanın yollarını da kapamakta ve bu 

açıdan bakıldığında düşünürler arası polemikler de 

karagöz-hacivat tarzı gölge-oyununa dönüşmektedir. 

Memleketin entelektüel fi gürüne ise müşteri meyda-

nının hayalbazından başka bir rol düşmemektedir.3  

Elbette bu olgunun istisnaları mevcuttur. Ahmet 

Bozkurt’un Ayrıntı Yayınları’ndan yeni çıkan “Var-

Hüseyin ETİL
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lık Tutulması, Jean Paul Sartre Tiyatrosunda Varlık 

ve Hiçlik” adlı çalışmasını istisnalar arasında saymak 

gerekmektedir. Bozkurt’un bu çalışması, problemati-

ze ettiğimiz Türkiye entelektüel alanında iki anlam-

da bir istisnayı oluşturmaktadır; birincisi, aşağıda 

daha ayrıntılı olarak değineceğimiz gibi, ele aldığı 

isim itibariyle bir istisnadır, çünkü Sartre bugün için 

pekçok bakımdan gündemde olmayan bir entelektü-

eldir; ikincisi, Sartre’ı kapsamlı bir biçimde analize 

tabi tutması bakımından bir istisnadır. Bu anlamda 

memleketin yazın alanındaki önemli bir boşluğu 

doldurmaktadır. Sartre’ın romanları, oyunları ve çe-

şitli denemeleri 1950’li yıllardan itibaren çevrilme-

ye başlanmakla birlikte, doğrudan felsefi  sorunlara 

odaklandığı eserlerin çevrilmesi için 2000’li yılları 

beklemek zorunda kalınmıştır. Söz gelimi, Sartre’ın 

düşünce sisteminin temelini oluşturan başyapıtı Var-

lık ve Hiçlik ancak 2009 yılında, yani yayınlandığı 

1943 yılı göz önüne alınırsa 66 yıllık bir gecikmeyle 

Türkçe’ye kazandırılabilmiştir. Türkiye entelektüel 

alanın aşağıda değineceğimiz belli motivasyonları ge-

reği açığa çıkan bu gecikmişlik, Sartre özelinde ede-

biyat ile felsefenin ayrışmasına yol açmıştır. 

Felsefe ve Edebiyat Aralığında “Sartre”

Filozof Sartre’ın bu gecikmişliğinin, edebiyat ile 

felsefe alanları arasında varolan mesafeden kaynak-

landığını ileri süreceğim. Sartre fi gürünün “edebi-

yatçı” ve “fi lozof” olarak düalist bir bölünüklük için-

de alımlanmasını besleyen tarihsel motivasyonlara 

gerekçe olarak ise; batılılaşma sürecinden bu yana 

politik kertenin dinamikleri sebebiyle romanın ve 

onun yanısıra diğer edebi türlerin baskın hale gel-

mesi, ve dolayısıyla belli bir kültürel sermayeyi elin-

de tutan elitlerin kendi aidiyetlerini kurdukları farkı 

batılı edebiyat ve sanat alanları üzerinden inşâ etme 

stratejileri, diğer bir deyişle okur tipinin edebi ve si-

yasal niteliği, bununla birlikte okur-yazar, dil bilen 

kamunun felsefeye olan ilgisizliği, varolan felsefe te-

mayülünün ise aydınlanmacı, rasyonalist nitelik ser-

gilemesi gibi olgular gösterilebilir. Modern Türkiye 

özelinde, “edebiyatın felsefeye önceliğine” dayalı bu 

yapı, Sartre’ın çalışmalarının felsefi  yapısının gözardı 

edilmesine, edebi ve politik yazılarının ise ön-plana 

çıkmasına neden olmuştur. Sartre’ın bu alımlanma-

sında, felsefe ile edebiyat alanlarının dışsal olarak 

konumlandırılmış olduğu açıktır, ki söz konusu iki 

alanın yakınlaşması 1980 sonrası dönemde gündeme 

gelmeye başlamış ve “edebiyat teorisi” düzlemi bu 

yakınlaşma için önemli bir zemin oluşturmuştur. Bu 

itibarla, yalnızca Sartre’ın romanlarına ve oyunlarına 

odaklanan parçacıl bir yaklaşımdan ziyade, bir bütün 

olarak Sartre düşüncesine odaklanan çalışmalar ne-

redeyse yok gibidir. Bu bakımdan Ahmet Bozkurt’un 

çalışması, Sartre fi gürünün edebi kamu açısından 

alımlanma biçiminin bölünük yapısını eleştirerek 

“edebiyatçı Sartre” ile “fi lozof Sartre’ı” bir arada ele 

almış ve Sartre oyunlarının felsefi  yapısını hakkıyla 

çözümlemiştir. Kitabın sunuş yapısı da bu sentetik 

dokuya uygun olarak iki bölüm halinde örülmüş-

tür. Yazar eserini, Sartre felsefesinin genel hatlarını, 

ontoloji teorisini merkeze alarak analiz ettiği birinci 

bölüm (bağlamsal analiz) ve birinci bölümde incele-

diği ontologyanın Sartre’ın oyunlarındaki tikel teza-

hürlerini analiz ettiği ikinci bölüm (metinsel analiz) 

olmak üzere tasnif etmiştir. Sonuç bölümünde ise 

“varoluşçu tiyatro” kavramsallaştırması kapsamında 

Sartre’ın getirdiği açılımlar eleştirel bir bakışla yeni-

den ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Bu tanıtım ya-

zısında, Sartre felsefesinin Fransa entelektüel alanın-

da alımlanma biçimleri öncelikle varoluşçuluk, özne 

felsefesi, hümanist yaklaşımlar çerçevesinde ve son-

rasında, bu akımların eleştirisi üzerinden gündeme 

gelen yapısalcı, post-yapısalcı eğilimler bağlamında 

değerlendirilecektir. Böylelikle Bozkurt’un kitabının 

bağlamsal analiz kısmına odaklanılacaktır. 

Bir bütün olarak Sartre felsefesine olan ilgisizli-

ğin tarihsel ve felsefi  kökleri, tahmin edileceği üze-

re doğrudan Türkiye ile ilgili değil, bizatihi Fransız 

entelektüel alanının gelişiminde saklıdır. İlki zaman-

sal, diğeri ise tematik iki neden ileri sürülebilir. Bi-

rincisi, Sartre kendi düşüncesini ortaya koyduğu ilk 

temel eserini, Bulantı’yı 1936’da yayınlamış ve bu 

eseri 1943‘te basılan ve felsefi  başeseri olan Varlık 

ve Hiçlik izlemiştir. Dolayısıyla Sartre’ın Fransa’da 

konuşulduğu zaman dilimi, büyük oranda 1940 ile 

1960‘lı yıllar aralığındadır. Daha sonraları Fransız 

entellektüel alanında ses getiren eserler veren pek 

çok isim, sözgelimi Foucault, Lacan, Derrida, Dele-

uze, Althusser vb. bu alanı işgal etmiştir. İkincisi ise 
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Sartre’ın felsefesinin karakteriyle ilgilidir. Fransa’da 

ve genel olarak dünyada varoluşçuluğun önemli bir 

atılım yaptığı yıllar iki dünya savaşı yıllarıydı. Daha-

sı, Sartre örneğinde bu felsefenin temel niteliği “özne 

felsefesi” olmasıydı. 1960’lı yıllarda ise Fransa’da 

özne-karşıtı eğilimler ön-plana geçmiştir. Aynı za-

manda yeni felsefeyi kuracak isimlerin pek çoğu da 

Sartre’ın felsefesinin kurucu öğeleri olan fenomeno-

lojik yönteme ve Hegelciliğe genel olarak öfke ile 

bakıyorlardı, özelikle de Foucault, Deleuze gibi 

isimler. Bu bakımlardan, ge-

rek varoluşçuluğun gerekse 

de Sartre düşüncesinin episte-

mik merkezde moda olmak-

tan çıkması, epistemik mer-

kezin çevresi konumundaki 

Türkiye’de varoluşçuluğun ve 

fi lozof Sartre’ın yeterli ilgiyi 

görememesiyle sonuçlanmış 

ve Sartre’ın yalnızca roman ve 

tiyatro metinleri “çağdaş ede-

biyat” başlığı altında sunul-

muş ve alımlanmıştır. Fransa 

entelektüel alanında bir fi lo-

zof olarak Sartre’ın arkaikleş-

tiği bir dönemde, Türkiye’de 

edebiyatçı Sartre’ın göklere 

çıkarılması, yukarıda işaret 

etmeye çalıştığımız gibi, ayrı 

bir semptom olsa gerektir.  

1960’lı Yıllar Fransız 

Felsefesi’nde “Sartre 

Sorunu”

1960’lı yıllar Fransa’sında, 

felsefe alanındaki tartışmaların hemen hepsi, hüma-

nist düşünürler ile anti-hümanistler arasında yaşan-

mıştır. “Yabancılaşma”, “hümanizm”, “özne”, “yöne-

limsellik”, “otantisite”, “birlikte varolma” kavram ve 

temaları etrafında örülmüş varoluşçu-fenomenolojik 

felsefenin anlamın ve değerin koşulsuz özne tarafın-

dan inşâ edildiğini varsayması, bunun yanında, ha-

kikati ve bilgiyi bireysel varlığın deneyimlerine ve 

algılamalarına indirgemesi “özne odaklı” bulunarak 

eleştirilmiştir. “Özne-merkezli” eğilimlere karşı açı-

lan cephede, Althusser, Lacan, Lévi Strauss, Foucault 

gibi isimler teorik-anti-hümanizmacılığı benimseye-

rek felsefi  alanın “insan”, “özne”, “benlik”, “birey” gibi 

kavramlardan temizlenmesine teşebbüs etmişlerdir. 

1960’lı yıllarla birlikte ters yönde esmeye başlayan 

“yapısalcılık” rüzgarlarının etkisiyle artık “özne”den, 

“tasarı”dan ya da “otantik yaşamdan” değil; tam tersi-

ne “yapı”dan, “kod”dan, “sistem”den söz etmeye baş-

layan muhalif bir düşünce iklimi bütün başatlığıyla 

felsefeye egemen olmaya başlamıştır.4 Sartre’ın, 

varolanların kendilerini bilin-

ce sunmaları anlamındaki fe-

nomenleri temel alarak, bu fe-

nomenal unsurlar dolayımıyla 

bilincin içeriklerini ve onun 

yapısını açıklamaya çalışan 

fenomenolojiyi, genel olarak 

varlık nedir sorusu etrafında 

varlığın yapısını açıklamaya 

çalışan ontolojiyle “fenome-

nolojik ontoloji” temelinde 

sentezlemeye girişen projesi, 

gelişmekte olan rasyonalist ya-

pısalcı kavrayışların, tarihsel 

epistemolojinin ve fark felsefe-

sinin etki alanının genişleme-

siyle gerilemiştir. Post-öznelci 

dönemde, Heidegger, Husserl 

ve Hegel (Sartre, Merleau-

Ponty, Kojéve) çizgisinden zi-

yade Marx, Frued, Nietzsche, 

Bachelard (Althusser, Lacan, 

Deleuze, Foucault) isimleri 

üzerinden yeni bir felsefe da-

ğarcığı geliştirilmiştir.5

Fransız entelektüel alanı yeniden biçimlenirken 

“Sartrian monarşi rejimi”6 yıkılmaya başlamıştır. 

Bu yeni evrede Sartre pek çok ifadeyle lanetlenmiş-

tir: Hayatın bilinç-dışı ögesini göz ardı etmiş olma-

sı dolayısıyla lanetlenmiştir, (Lévi-Strauss, Lacan); 

ontolojik düalist ve iradeci olarak lanetlenmiştir, 

(Merleau-Ponty, Heidegger); 19. yüzyılın sistem-

inşâcısı ve tarihsel ilerlemeye inanması dolayısıyla 

lanetlenmiştir, (Foucault, Lyotard); ve çok daha kuv-

vetli bir biçimde Derrida tarafından Hegel, Husserl 

Sartre’ın romanları, oyunları 
ve çeşitli denemeleri 1950’li 
yıllardan itibaren çevrilmeye 
başlanmakla birlikte, doğru-
dan felsefi sorunlara odaklan-
dığı eserlerin çevrilmesi için 
2000’li yılları beklemek zorun-
da kalınmıştır. Söz gelimi, 
Sartre’ın düşünce sisteminin 
temelini oluşturan başyapıtı 
Varlık ve Hiçlik ancak 2009 
yılında, yani yayınlandığı 1943 
yılı göz önüne alınırsa 66 yıl-
lık bir gecikmeyle Türkçe’ye 
kazandırılabilmiştir. Türkiye 
entelektüel alanın belli moti-
vasyonları gereği açığa çıkan 
bu gecikmişlik, Sartre özelinde 
edebiyat ile felsefenin ayrış-
masına yol açmıştır.
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ve Heidegger’i yanlış yorumlayarak sonraki tüm je-

nerasyonu da tümüyle yanlış yönlendirdiği için la-

netlenmiştir.”7 Bernard Henri Lévy’nin, “70’li yıllar-

da, hocalarıma, bir gün Sartre’a bir kitap vakfetmeyi 

düşündüğümü söylemiş olsaydım, nasıl şaşırırlardı, 

görür gibiyim” dediği yıllar. Althusser, Sartre eserleri-

ni “felsefi  romanlar” diyerek yermekte, Foucault “ev-

rensel entellektüelin ölümünü ilan ederek” Sartre’ı 

hedef almaktadır. Oldukça canlı tartışmalar içinde 

açığa çıkan bu ayrışmayı Bozkurt, “ödipal kompleks” 

kavramı vasıtasıyla analiz etmektedir. Babalar ve 

oğullar metaforunun analojik yapısı itibariyle işlevsel 

olduğunu ben de düşünmekteyim. Fransız felsefe-

sinin baskın baba fi gürü olarak Sartre ile ödipal bir 

çatışkı içine giren “yeniyetme” fi lozofl ar, söz gelimi 

Foucault, Derrida, Deleuze, bir yandan babaya çok 

şey borçlu olmanın bilincine sahip olmuşlar, diğer 

yandan da babanın tasfi yesini tutkuyla arzulamışlar-

dır. Bu ödipal çatışma ilişkisi içinde onu tarih-dışı 

ilan etmeye çalışarak “babayı unutmak” istemişlerdir, 

ancak bu o kadar kolay olmamıştır. Yazarın çalış-

ması bu bakımdan “unutmadan” ziyade “hatırlama” 

temasını öne çıkardığı söylenebilir. Sartre’ı tarih-dışı 

ilan etme çabası, yaygın bir çaba olmasına rağmen 

Sartre’ı unutmak mümkün mü? Ya da Sartre, Bryan 

Magge’nin sözünü ettiği gibi “geçici bir entellektü-

el fi gür” müdür? Yoksa, Sartre sonrası Fransız dü-

şüncesi, ona atılmış bir dipnottan mı ibarettir? Zira, 

Bernard-Henri Lévy’in yerinde tespit ettiği gibi: Bu 

yüzyıl Deleuzecü olduysa, Sartrecı olarak başladığı 

içindir. “Özneyi ve hümanist kesinlemeleri dağıtan 

tüm modern akımların kökeninde Sartre vardır.”8 

Yukarıda belirtmiş olduğum gibi Sartre’ın, sonraki 

dönem entelektüel jenerayon tarafından alımlanma 

biçiminin ödipal bir ilişki olması, ikircikli bir tavrın 

oluşumunu tetiklemiştir; bir taraftan baba fi gürünü 

aşma çabası, diğer yandan ise “baba”nın varlığının 

olumlanması. Başka bir ifadeyle bu ödipal ilişki, öz-

nenin varlık kazanabilmesinin “baba” fi gürünün hem 

varolmasına hem de varolmamasına bağlı olması gibi 

gerilimli bir biçim almaktadır. Sartre sonrası özne-

karşıtı felsefe temayülü, Sartre felsefesinde hem kö-

kenlerini hem de reddettiği argümanları bulmuştur. 

Lévy’den yukarıda yapmış olduğum alıntı tamda bu 

ikircikli tavra işaret etmektedir. Şimdi “kökenler” 

meselesine biraz daha yakından bakalım. Öğrenciler, 

hocaya olan borçlarının son derece farkındadırlar, 

ki bu durum “hocaya saygı” naifl iğinin ötesinde bir 

şeydir. Alain Badiou, Fransa’da ikinci dünya sava-

şı sonrası felsefenin başlangıç noktasının, Sartre’ın 

1937 tarihinde yayınladığı makalesi “Egonun Aşkın-

lığı” olduğunu ileri sürmekte ve herşeyin kökeninin 

söz konusu metin olduğunu belirtmektedir. Haklıdır, 

çünkü “Ego’nun Aşkınlığı” metni Fransa’da düşünsel 

yönelimler açısından önemli etkilere sahip olmuştur. 

Bu metinde, Sartre’ın ifade ettiği ve sonraki dönemin 

özne-karşıtları tarafından benimsenen yaklaşımı, 

eylemlerin, düşüncelerin, duyguların kaynağı ola-

rak bir “önsel iç-ben” ya da “ben-bilinci” olmadığı 

argümanıdır. Bu yaklaşım Kartezyen cogito’nun ve 

Husserlyan fenomenolojik özne teorisinin eleştiri-

sini hedefl emektedir. Badiou, Deleuze’e referansla, 

1980 sonrası dönemde Fransa’da özne-karşıtlığının yoğunluğu seyrelmiş ve özne 
problemi yeniden felsefenin gündemini oluşturmaya başlamıştır. Böylesi bir gevşeme 
iki farklı okuma biçimini birbirine eklemleyerek belirli irtibat noktalarına odaklanan 
yeni çalışmaları açığa çıkarmıştır. “Sartre’ın canlanması” olarak tanımlanabilecek bu 
evre Sartre’ın metinlerinin yeniden farklı biçimlerde okunmasına neden olmuştur. 
Fransızların bir deyişiyle bu durum yani “bastırılmış olanın geri dönüşü”dür. Yeni 
dönemde Sartre üzerine farklı okuma biçimleri açığa çıkmıştır. Christina Howells 
“yeni Sartre” kavramı altında değerlendirilebilecek yeni okuma girişimlerinin, Sartre 
düşüncesini ve sonraki dönemin yapısalcı, post-yapısalcı düşünürler ile yeniden değer-
lendiren ve ortak noktaların altını çizen deneme ve makaleler ile başladığını belirt-
mektedir.
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Sartre’ın herşeyin başlangıcını oluşturduğunu iddia 

ettiği düşüncesinin “gayr-i şahsi aşkın alan” (imper-

sonal transcedental fi eld), ve “bilincin inşa edildiği” 

tezi olduğunu belirtir.9 Buna ek olarak Deleuze’ün 

1964 tarihli yazısının başlığı oldukça çarpıcıdır: 

“Sartre Benim Hocam’dı” (He Was My Teacher). Bu 

yazıda Deleuze hocasına olan hayranlığını şu sözler-

le dile getirmektedir: “Yeni ve radikal düşünmeyi, ve 

bu düşünceyi artistik ve edebi stiller içinde ifade et-

menin yollarını keşfetmeyi bize öğreten Sartre’dır.”10 

Daha etkili bir ifadeyle Deleuze, Sartre’ın Varlık ve 

Hiçlik kitabını ve Varoluşçuluk Hümanizmdir yazısı-

nı, “uzun bir geceden sonra, özgürlük ve düşüncenin 

özdeşliğini öğrendiğimiz metinler” olarak göklere 

çıkarmaktadır. Deleuze’ün belirttiği gibi Sartre yeni 

bir düşünceyi yeni biçimler altında sunmayı iyi bi-

liyordu. Yeni temaları, yeni stiller kullanarak, ve yer 

yer polemik biçimlerde ifade etme anlayışı, Sartre’ın 

öğrencilerine bıraktığı mirasıdır.

“Yeni Sartre” ve Alternatif Okumalar

1980 sonrası dönemde Fransa’da özne-

karşıtlığının yoğunluğu seyrelmiş ve özne prob-

lemi yeniden felsefenin gündemini oluşturmaya 

başlamıştır. Böylesi bir gevşeme iki farklı okuma 

biçimini birbirine eklemleyerek belirli irtibat nok-

talarına odaklanan yeni çalışmaları açığa çıkarmış-

tır. “Sartre’ın canlanması” olarak tanımlanabilecek 

bu evre Sartre’ın metinlerinin yeniden farklı biçim-

lerde okunmasına neden olmuştur. Fransızların bir 

deyişiyle bu durum yani “bastırılmış olanın geri 

dönüşü”dür. Yeni dönemde Sartre üzerine farklı 

okuma biçimleri açığa çıkmıştır. Christina Howells 

“yeni Sartre” kavramı altında değerlendirilebilecek 

yeni okuma girişimlerinin, Sartre düşüncesini ve 

sonraki dönemin yapısalcı, post-yapısalcı düşünürler 

ile yeniden değerlendiren ve ortak noktaların altını 

çizen deneme ve makaleler ile başladığını belirtmek-

tedir. Hem Margeret Majumdar (1997) hem de Peter 

Caws (1992) Sartre felsefesi ile Althusserian yapısal-

cılık arasında irtibatların varlığını (Althusserci Sart-

re); Marie Andrée Charbon (1999) Sartre’ın bilinç 

ve imajinasyon üzerine çalışmaları ile Lacan’ın özne 

teorisi arasındaki irtibat noktalarını (Lacancı Sart-

re); ve Bruce Baugh ise Sartre’in bilinç konusundaki 

yaklaşımının Derrida’nın, özellikle de Yazı ve Fark 

çalışmasında açımladığı fark teorisi ile irtibatlarını 

vurgulamaya başlamıştır11 (Derridacı Sartre). Bunun 

yanında Alain Renault’nun, 1960 sonrası felsefenin, 

Sartre felsefesini yorumlama tarzlarının barındırdığı 

“hataları” vurgulayarak Sartre’ı rehabilite etme teşeb-

büsü12 ve Roland Barthes’ın13 bir çalışmasını Sartre’a 

atfetmesi, Sartre’ın yeniden gündeme gelmesinde 

önemli olmuştur. Bernard Henri Lévy’nin, Türkçe’ye 

de çevrilen Sartre Yüzyılı kitabını da burada anmak 

gerekir.14 Belki de en olağandışı gözükebilecek olan 

Derrida düşüncesi ile Sartre felsefesi arasındaki ya-

kınlaşmadır. Derrida’nın bizatihi kendisi, Les Temps 

Modernes’nin ellinci kuruluş yıl dönümünde kaleme 

aldığı yazısında15 Sartre’a ve onun kurmuş olduğu 

Les Temps Modernes’e olan saygısını dile getirmiştir. 

Daha sonra, Derrida’nın da katıldığı Groupe d’études 

sartriennes grubunca organize edilen 1999 yılında iki 

gün boyunca süren konferansta Derrida felsefesinin 

Sartre felsefesi ile ilişkisi tartışılmıştır. Bu tartışma-

da Sartre düşüncesinde yeniden keşfedilen şey, onun 

öznenin fi lozofu olduğu değil, özneyi yapı-söküme 

uğratan (deconstruct the subject) isim olduğudur. 

Böylece, Sartre’ın özne problematiğini yapı-sökümcü 

paradigma içinden yeniden okuma yönünde bir eği-

lim ortaya çıkmıştır. Bu okuma tarzının iddiası üze-

rinden Sartre’ın özne teorisinin, modern özne teori-

sinden farklılaştığı temel noktaya dikkat çekmekte 

fayda var. Modern özne teorisi özneyi, Kant ve Des-

cartes örneğinde görülebileceği gibi, kendinin bilin-

ciyle özdeşleştirmektedir. Pür öznel ve kendi kendini 

temeli olan “kendinde özne” teorisinin eleştirisinde, 

Sartre’ın özne teorisinin radikalliği ve yeniliği, onun 

özneyi kendinin bilinciyle (self-consciousness) öz-

deşleştirmeye karşın “kişilik öncesi öznellik” (pre-

personal subjectivity) dediği, benlik öncesi güçlerin 

“kendinin bilincine” olan önceliğini vurgulamasıdır. 

Özne-karşıtı Fransız felsefesi, özne-teorisinin ötesine 

geçmenin temellerini Sartre düşüncesinde bulmuş 

olması, yukarıda Badiou’nun haklı olarak işaret ettiği 

gibi, anlamlıdır. Burada, modern özne teorisini ken-

disiyle özdeş olmaktan çıkarıp onu belli başlı dışsal 

unsurların içine yerleştirme (söylem, yapı, bilinç-dışı 

vb.) stratejisi güdüldüğü açıktır. Tamda burası onto-

lojinin siyasal uzanım noktası, yani radikal özne teo-
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risinin politik praksis içinde yerleştirilmeye çalışıldı-

ğı bağlamdır. Fâil, ego’nun işlemlerini tanımlayan bir 

dışarısına16(Derrida’nın kurucu dışsalık ögesi) gerek-

sinim duymaktadır. Böylelikle özne, kendi temelleri-

ni ego’da değil, kurucu dışşsalık ögesi olan sosyal ve 

kollektif politik eylemde bulacaktır. Bu kavrayışta aş-

kın öznenin, politik eylemin ön-koşulu ya da zorun-

lu temel momenti olduğu varsayımı iptal edilmiştir. 

Varoluşçuluk ve Edebiyat: “Kavramdan Kaçış”

Vurgulanması gereken diğer bir husus, varoluş-

çu felsefe temayülünün edebi formlar ile ilişkisidir. 

Varoluşçuluğun özünde soyutlamaya karşı çıkış yat-

maktadır. Ontolojinin epistemolojiye indirgenebi-

lir olduğu varsayımı, varlığın doğrulanmasını onun 

bilinmesiyle eşitlemiştir. Bu idealist,  -Heideggerci 

anlamıyla- metafi zikçi pozisyona karşıt olarak va-

roluşçular “varolmanın”, “bilinme/bilme” ile özdeş 

olmadığını ilan etmişlerdir. Tasarımlanamaz olanın, 

öngörülemeyen ve olumsallığın alanı olduğu var-

sayılan varoluş alanına dikkat gösteren böylesi bir 

ontolojik kavrayışın önemli bir sonucu “kavramdan 

kaçış” stratejisidir. Kavramsal yapının aynılığı, başka 

varoluşları ortadan kaldırır. Kavramdan bu vazgeçiş 

varoluşçu açısından zorunludur. “Kuramsal biçimlere 

karşıt olarak yazınsal (kurgusal) söylem biçimlerinin 

-oyunlar, itiraf biçeminde özyaşamöyküsü, romanlar 

vb.- yaygın kullanımının nedeni budur.”17 Varoluşçu 

felsefenin, sistematik felsefenin tümelleyici, gündelik 

varoluşun oldukça uzağına düşen mantık ve soyut-

lama ilkeleriyle çalışan yapısına karşıtlığı Sartre ör-

neğinde oldukça belirgindir.18 Sartre, bireyin kendi 

yaşantısını/tecrübesini kolayca açımlayabilmesine 

imkân sağlayan farklı yazın formlarını bir sunuş siya-

seti olarak deneyimlemeyi tercih etmiştir. Bu formla-

rın en önemli ikisi kuşkusuz “roman” ve “tiyatro”dur. 

Haddi zatında modern bir edebi form olarak roman, 

bireyin yaşantısının dile geldiği bir form olagelmiş-

ken, tiyatro da trajiğin kendini ortaya koyabildiği en 

etkili form olmuştur. Varoluş itibariyle insanın trajik 

yaşantısının resmedildiği Sartre felsefesinde, farklı 

yazın tarzlarının tercih edilmiş olması bu bakımdan 

oldukça anlamlıdır. Bunun yanısıra, Sartre’ın geliştir-

meye çalıştığı “öznenin çoğulluğu” fi krinin işlenmesi 

bakımından da roman ve tiyatro formlarının daha 

uygun olduğu belirtilmelidir. Sartre’ın, “ben ve baş-

kası” arasında kurduğu dinamik-ilişkiselliğe sahip 

özne karakterinin diyolojik yapısıyla örtüşen tiyatro 

ve roman formlarını öne çıkarması, kesinlikle Kar-

tezyen öznenin “meditasyonlarına” karşı bir strateji-

dir. Benzer bir tarzda Nietzsche’de de felsefe kendi-

ni, analitik felsefenin “argümanına” (rasyonel insan) 

karşı olarak “aforizma” (üst-insan) biçiminde ortaya 

koymuştu. Sade ve otantik varlık alanını yakalama 

arzusu, yazının formuna da klasik felsefeden farklı 

bir nitelik kazandırmıştır. Özetle, felsefenin içeriği, 

kendini sunuş biçimini dolaysızca koşutlamaktadır. 

Sartre özelinde buna Fransız yazın geleneğini de ek-

lemek gerekmektedir. Çünkü Fransa, Bozkurt’unda 

çok iyi tespit ettiği gibi, tarih boyunca hep felsefeyle 

edebiyat ve tiyatronun iç içe yaşamını sürdürdüğü 

bir yapıya sahip olmuştur. Fransa yazın alanında sa-

nat, edebiyat, siyaset, felsefe alanları arasındaki ilişki 

oldukça geçirgen bir nitelik arzetmektedir. 20. yüz-

yılda Sartre, Albert Camus, Gabriel Marcel, Maurice 

Blanchot, Georges Bataille; Fransız Aydınlanması dö-

neminde Voltaire, Rousseau, Diderot ve son dönem-

de Julia Kristeva, Alain Badiou gibi düşünürler, farklı 

felsefi  eğilimlere sahip olmalarına rağmen, düşünce-

nin sunuş biçimi konusunda, farklı yazın formlarına 

başvurmaları dolayısıyla ortaklaşmaktadırlar.

Son olarak yazarın eksik bıraktığı bir hususu be-

lirtmek istiyorum. Yazarın, yazınsal-edebi alanı fel-

sefeye doğru genişletme gayesi içinde olan bir edebi 

fi gür olması, Sartre felsefi  ontolojisinin jeneolojisin-

de bir takım unsurların eksik kalmasına neden ol-

muştur. Burada belirtilmesi gereken temel eksiklik, 

Fransız felsefe alanında 1930’lu yıllarda, Jean Wahl, 

Alexandre Kojéve, Jean Hyppolite gibi isimlerin söz-

cülüğünde tartışılmaya ve savunulmaya başlanmış 

Hegelciliktir. Hegel düşüncesinin temel kavramları 

ve temaları Sartre düşüncesinde oldukça merkezi 

bir yer tutmaktadır. Söz gelimi, “kendinde varlık” ve 

“kendisi için varlık” kategorizasyonu, “olumsuzla-

ma”, “başkası” gibi unsurlar doğrudan Hegel düşün-

cesinden kaynaklanmaktadır ve Sartre düşüncesinde 

Hegel’in etkisi bundan çok daha derin ve kapsam-

lıdır. Ancak kitabın ana meselesinin Sartre felsefesi-

nin bir soykütüksel analizi olmadığı için bu eksiklik 

mazur görülebilir, ve bu durum, çalışmanın önemini 
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hiçbir biçimde azaltmaz. Haddi zatında, Fransız en-

telektüel alanının gerek kurumsal gerekse de kuram-

sal kökenlerinin analizi oldukça kapsamlı, spesifi k 

bir çalışmayı gerektiren oldukça zor bir iştir. Ahmet 

Bozkurt’un çalışması, Sartre sonrası Fransız felsefesi-

nin egemenliği altında bulunan Türkiye’de, yalnızca 

edebiyatı itibariyle değil, felsefesi itibariyle de çağ-

daş olduğunu vurgulayarak Sartre’a odaklanması ve 

bunu edebiyat ile felsefe arasında varolan yarılmanın 

ötesinde bir bütünsellik içinde ele alıp değerlendir-

mesi oldukça kayda değerdir. Umulur ki, Sartre’ın 

felsefi  örgüsünün tiyatro metinlerine atılan ilmekle-

rini başarılı bir tarzda sökmeyi başarmış Bozkurt’un 

çalışması, yalnızca edebiyat çevrelerinden ya da yal-

nızca felsefe çevrelerinden değil, her iki çevreden de 

hak ettiği ilgiyi görsün, ve belli tartışmalara vesile 

olsun. 

Dipnotlar
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M üslüman Kardeşlere 

dönük eleştirileri irdele-

diğiniz kitabınızı  yazma düşün-

cesi nasıl oluştu?

5-6 Mayıs 2012’de Medeniyet 

Derneği ve Genç Birikim Derneği 

tarafından Ankara’da “Müslüman 

Kardeşler ve Hasan el-Benna” 

konulu bir uluslararası sempoz-

yum düzenlendi. Bu sempoz-

yumda benim de Müslüman 

Kardeşler’e yöneltilen eleştiriler 

ve cevapları konulu bir sunum 

yapmam istenmişti. Bu sunumda 

bazı eleştirileri genel hatlarıyla ele aldım. Daha sonra 

Nida Yayınları’nın Müdürü değerli kardeşimiz Recep 

Songül, Müslüman Kardeşler’in son dönemde Arap 

dünyasında yaşanan olaylardan dolayı daha çok 

konuşulduğunu ve bu eleştirilerin gündeme geti-

rildiğini hatırlatarak konuyu biraz daha genişletip 

kitaplaştırmamı teklif etti. Ben de uygun gördüm ve 

böyle bir çalışmanın faydalı olacağını düşündüm. 

Harekete dönük eleştiriler 

hangi noktalarda toplanıyor?

Eleştirileri yönelten kesime 

göre değişiyor. Arap dünyasında-

ki selefi akımdan gelen eleştiriler 

İhvan’ın tasavvuf konusundaki 

tutumu ve bazı itikadi meseleler 

üzerinde yoğunlaşıyor. İslâm’ı bir 

devlet nizamı olarak hakim kılma 

idealine ağırlık veren siyasi boyut-

lu akımlardan yöneltilen eleştiriler 

siyasal kavramlar üzerinde yoğun-

laşıyor. Laik ve Batıcı kesimle-

rin eleştirileri ise zaten temelde 

İslâmcılığa karşı. Ancak bu çalışma ve esas aldığımız 

kaynak İslâmî kesimden yöneltilen eleştirilere cevap 

niteliğinde. 

Tevfik el-Vai’nin eserinden söz ediyorsunuz. Bu 

eserin özelliği nedir ki?

Tevfik el-Vai, hareketin ileri gelen ilim ve dava 

adamlarından. Kitabı da eleştirilere doğrudan cema-

atin verdiği cevapları içeriyor. Dolayısıyla onun 

Asım ÖZ

“İhvan Artık Siyasal Hayatın
Bir Realitesidir”

Arap dünyasında son dönemde meydana gelen ayaklanmalar ve siyasi değişim süreciyle birlikte daha çok 

öne çıkan Müslüman Kardeşler’e (İhvan’a) muhtelif eleştiriler yöneltilmiş durumda. Bu eleştirilerin bazıları 

dar bir çerçevede kalmış ve sadece eleştiride bulunan kesimlerin kendi tercihleriyle ilgili olsa da bazıları 

da geniş çerçevede gündeme gelen ve konuşulan konular. Doğal olarak cemaatin ileri gelenleri de eleştiri-

lere cevap vermeye ve eleştirildikleri konularda seçimlerini neye dayandırdıklarını izah etmeye çalışmışlar. 

Özellikle öne çıkan ve farklı kesimler tarafından tartışma konusu yapılan bazı önemli eleştirilere cemaatin 

verdiği cevaplar hakkında, dayandıkları gerekçeleri de naklederek okuyucularını bilgilendirmeye çalışmış-

lardır. Ahmet Varol’un kalem aldığı “Müslüman Kardeşler’e Yönelik Eleştiriler ve Cevaplar” isimli eseri Nida 

Yayınları tarafından  yayınlandı. Varol’la kitabından yola çıkarak Müslüman Kardeşler’e dönük eleştirileri 

konuştuk.  

Ahmet Varol
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kitabını kaynak alarak doğrudan cemaatin verdiği 

cevapları okuyucuya yansıtmaya çalıştık. Ama kitabı 

aynen tercüme etmeyip bazı ekleme ve özetlemelerle 

ulaşmak istediğimiz okuyucu açısından öncelediği-

miz hususlar üzerinde durmaya çalıştık.

Türkiye’de Müslüman Kardeşler’e ilişkin eleş-

tirileri  genel boyutlarıyla biliyoruz, demişsiziniz. 

Ancak bu konuyu ayrıca ele almamışsınız. Niçin?

Böyle bir ifade kullan-

madık. Sadece kullandığı-

mız kaynaktan aktardığımız 

hususlar içinde Türkiye’de 

öne çıkan eleştirilere ağırlık 

verdiğimizi ifade ettik. Çünkü 

kitap geniş ve bayağı kapsam-

lı. Birçoğu da Türkiye’de çok 

fazla konuşulmayan husus-

lardan oluşuyor. Ele aldığı-

mız hususlardan bazılarını 

da el-Vai’nin kitabında izah 

edildiği boyutta geniş çaplı 

ele almadık. Ayıklama yaptık. 

Maksadımız buydu. 

İhvan’ın Siyasal Faaliyetleri

İran İslâm Devrimi son-

rasında İhvana ilişkin ‘dev-

rimci’ bir zeminden yola 

çıkan eleştiriler olduğunu 

biliyoruz. Sözgelimi Kelim 

Sıddıki merhum bu minvalde 

eleştiriler yapmıştı. Bu eleşti-

riler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu eleştirilerin bazıları siyasal tavırla ilgilidir ve 

kitapta yer alıyor. Kelim Sıddıki vefat etti. Allah’tan 

kendisine rahmet diliyoruz. Yaşıyor olsaydı İran’ın 

bugün Suriye’deki Baas diktasına destek vermesine 

ve bu diktaya karşı devrimci başkaldırının başının 

ezilmesi için silah ve asker göndermesine nasıl yak-

laşırdı bilmiyoruz. Ama dün “devrimci” söylemlerle 

İhvan’ın siyasal faaliyetlerine eleştiri yöneltenlerin 

bazılarının bugün İran’ın Baas diktasına şartsız des-

tek vermesini anlamak zor. 

İhvan’ın dünkü siyasal faaliyetleri de bugün 

zulme başkaldıran kitlelere destek çıkması da zulüm 

rejimlerine karşıdır. Zulmü onaylamamıştır. Sadece 

zamana ve şartlara göre metot farklılıkları vardır. Bu 

metot farklılıklarına yöneltilen eleştirileri de haklı ve 

isabetli bulmuyoruz. 

Müslüman Kardeşler’e siyasi olarak yöneltilen 

eleştiriler hangi  kavramlar etrafında  yoğunlaşı-

yor?

Bunlar da eleştiriyi yönel-

tenlere göre değişiyor. Bazıları 

gizli çalışmayı eleştirirken, 

bazıları da hakim sistemleri 

onaylama anlamına geleceği-

ni iddia ettikleri izne dayalı 

örgütlenmeye eleştiri yönel-

tiyorlar. Kavramlar daha çok 

siyasal parti, çok partililik, 

demokrasi, seçim, vatansever-

lik, ulusçuluk yani milliyetçi-

lik vs. üzerinde yoğunlaşıyor. 

Bunların her biri hakkında 

verilen cevaplar özet bir şekil-

de kitabımızda mevcuttur. 

Bazı yorumcular 

Türkiye’de Nurcu gelenekle 

İhvan arasında benzerlikler 

olduğunu ifade ediyor. Bu 

konuda ne düşünüyorsunuz?

İslâmi geleneklerin hepsi 

arasında benzerlikler ve ihti-

laflar vardır. Hiçbiri diğerinin aynısı değildir, tümüy-

le de ayrı değildir. Ama İhvan, hilafetin ilgasından 

sonra yeniden İslâmî nizamı hâkim kılma idealiyle 

ortaya çıkmış ilk örgütsel yapılanmadır. O döne-

min fikri akımlarından etkilenmiş olmakla birlikte 

düşünce altyapısını ve kendi örgütsel yapısını ken-

disi oluşturmuş bir harekettir. Nurcu gelenekten 

etkilenmesi söz konusu değildir. 

Seyyid Kutub ve  İhvan

İhvan içi tartışmalara hiç değinmiyorsunuz. 

Takiyyüddin Nebhani, Said  Ramazan ve Seyyid 

Eleştiriler yönelten kesime 
göre değişiyor. Arap dünya-
sındaki selefi akımdan gelen 
eleştiriler İhvan’ın tasavvuf 
konusundaki tutumu ve bazı 
itikadi meseleler üzerinde 
yoğunlaşıyor. İslâm’ı bir dev-
let nizamı olarak hakim kılma 
idealine ağırlık veren siyasi 
boyutlu akımlardan yönelti-
len eleştiriler siyasal kavram-
lar üzerinde yoğunlaşıyor. Laik 
ve Batıcı kesimlerin eleştirileri 
ise zaten temelde İslâmcılığa 
karşı. Ancak bu çalışma ve 
esas aldığımız kaynak İslâmî 
kesimden yöneltilen eleştirile-
re cevap niteliğinde.
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Kutub bir bakıma İhvan’ı içerden eleştiren ve ayrı-

lan isimler. Bu bağlamda İhvan’a ilişkin iç tartışma-

ları nasıl anlamak ve yorumlamak gerekir?

Öncelikle burada bir iki bilgi hatasını düzelt-

mek istiyorum. Takiyyuddin en-Nebhani, İhvan’la 

ilişki içine girmiş, sohbetlerinden ve eserlerinden 

istifade etmiştir, ama cemaatin bir mensubu değil-

di. Dolayısıyla bu cemaatten kopma biri değildir. 

Hizbu’t-Tahrir’i tamamen kendi müstakil görüşleriy-

le kendisi oluşturmuş, sonra da bu hareketin örgüt-

sel yapısı onun görüşleri doğrultusunda şekillen-

miştir. Yani Hizbu’t-Tahrir tamamen bağımsız olarak 

yapılanmıştır; İhvan’dan kopma bir örgüt değildir. 

Seyyid Kutub’un İhvan’dan ayrıldığı bilgisinin 

yanlış olduğu, onun şehadetine kadar İhvan’ı terk 

ettiğini ortaya koyan en basit bir delilin dahi bulun-

madığı artık bütün açıklığıyla ortaya konmuştur. 

Bunu mensup olduğu ailenin yaşayan fertlerinden 

de öğrenmek mümkündür.. Aksini ileri sürenler de 

delilleri olmadığı için artık susmayı tercih etmiş-

lerdir. Bunun yanı sıra Seyyid Kutub’un eserleri 

İhvan’ın eğitim programlarında hâlen yer almaktadır. 

Öte yandan kaynak olarak esas aldığımız kita-

bın da bizim çalışmamızın da yazılmasının mak-

sadı İhvan’a cemaat dışından yöneltilen eleştirilere 

cevaptır. Kendi içindeki tartışma ve ihtilafların tah-

lili konusunda farklı çalışmalar, dosyalar ve yazılar 

bulunmaktadır. 

Ayrıca burada kişiler üzerinde değil konular 

üzerinde durulmuştur. Ele alınan konulardan bazı-

ları yerine göre iç tartışmalarda da ele alınmıştır. 

Kitabımızın tartışmaların tümünü içerdiğini de söy-

lemiyoruz. Öncelik arz ettiğini ve açıklığa kavuştu-

rulmasına bilhassa ihtiyaç olduğunu düşündüğü-

müz hususlara özellikle yer verdik. Bazı tartışmalar 

tamamen kişisel yaklaşımlarla ilgilidir ki tarihte ilim 

adamları arasında bu türden, kitaplara sığdırılması 

mümkün olmayan tartışmalar vuku bulmuştur. 

Bir de şunu belirtmek gerekir. Eleştirilerin haklı 

ve isabetli olanları da vardır. Dolayısıyla cevaplandı-

rılması gerekmez. Bilakis istifade edilir. Bu hususta 

İmam Şafii’nin şu sözü bir ilke niteliği taşır: “Bizim 

görüşümüz doğrudur, yanlış da olabilir. Başkasının 

görüşü yanlıştır, doğru da olabilir. Kim bizim sözü-

müzden daha güzelini ortaya koyarsa onu alırız.”

Peki Hasan el Hudaybî’nin “Yoldaki İşaretler”e 

karşı kaleme almış olduğu eserini bu çerçevede 

nasıl anlamak gerekir? 

Bu kitap, Seyyid Kutub’un cemaatten ayrıldığını 

göstermez. Sadece kitapta izlenen metoda ve bazı 

fikirlere eleştiridir. Cemaatin kendi içindeki ihtilaflar 

hakkında yazılan eser ve çalışmalar ile kastettikle-

rimden biri de budur. 

Hasan el-Benna’nın Görüşleri

Ağırlıklı olarak Hasan el-Benna’nın görüşleri 

etrafında gelişiyor kitabınız. Hasan el- Benna’nın 

konumu biraz İran’da İmam Humeyni’nin konumu 

gibi sanki. Farklılıkların kendisinden hareket ede-

rek meşruiyet  sağladıkları bir isim. Ne dersiniz?

İhvan’ın benimsediği anlayışa göre Hasan 

el-Benna bir dava önderi ama sözleri delil kabul 

edilen bir dayanak, ölçü değildir. Ölçü her zaman 

Kur’ân ve sünnettir. Hasan el-Benna’nın görüşleri 

de bu iki kaynağa uyduğunda alınır, uymadığında 

terk edilir. Kitapta Hasan el-Benna’nın görüşlerinin 

İhvan’ın sonradan Hasan el-Benna’nın 
çizgisinden koptuğu ileri sürülmekte-
dir. Cemaatin bu konudaki tavrı da 
şudur: Hasan el-Benna bir önderdir 
ama bir ölçü değildir. Zaman, zemin 
ve başvurulan kaynak gerektirirse 
görüşleri terk edilebilir. Terk edilme-
mesi gereken ölçü Kur’ân ve sünnet-
tir. Ama cemaatin sonradan kurucu 
önderin görüşlerinden ayrıldığı iddi-
alarının ne kadar doğru olduğu, eğer 
bir farklılık varsa bunun neye dayan-
dığı hakkında bilgilendirme yapılma-
sına ihtiyaç vardır.
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geçmesi onun görüşlerinden hareketle savunma 

yapılması, onun görüşlerinin şer’i delil kabul edil-

mesi amacıyla değil onun görüşlerinin şer’i delillere 

uyup uymadığının, bu konuda yöneltilen eleştirilere 

şer’i delillerden dayanak bulunup bulunmadığının 

ortaya konması amacıyladır. Yani onun görüşleriyle 

savunma yapılmamış, onun görüşleri şer’i delillerle 

ve dayanaklarla savunulmuştur. Dolayısıyla Hasan 

el-Benna’nın kendisinin meşrulaştırma dayanağı 

sayılan bir şahsiyet olduğu tespiti isabetli değildir. 

Bir de bazı eleştirilerde İhvan’ın sonradan Hasan 

el-Benna’nın çizgisinden koptuğu ileri sürülmekte-

dir. Cemaatin bu konudaki tavrı da şudur: Hasan 

el-Benna bir önderdir ama bir ölçü 

değildir. Zaman, zemin ve başvu-

rulan kaynak gerektirirse görüşle-

ri terk edilebilir. Terk edilmemesi 

gereken ölçü Kur’ân ve sünnettir. 

Ama cemaatin sonradan kuru-

cu önderin görüşlerinden ayrıl-

dığı iddialarının ne kadar doğru 

olduğu, eğer bir farklılık varsa 

bunun neye dayandığı hakkında 

bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç 

vardır. İsminin çok geçmesinin ve 

görüşlerine sıkça yer verilmesinin 

bir sebebi de budur. 

İhvan odaklı hareketler veya 

yapılar seksenli yıllarda gizlilik 

meselesi etrafında çokça tartış-

malara yaptılar. Hatta bu minvalde  hareket fıkıh-

ları oluşturuldu. İhvan’ın gizlilik meselesi  konusu-

na yaklaşımı nasıl?

İhvan’ın bu konudaki metodu Hz. Peygamber 

(s.a.v.)’in metodudur. Davet umuma yönelik ve açık, 

örgütsel yapılanma ise içe dönüktür ve gerektiğinde 

gizlidir. Bu konunun da ayrıntısı kitabımızda mev-

cuttur.

İslâmcılık ve yurt meselesi çokça tartışıldı. Bu 

bağlamda Hasan el-Benna’nın ‘vatan’ kavramına 

yüklediği anlamın üzerinde durulması gerekiyor. 

El-Benna bu konuda neler söylüyor?

Bu konu kitabımızda ayrıntılarıyla geçiyor. 

Özetlemek gerekirse Müslüman için vatan değerlidir, 

ama öncelikli olan kutsal değerlerdir. Birçok pey-

gamberin hayatında hicretin olması da buna delalet 

eder. Ayrıca Müslümanın vatan anlayışı emperyaliz-

min dayattığı sınırları tanımayan bir vatan anlayışı-

dır. Bu da kitabımızda İhvan’ın şairlerinden birinin 

şu beyitleriyle özetlenmektedir: 

Ben kendim için İslâm toprağından 

başka vatan bilmiyorum. Şam da bunun 

içindedir, üzerinde Nil’in aktığı vadi de

Her ne zaman bir beldede Allah’ın adı anılırsa

Orayı vatanımın bir parçası bilirim.

Batılı güçlerin İhvan’la iki 

binli yılların başından itibaren 

görüştüklerini veya ilişki kurma-

ya çalıştıklarını söylüyorsunuz. 

Bu konuda neler yaşandı?

İhvan artık siyasal hayatın 

bir realitesidir. Dolayısıyla siya-

sal güçlerin onu nazarı dikkate 

almaları ve görüşme girişiminde 

bulunmaları normaldir. Fakat bu 

İhvan’ın ideallerinden ve ilkelerin-

den vazgeçeceği anlamına gelmez. 

Bu örgütsel bir diplomasidir ve 

tüm siyasal akımların tarihlerinde 

benzerlerine rastlarsınız. Özetle 

ifade etmek istersek Batı her ne 

kadar böyle bir diplomasiye kapıyı açsa da şimdilik 

İslâm dünyasında Müslüman Kardeşler’in siyasal 

iktidarını kabullenmeye kendini hazır hissetmiyor. 

Mısır’da organize edilen fitnenin arkasında da bu iti-

raz var. Konunun ayrıntısını ve gelişmeleri daha önce 

muhtelif periyodik yayın organlarında yayınlanan 

dosyalarımızda ele almıştık. Bu dosyaları kitabımıza 

da ekledik. 

ABD’nin Ortadoğu’daki İslâmi oluşumların 

önünü açarak Afrika’ya ve bölgeye dönük  politi-

kalarında  sorunları en aza indirmeyi amaçladığı 

söyleniyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 
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Bunlar komplo teorilerinin ve varsayımların bir 

parçası. Ortadoğu’da İslâmî oluşumların önünün 

açılmasının ABD’nin Afrika’ya yönelik politikalarına 

ne katkısı olacak? Öte yandan Ortadoğu’da İslâmi 

hareketlerin önünün açılması, Siyonist işgalin gele-

ceği açısından ciddi sorunlar ve riskler oluşturacak-

tır. Siyonist işgal ise ABD politikaları açısından son 

derece önemlidir. Dolayısıyla Afrika’da kazanacağını 

burada kaybedeceğiyle değişmek istemez. Bu itibarla 

bölgede İslâmî hareketler ABD’nin önlerini açmasıy-

la değil kendi mücadele ve direnişleriyle kazanmak 

zorundadırlar. O sebeple de zor merhalelerden 

geçecekler. Sabır ve kararlılık göstermeleri duru-

munda kazanabilecekler, ABD’nin önlerini açmasıyla 

ve onunla yapacakları Afrika-Ortadoğu pazarlığıyla 

değil. Bugün Mısır ve Tunus’ta yaşanan fitne savaşı 

da bunu gösteriyor. 

 Müslüman  Kardeşler silahlı mücadeleye nasıl 

bakıyor?

Müslüman Kardeşler, işgale karşı silahlı müca-

deleyi destekliyor ama siyasi mücadelesinde silah 

tercihi değildir. Libya, Yemen ve Suriye’de yaşanan 

silahlı çatışma rejimin silaha başvurmasının zorladığı 

bir savunma olduğundan İhvan buralardaki silahlı 

mücadeleyi onayladı. Normalde siyasi mücadelede 

silaha başvurulmasını onaylamıyor. 

Yetmişli ve seksenli yıllarda İhvan’dan ayrılan 

ve silahlı mücadeleyi öne çıkaran yapıların bugün-

kü durumu nedir?

Onlardan bazıları bugün tamamen kayboldu. 

Bazıları da farklı çizgi ve görüşler doğrultusunda 

çalışmalarını sürdürüyor. Müslüman Kardeşler bu 

gibi gruplarla çekişme ve kavga içine girme yoluna 

gitmedi. Hatta Hüsnü Mübarek döneminde tutuk-

lanan bu gibi gruplara mensup gençlerin birçoğunu 

yine Müslüman Kardeşler’in avukatları savundu. 

İçlerinde tekfirci aşırılıklara kayanlar olmuştu. Ama 

tekfirci aşırılıklara kayanların çoğu ya tamamen 

silindi ya da bu aşırılıklarını terk ederek daha iti-

dalli çizgiye geldiler. İtidalli çizgide olanlarla bugün 

Müslüman Kardeşler, işbirliği ve yardımlaşma içine 

girerek bir İslâmi güç birliği oluşturma çabası için-

dedir. Birçokları bu yöndeki çağrılara olumlu cevap 

vermişlerdir. 

İhvan’dan kopan görece yoksul kesimlerin 

Selefilere yöneldiği şeklinde yorumlar yapılıyor. 

Mısır’da İhvan nasıl bir sosyo-ekonomik dönüşüm 

öngörüyor?

Ayrılanların yönelişlerinde dönemlere göre farklı-

lık görülür. Bir dönem devlete siyasi yönden hâkim 

olmak için gücün kullanılması görüşüne, bir dönem 

tekfirciliğe, son dönemlerde ise selefiliğe yönelmeler 

görülür. Bunda İhvan’ın sosyo-ekonomik yapısından 

ziyade onu yetersiz veya hatalı bulanlar üzerinde 

etkili olanların çizgi ve konumu rol oynar. İhvan’ın 

sosyo-ekonomik yapısı üzerinde belli bir kesimin 

ağırlığı görülmez. Her kesimden cemaate dâhil olan-

lar var. Mısır İhvan’ında Mısır toplumunun sosyo-

ekonomik yapısını görebiliriz. Genelde ise İhvan 

mensuplarının çoğunluğunu okumuş kesimden ve 

orta gelir düzeyindekiler oluşturur. 

Hayreddin Karaman’ın 16 Nisan 2010’da 

Suriye İhvanı’nın  1976-1982 arasındaki eylemle-

rini eleştirdiğini görüyoruz. Aradan geçen zaman 

içinde Karaman’ın yorumlarında değişmeler oldu 

gibi. Özellikle son dönemde yazılarında. Bugün 

Karaman’ın ilk yazısındaki bakış açısından hare-

ketle veya ona benzer bir biçimde Suriye muhale-

fetinin silahlı mücadelesini eleştiren  yaklaşımlar 

konusunda ne düşünüyorsunuz?

Mayıs 2012’de Ankara’da düzenlenen sempoz-

yumda Hayreddin Karaman hocayla birlikte idik. 

Orada panelde sohbetlerini dinlediğimiz gibi şahsi 

Ahmet Varol
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sohbetlerimiz de oldu. Müslüman Kardeşler’in çalış-

malarını takdir ediyor. Yerine göre eleştirme hakkı da 

olacaktır elbette. 

Onun daha önce Hama olaylarıyla ilgili İslâmi 

camianın genelinde yaygın olan bazı yanlış bilgi ve 

tespitlerden yola çıkan hükümler içeren bir makalesi 

yayınlanmıştı. Ben de şahsen o makaleye cevap veren 

bir yazı yazmıştım ve o yazıyı kitaba da aldım. 

Bizim Hayrettin Karaman hocaya saygımız 

büyüktür, ilminden ve tespitlerinden de her zaman 

istifade etmeye çalışırız. Ama söz konusu yazıdaki 

tavzihatımızı hocanın önemsemiş olacağını umu-

yorum. Çünkü eleştiri de haktır, bilgi hatalarından 

kaynaklanan tespitlerle ilgili tavzihatta bulunmak 

da. Ayrıca o tavzihatımız sadece Hayreddin Karaman 

hocanın şahsına değil bilvesile bu bilgilerin etkisinde 

kalan tüm camiayadır. 

Mısır İhvan’ı Suriye’deki gelişmelere nasıl bakı-

yor?

Suriye’deki İhvan’ın baktığı gibi. Yani Baas dik-

tasına karşı haklı ve meşru bir direniş verildiğine 

inanıyor ve bunu değişik vesilelerle dile getirdi. 

Çokça konuşulan konulardan biri de demokrasi 

meselesi. Konunun batıya dönük bir tarafı da var. 

Mısır’ın iç gelişmelerine dönük bir tarafı da. İhvan 

bugün demokrasi konusunda ne düşünüyor?

Bazıları demokrasiyi siyasi bir din olarak gördüğü 

için tamamen küfür olduğunu düşünürken bazıları 

da İslâmi siyasetin özünü demokraside bulduğuna 

inanıyor. Müslüman Kardeşler’e göre demokrasinin 

sadece yönetilenlere, yönetenleri belirleme ve denet-

leme hakkı tanınması anlamındaki bir metot olarak 

kabul edildiğinde kullanılmasında bir sakınca yok-

tur. Ama hüküm Allah’ındır, gaye Allah’ın hükümle-

rini tam ve eksiksiz olarak uygulamaktır. Bu konu da 

kitabımızda ayrıntılarıyla yer almaktadır. 

Mısır’da Müslüman Kardeşler içinde Ebu’l-

Futuh’un  bir geleceği var mı? 

Ebu’l-Futuh bir cemaat değil bir ferttir. Bağımsız 

cumhurbaşkanı adayı olmak için kişisel kararıyla 

hareket etti ve bu konuda cemaatin kararlarına riayet 

etmedi. Benim de üye olduğum, Uluslararası Kudüs 

Müessesesi’nin Genel Kurul üyesi olduğu için kendi-

siyle bu kurumun kuruluşundan beri şahsen tanışı-

yorum ve değerli bir dostumdur. Cumhurbaşkanlığı 

adaylığı kendi şahsi kararıydı. Yoksa arkasında bir 

cemaat sürükleyip de ayrılmış değil. İleride başka 

seçimlerde aday olmayı düşünürse bu da kendi bile-

ceği bir şey. Ama İhvan’ın bir kesimini ayırıp farklı 

cemaat oluşturma gibi bir düşüncesi yok. 

Mısır’da İhvan’ın  cemaat ve partileşme arasın-

da bir gerilim yaşadığı söylenebilir mi? 

Bu daha önce Vasat Partisi’nin kurulması döne-

minde olmuştu. Ama Adalet ve Özgürlük Partisi 

tamamen cemaatin kararıyla ve siyasi kanadı olarak 

kuruldu. Bu partinin kuruluşu merhalesinde öyle bir 

gerilim yaşandığına dair bir şey duymadık. Vasat’ın 

kuruluşu merhalesinde yaşanan ihtilaflar hakkında 

ben daha önce yazılar yazmıştım. Bu yazılarımızı 

kitabımıza koymadık, ancak kişisel web sitemizde 

(www.vahdet.info.tr) mevcuttur.

Söyleşi için teşekkür ederim

Konuya gösterdiğiniz ilgiden ve bu konuda bil-

gilendirme yapmanızdan dolayı ben size teşekkür 

ediyorum. 

Ortadoğu’da İslâmî oluşumların önünün açılmasının ABD’nin Afrika’ya yönelik poli-
tikalarına ne katkısı olacak? Öte yandan Ortadoğu’da İslâmi hareketlerin önünün 
açılması, Siyonist işgalin geleceği açısından ciddi sorunlar ve riskler oluşturacaktır. 
Siyonist işgal ise ABD politikaları açısından son derece önemlidir. Dolayısıyla Afrika’da 
kazanacağını burada kaybedeceğiyle değişmek istemez. Bu itibarla bölgede İslâmî 
hareketler ABD’nin önlerini açmasıyla değil kendi mücadele ve direnişleriyle kazan-
mak zorundadırlar.
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Süt emzirme ve süt hısımlığı konusu fıkıh kitap-

larında yeterince işlenen ve üzerinde durulan 

son derce önemli ve hassas bir meseledir. Meselenin 

Kur’ân, hadis ve fıkıh boyutu vardır. Bu konuda 

yeterince istişâre edilmeden herhangi bir oluşumu 

(Süt Bankası) başlatmak, hiç te isabetli değildir.

Kur’ân-ı Kerim’de ve hadislerde bu konuya dair 

delillere geçmeden önce “radâ” kavramı üzerinde 

durmak gerekiyor. Kur’ân’da ve hadislerde bu mevzu 

radâ, murdı‘a, murdı’ kavramları ile ifade edilmek-

tedir. 

A- Radâ ve Murdı’nın Sözlük Anlamı 

Er-Radâ‘u, er-rada‘tü: Memeden süt emmek 

manasınadır. Er-Râdi‘u: Süt emen çocuğa denir. 

Murdı’: Emzikli kadına denir. Çocuğunu emziren 

kadına “imraetün murdı‘un” denir. “Murdı‘a” ise 

dilimizde sütanası ile tabir olunur.1 Rad‘a nın terim 

olarak anlamı: Bir kadının sütünün vakti mahsusun-

da bir çocuğun midesine gitmesinden ibarettir.2 

B- Kur’ân ve Hadisten Deliller

Yaşatmak, beslemek ve sağlığını korumak için 

çocuğunu emzirmek, dinen annenin üzerine bir 

görevdir. Çünkü çocuğun hayatını korumak, bir 

zorunluluktur. Annenin çocuğuna süt vermeye mec-

bur edilip edilmeyeceği fukahâ arasında tartışmalı-

dır. Çocuğun, annesinin memesinden başkasından 

süt emmeyi kabul etmemesi, anneden başka süt 

verecek kimsenin ve babanın bulunmaması halle-

rinde mahkeme yoluyla anne süt vermekle vazifeli 

olduğu hakkında fakihler görüş birliği içindedirler. 

Bu konuda her iki görüş sahibi aşağıdaki âyeti delil 

getirirler.3

َوالَْوالَِداُت يُْرِضْعَن اَْوَالَدُهنَّ َحْولنَْيِ كَاِملنَْيِ لَِمْن 
َضاَعَة َوَعَىل الَْمْولُوِد لَُه ِرْزقُُهنَّ  اََراَد اَْن يُِتمَّ الرَّ

َوكِْسَوتُُهنَّ 
ِبالَْمْعُروِف َال تَُكلَُّف نَْفٌس اِالَّ ُوْسَعَها َال تَُضارَّ 

َوالَِدٌة ِبَولَِدَها َوَال َمْولُوٌد لَُه ِبَولَِده َوَعَىل 
الَْواِرِث ِمثُْل ٰذلَِك فَاِْن اََراَدا ِفَصاًال َعْن تََراٍض 

ِمْنُهاَم َوتََشاُوٍر فََال ُجَناَح َعلَيِْهاَم َواِْن اََرْدتُْم اَْن 
تَْسَرتِْضُعوا اَْوَالَدكُْم فََال ُجَناَح َعلَيُْكْم اَِذا َسلَّْمتُْم َما 
اٰتَيْتُْم ِبالَْمْعُروِف َواتَُّقوا اللَّٰه َواْعلَُموا اَنَّ اللَّٰه مِبَا 

تَْعَملُوَن بَصرٌي 
“Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için- anneler 

çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Onların (anne-

lerin) yiyeceği, giyeceği, örfe uygun olarak babaya 

aittir. Hiçbir kimseye gücünün üstünde bir yük ve 

sorumluluk teklif edilmez. Hiçbir anne ve hiçbir baba 

çocuğu sebebiyle zarara uğratılmasın- (Baba ölmüş-

se) mirasçı da aynı şeyle sorumludur. Eğer (anne ve 

baba) kendi aralarında danışıp anlaşarak (iki yıl 

dolmadan) çocuğu sütten kesmek isterlerse, onlara 

günah yoktur. Eğer çocuklarınızı (bir sütanneye) 

emzirtmek isterseniz, örfe uygun olarak vereceğiniz 

ücreti güzelce ödediğiniz takdirde size bir günah yok-

tur. Allah’a karşı gelmekten sakının ve bilin ki, Allah, 

yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir.”4 

Başka âyetlerde de süt konusuna değinilmiştir.5 

Emmenin, süt hısımlığı ve mahremiyet oluşturduğu 

aşağıdaki âyetle beyan edilmiştir. Evlenilmesi haram 

olan kimseleri Kur’ân, açık ve kati ifadelerle şöyle 

açıklamaktadır:

Kerim BULADI

SÜT BANKASI KARMAŞASI

(SÜT EMZİRME VE SÜT HISIMLIĞI)
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■ Süt Bankası Karmaşası

َهاتُُكْم َوبََناتُُكْم َواََخَواتُُكْم  َمْت َعلَيُْكْم اُمَّ ُحرِّ
تُُكْم َوَخاَالتُُكْم َوبََناُت اْالَِخ َوبََناُت اْالُْخِت  َوَعامَّ

َضاَعِة  َهاتُُكُم الّٰتى اَْرَضْعَنُكْم َواََخَواتُُكْم ِمَن الرَّ َواُمَّ
َهاُت نَِسائُِكْم َوَربَائِبُُكُم الّٰتى ىف ُحُجوِركُْم ِمْن  َواُمَّ
نَِسائُِكُم الّٰتى َدَخلْتُْم ِبِهنَّ فَاِْن لَْم تَُكونُوا َدَخلْتُْم 
ِبِهنَّ فََال ُجَناَح َعلَيُْكْم َوَحَالئُِل اَبَْنائُِكُم الَّذيَن ِمْن 
اَْصَالِبُكْم َواَْن تَْجَمُعوا بنَْيَ اْالُْختنَْيِ اِالَّ َما قَْد َسلََف 

اِنَّ اللَّٰه كَاَن َغُفوًرا َرحياًم. 
“Size şunlarla evlenmek haram kılındı: 

Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, 

teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, 

sizi emziren sütanneleriniz, süt kız kardeşleriniz, 

karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz 

karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızla-

rınız, -eğer anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla 

evlenmenizde size bir günah yoktur- öz oğullarınızın 

karıları, iki kız kardeşi (nikâh altında) bir araya 

getirmeniz. Ancak cahiliye devrinde geçenler (önce-

den yapılan bu tür evlilikler) başka. Şüphesiz Allah 

çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.”6

Âyette açıkça görüldüğü gibi Allah Teâlâ, sütan-

neliğini ve kardeşliğini meşru kılmış, bunları 

muharramâtın (evlenilmesi yasak olan kimselerin) 

içinde zikretmiştir. 

Bu konuda hadislere gelince:

قَاَل النَِّبيُّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم ِيف ِبْنِت َحْمَزَة َال 
َضاِع َما يَْحُرُم ِمْن النََّسِب  تَِحلُّ ِيل يَْحُرُم ِمْن الرَّ

َضاَعِة. ِهَي ِبْنُت أَِخي ِمْن الرَّ
Peygamber (s.a.v.), Hz. Hamza’nın kızı hakkında 

şöyle buyurmuştur: “O, bana helal olmaz. Neseben 

(soyca) haram olanlar, süt cihetinden de haram olur-

lar. O, benim sütkardeşimin kızıdır”7 buyurmuşlardır. 

Görüldüğü gibi Hz. Peygamber, Hz. Hamza ile süt 

kardeşi olduğunu, onun kızının kendisinin yeğeni 

olduğunu ve bu sebeple onunla evlenmesinin haram 

olduğunu açıklamıştır. 

Bir başka hadiste de şöyle buyurulmuştur:

َم ِمْن النََّسِب َضاِع َما َحرَّ َم ِمْن الرَّ إِنَّ اللََّه َحرَّ
“Şüphesiz Allah, neseben haram kıldığı şeyleri, 

süt emmekten dolayı da haram kılmıştır.”8 

Kısaca süt hısımlığının ve buna bağlı hükümle-

rin temellerini yukarıdaki ayetler ve hadisler oluş-

turmaktadır. Bununla birlikte süt emme ile ilgili 

konular ve hükümler detaylı bir şekilde daha ziyade 

hadislerde geçmektedir.

C- Süt Hısımlığının Gerçekleşmesinin Şartları

Fukahânın çoğuna, çocuğun ilk iki yaş içerisinde 

emmesiyle süt hısımlığı gerçekleşir. İmam-ı Azam 

Ebû Hanife, bu müddeti otuz ay olarak belirlemiş 

ve Lokman Sûresi 14, Ahkâf 15. âyetleri delil ola-

rak göstermiştir. İmam Muhammed ve Ebû Yûsuf 

ise Bakara 233. âyeti delil olarak kabul etmişlerdir. 

Diğer fukahâ da iki sene içinde emmeyi itibara almış-

lardır. Bu sürenin dışında içilecek süt ile hürmet 

meydana gelmez. Söz konusu müddet içerisinde süt 

az olsun çok olsun, emişiklik meydana gelir. İmam 

Şafi, süt hısımlığının meydana gelmesi için ilk iki yaş 

içerisinde beş kere fasılalı ve doyurucu emmeyi şart 

koşmuştur.9

Evliliği Haram Kılan Süt Emmenin Şartları:

1- Süt veren kimse ister bekar, ister evli,  isterse 

dul olsun, sütün insan sütü olması gerekir. Sütün 

dışında bir şey emmekle mahremiyet oluşmaz.

2- Sütün, süt emen çocuğun midesine ulaştığının 

kesinleşmesi. Zira hükümler, şüphe ile sabit olmaz. 

Çocuğun midesine sütün ulaşması herhangi bir kap 

vasıtası ile olabileceği gibi biberonla da olabilir. 

3- Süt emmenin ağız veya burun yoluyla gerçek-

leşmesi gerekir. Malikiler beslenme özelliği olan bir 

yolla sütün verilmesi halinde süt hısımlığının gerçek-

leşeceği görüşündedirler. 

4- Sütün başka bir şey ile karışmaması gerekir. 

Suya, ilaca veya hayvan sütüne katılmış olan kadın 
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sütü hakkında çoğunluğa itibar olunur. Bir kadının 

sütü, karıştırıldığı suya veya herhangi bir sıvıya galip 

veya müsavi gelirse bununla süt hısımlığı sabit olur. 

Fakat yemekle karıştırılmış olan kadın sütü, galip ve 

pişmemiş bulunsa bununla süt hısımlığı tahakkuk 

etmez. Bir kadının sütü peynir, yoğurt veya ayran 

yapılıp çocuğa verilse bununla razdâ’ sabit olmaz.

5- Yukarıda belirtildiği gibi, süt emenin küçük 

olması yani iki yaşını aşmamış olması.10 Bu konular 

fıkıh kitaplarında teferruatlı bir şekilde anlatılmıştır. 

İsteyenler bu bölümlere bakabilirler.

D- Süt Hısımlığının Hükmü

Süt hısımlığı mutlak bir evlenme engelidir. Bu 

yüzden, aralarında emişiklik bulunan kimseler, bir-

birine nâmahrem olmazlar. Bir fitne tehlikesi yoksa 

birbirine bakabilirler. Süt emmekle şerî bir akrabalık 

sabit olursa da bununla nafaka, miras, şahitliğin 

reddi, nikah ve mal velâyeti gibi diğer nesebe ilişkin 

hükümler sabit olmaz. Zira neseb, süt vermekten 

daha kuvvetlidir. Süt hısımlığı nass ile ilgili husus-

lara münhasırdır. Her yönüyle nesebe eşit olamaz.11 

E- Süt Emme Sebebiyle Evlenmeleri Haram Olanlar

Süt emme meydana gelince neseben akrabalık 

gibi mahremiyet oluşur. Süt veren kadınla, sütün 

oluşmasına sebep olan kocanın gerek neseben ve 

gerekse süt cihetinden çocukları, süt emenin ana 

baba bir sütkardeşleri olur. Süt veren kadının, başka 

kocasından olan neseben veya radâen çocukları da 

süt emenin ana bir sütkardeşleri olur. Süt emme 

sebebiyle nikâhları haram olan kadınlar, akrabalık 

sebebiyle nikahları haram olan kadınlar gibi şu dört 

sınıfa ayrılırlar.

1- Usûl: Süt emen kimse, sütanası, sütninesi, 

sütbabasının anası ile ilânihâye bunların kadın usûlü 

ile evlenemez. 

2- Fürû’: Bir kimse sütkızları ve süt evladının 

neseben veya radâen (süt emme cihetiyle oluşan) 

kızlarıyla ilânihâye evlenemez. (Yani, sütçocuklar ve 

torunlar). 

3- Sütanne ve Sütbabanın Neseben veya Sütten 

Olan Fürûu: Bir kimse ana-baba bir veya baba bir 

yahut ana bir süt kardeşleri ve bunların ilânihâye 

fürûu ile evlenemez. (Yani, sütkardeşleri ve onların 

çocukları ile evlenemez).

4- Sütbaba ve Ana Tarafından Cedlerin Neseben 

veya Radâen Cüzleri: Bunlar, süt cihetinden ana-

baba bir veya baba bir veyahut ana bir hala ve teyze-

leridir. Neseben baba ve ananın sütanneleri, nineleri, 

kızkardeşleri ile hala ve teyzeleri de bu dördüncü 

sınıfa girer. Bir kimse, neseben babasının sütkardeşi 

veya teyzesini nikâhlayamaz.

5- Eşinin Sütannesi ve Nenesi

6- Eşinin Sütten Olan Kız Çocukları ve Kız 

Torunları:  Burada söz konusu olan koca, eşin süt 

çocuğu emzirirken evli bulunduğu koca değildir. 

Buradaki koca sütana ile daha sonra evlenmiş bulu-

nan kimsedir.

7- Sütten Olan Fürûun Eşleri12

Yukarıda açıklandığı gibi, süt veren kadın, süt 

emen kimsenin sütannesidir. Sütün meydana gel-

mesine vesile olan erkek de, süt emen kimsenin 

sütbabasıdır. Süt veren kadınla bu kocasının gerek 

neseben ve gerekse radâen evladı, süt emenin ana 

baba bir sütkardeşleridir. Süt verenin başka kocasın-

dan olan neseb veya süt cihetinden çocukları, bu süt 

emenin ana bir kardeşleridir. Bahsi geçen kocanın, 

süt veren eşinden başka eşinden olan neseb veya süt 

emme yoluyla oluşan çocukları da bu süt emenin 

baba bir sütkardeşleridir. Özetle belirtmek gerekirse, 

bir çocuk sütünü emdiği, içtiği kadının kocası, o 

çocuğun sütbabası olur. Yukarıda belirtildiği gibi, bir 

kimsenin sütbabasının neseben ve radâen erkek ve 

kız kardeşleri, o kimsenin süt amcaları ve süt halaları 

olur. Süt emziren kadının neseben ve radâen erkek 

ve kız kardeşleri de süt emen çocuğun süt dayıları ve 

süt teyzeleri olur.13 

Görüldüğü gibi süt hısımlığı meselesi, karmaşık 

bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden 

dikkat edilmesi gereken hassas dini/şer’î bir konu-

dur. İhmali/önemsenmemesi durumunda kuvvetle 

muhtemeldir ki çözümü zor olan problemler ortaya 

çıkabilir. 

F- Anne Sütünün Önemi ve Süt Bankası

Yeni doğan bir çocuğun süt emmesi, ana-babası 

üzerindeki önemli bir hakkıdır. Fıtrî olarak süt ver-

mek yani çocuğu emzirmek öncelikle anneye düşen 

bir görevdir. Ancak anne bu görevi, sağlık sebepleri 

yüzünden sürdüremeyecek durumda ise veya karı-

koca arasında boşanma vuku bulmuş ise ya da her-

hangi bir sebepten dolayı çocuk annesini yitirmişse 

sütanne bulmak babanın üzerine bir görevdir.14

Kur’ân’da bu husus şöyle anlatılır: “Emzirmeyi 

tamamlatmak isteyen (baba) için, anneler çocuk-
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larını iki tam yıl emzirirler. Onların örfe uygun 

olarak beslenmesi ve giyimi baba tarafına aittir...”15

Nikah altında olsun, boşanmış olsun bütün 

anneler çocuklarını tam iki sene emzirirler, emzirme-

leri gerekir, ilahî hükmüne göre annelerin durumu 

budur. Bu hüküm, emzirmeyi tamamlamak isteyen 

içindir. Şu halde tam iki sene emzirme süresi en çoğu 

olup, âyetin devamında açıklandığı üzere bu sürenin 

azaltılması caizdir.16

Günümüzde tıp ilmi, çocuğun emzirilmesi husu-

sunda da önemli tavsiye ve uyarılarda bulunmakta-

dır. Anne sütünün yerini ve besleme özelliğini hiçbir 

gıda maddesinin tutmayacağı da özellikle belirtil-

mektedir. Süt yaşındaki çocuğun en iyi beslenme 

maddesi, anne sütüdür. 

Anne sütü, çocuğun kolay sindireceği en önemli 

gıdadır. Anne sütü, çocuğun ihtiyacına göre ayar-

lanmıştır. Bileşimi çocuğa uygun değişmeler gös-

terir. Anne sütü, bebek mamalarından daha çabuk 

sindirildiği için, meme emen bebekler, mamayla 

beslenenlere oranla daha çabuk acıkırlar. En az altı 

ay, bebeklerin anne sütüne ve içindeki vitaminlere ve 

minerallere ihtiyacı vardır.

Psikologlara göre iki yıl esnasında anne ile çocuk 

arasındaki mevcut hissi ilişkiler, gelişmenin esasını 

teşkil eder. Annenin çocuğunu kendi sütü ile besle-

mesi bu gelişmeyi etkileyen faktörlerden biridir.

Bebekleri anne sütü ile besleme alışkanlığı yeni-

den kazanılırsa, her yıl yaklaşık 1,5 milyon bebeğin 

hayatının kurtulabileceği hesaplanmaktadır. Anne 

sütü, mükemmel bir besleyicidir, güvenilir, temiz ve 

masrafsız bir gıdadır. Ayrıca yaygın enfeksiyonlara 

karşı mücadelede bebeğe yardımcı olur. 

Ne var ki, aileler şehirlere yerleştikçe, kadınlar 

giderek çalışma hayatına atıldıkça ve nihayet daha 

çok kadın bebek maması reklamlarının tesiri altın-

da kaldıkça, biberonla besleme anneler tarafından 

modern bir metot sanılmakta; buna karşılık emzirme 

eski, modası geçmiş ve zahmetli bir iş olarak görül-

mektedir. Geçmişte sanayileşmiş ülkelerde bebekle-

rin beslenmesinde anne sütü aleyhinde bir gelişme 

görülmüşken, bugün bu durum değişmiştir.

İlk dört ile altı ayda bebeğe verilebilecek en iyi 

yiyecek ve içecek anne sütüdür. Bebekler, doğum-

dan sonra mümkün olan en kısa sürede anne sütü 

almalıdırlar. Sık emzirme, bebeğin ihtiyacı olan 

sütün gelmesi için gereklidir. Biberonla beslenme, 

hastalıklara ve ölümlere yol açabilir. Çocuğa anne 

sütü verilmeye, bebek bir yaşını doldurduktan sonra 

da devam edilmelidir.

Bebeğin istediği zaman annesini emmesi, anne 

sütünün bollaşmasını sağlayacaktır. İlk altı aya yalnız 

anne sütü (su dahil verilmeksizin) alan bebeğin, bu 

dönemde başka bir gıdaya ihtiyacı da olmaz. Bebek 6 

aylık olduktan sonra anne sütü yanında katı gıdalara 

başlanmalıdır. İnek veya diğer hayvan sütleri yerine, 

anne sütüne 2 yaşına kadar devam etmek suretiy-

le bebeğe en iyi, en temiz, en ucuz, en koruyucu 

gıdanın verilmesi tabii yoldan sağlanmış olacaktır. 

Kur’ân-ı Kerim, Bakara Sûresinde anne sütünün 

bebeklere 2 yaşına kadar verilmesi gereğinden söz 

etmesi, bu durumla uygunluk arz etmektedir.17

Anne sütünün önemi son günlerde daha da iyi 

anlaşılmaya başlanmıştır. Hatta bu konuda anne 

sütüne özendirici faaliyet ve programlar yapılmak-

tadır. Sağlık Bakanlığı UNICEF desteğinde “Bebek 

Dostu Hastaneler” projesi çerçevesinde anne sütünü 

ve emzirmeyi teşvik etmek için sağlık personelini ve 

anneleri bilgilendirmektedir.

Anne sütünün hem bebekler hem de anneler için 

tartışılmaz faydaları vardır. “Anne sütü, bebeklerin 

hastalanmasını engelliyor, anne sütüyle geçen koru-

yucu maddeler yanı antikorlar, bebeğin ilk aylarda-

ki koruma sistemini oluşturuyor. Anneden geçen 

koruma faktörleri ile bebek korunuyor. Emzirmenin 

anneler için yararları meme ve yumurtalık kanser 

riskini azaltıyor, doğum sonrası kadın rahminin top-

lanmasını sağlıyor. Anne ve bebek arasında duygusal 

bağ kurulmasını sağlıyor.”18

Görüldüğü gibi insanlık, fıtrata dönüş yapıyor. 

İlahî kudret ve sanatın güzelliğine ve menfaatine tes-

lim oluyor. Bu kadar faydalı, besin değeri kıymetli ve 

üstün olan bir nimetten, çocuğu mahrum etmemek 

gerekir. Buna göre anne, kendisine tevdi edilen çocu-

ğu yine kendisine lütfedilen bir nimetle beslemeli ve 

doyurmalıdır.19

Son günlerde Süt Bankası kurulması ile ilgili 

resmi ağızlardan çeşitli açıklamalar geldi. Bu durum, 

bazı medya grubu tarafından mühim bir gündem 

olarak takdim edildi. Kimin süt verdiği kayıt altına 

alınacağı, hatta kimliklere işleneceği ve bu hususta 

çok hassas davranılacağı konusunda beyanatlar veril-

di. Kur’ân’ın muharramât kategorisinde değerlendir-

diği ve sünnetin üzerinde hassasiyetle durduğu ve 

İslam Hukuk sisteminin en ince teferruatına kadar 

ele aldığı bu konu, masa başında halledilecek basit 

bir mesele değildir. Kur’ân’da aile hukuku anlatı-

lırken “Sakın Allah’ın âyetlerini eğlenceye alma-

yın…”20 buyurulmaktadır. 



78 Umran NİSAN 2013

İktidar sahipleri, toplumun bütün kodlarını, 

ahlakını, kimliğini, müslümanlığını etkileyecek olan 

böylesi bir meseleyi ele alırken, düzenlemeler yapar-

ken, “O işbaşına geçtiğinde ekini ve nesli helak 

etmeye/ifsada uğraşır, Allah fesadı/bozgunculuğu 

asla sevmez.” (Bakara 205) uyarısını dikkate alarak 

sorumluluk bilinciyle icraatlarını yapması zaruridir; 

hele ki iman ettiklerini söylediklerine göre… Şeytan 

insanlara yaptıkları işi güzel göstermeye çalışır.21 Süt 

Bankasının kurulması planı böyle bir dürtünün neti-

cesinde ortaya çıktığı düşünülebilir. Çünkü şeytanın, 

insanları kışkırtma dürtüsü, hiç aralıksız devam 

etmektedir ki, bunun panzehiri Allah’a sığınmaktır.22 

Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, şeytanın vesvese-

sine karşı iyice düşünür ve derhal Allah’ı ve O’nun 

hukukunu hatırlarlar. Sonra da hemen kendilerine 

gelirler.23 

Şeytan ve onun yandaşları, nesilleri ifsat etmek 

ve yok etmek isterler.24 Böyle bir oyuna geme-

mek, riskli projeler üretmemek, icraatlar yapmamak, 

Müslümanların vazifesidir. Süt Bankası kurulduğun-

da süt verenlerin sütlerini bir havuzda toplamak 

söz konusu olduğuna göre, ne kadar kimlik tespiti 

yapılırsa yapılsın, bunun düzenli gideceğini, daha 

sonra gelen bir zihniyetin bunu tanıyıp tanımayaca-

ğını ve süt hısımlığı konusunda hassasiyet gösterip 

göstermeyeceğini kim garanti edebilir? Bu hassas 

meselenin, Batı aile hukuku ve medeni hukuku 

esas alan laik bir sistemde dini/şer’î ölçüler dikkate 

alınarak düzenleneceğini kim söyleyebilir, böyle bir 

teşebbüse ne kadar izin verilir?  

Süt hısımlığı sanıldığı gibi basit bir mesele değil-

dir. Sözgelimi, süt veren kadının kocası, süt emen 

çocuğun şeran sütbabası sayılmaktadır. Dolayısıyla 

sütbabanın, neseben ya da radâen erkek ve kız kar-

deşi, süt emenin amcası ve halası olmaktadır. Keza, 

süt veren kadının, neseben ya da radâen erkek ve kız 

kardeşi, süt emenin sütdayısı ve sütteyzesi olmakta-

dır. Süt Bankası ihdas edildiğinde, kimlik üzerinde 

dini/şer’î esaslı bu hususlar en ince ayrıntısına göre 

yazılacak ve taraflara bildirilecek mi? Bu durum, 

meselenin en basit şeklidir. Yukarıda süt hısımlığının 

oluşması konusunda anlatıldığı şekilde, ilgili bütün 

şahıslar tescil edilecek mi?

Yani söylemeye çalıştığımız bu önemli noktaları 

şu açıdan düşünmek ve düşündürmek gerekir: 22 

Kasım 2001 tarihli 4721 sayılı TMK’nın 118/201 

maddeleri arasında evlenme hukuku düzenlenmiş-

tir. Bu maddeler arasında sütkardeşliği ile ilgili bir 

hükme yer verilmemiştir. Dolayısıyla Süt Bankasının 

bir alt yapısı bulunmamaktadır. Medeni kanun-
da süt hısımlığı düzenlememişken, Süt Bankası 
ile ilgili kanun çıkarmak, mevzuat hazırlamak, 
Allah’ın hükümleriyle alay etmekten başka bir şey 
değildir. Öncelikle Allah Teâlâ’nın muharramât 
içinde açıkladığı süt hısımlığı, medenî kanun 
içinde tanınmalı ve kanunlaştırılmalı. Evet bu, 

bir samimiyet sınavıdır. Tedbirsiz ve özensiz olarak 

böyle bir şeyin düzenleneceğinin yetkili ağızlardan 

çıkması, söz konusu sınavın bir cüzüdür ve sorum-

suzca yaklaşılıyor endişesi yaratıyor!

Kur’ân’a inanan ve onun sorumluluğunu yük-

lenen bu ülkenin mü’minlerinin, bu süt bankası 

karmaşasına tepki göstermeleri, süreci/projeyi eli 

kolu bağlı, umursamaz bir şekilde takip etmemeleri 

ve aynı hassasiyetlere sahip olduğu kabul edilen 

hükümetin dikkatini çekmek amacıyla uyarılarda 

bulunmaları önemli bir İslâmi sorumluluktur!...
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Kur’ân-ı Kerim’in bizler için örnek bir duruş ola-

rak anlattığı “Hz. İbrahim’e has duruş ve tutum 

nedir? Bu tutum ve duruşu doğru anlamamız zaruri-

dir. Bu tutum ve tavrı bizler bugün hayatımıza nasıl 

taşıyacağız, bunun gereğini nasıl yerine getireceğiz? 

“Gerçekten size Allah’tan 

bir nûr ve apaçık bir kitab 

geldi. Allah onunla, kendi 

rızasını arayan herkese kur-

tuluşa götüren yolları gösterir 

ve rahmetiyle onları karanlı-

ğın derinliklerinden aydınlı-

ğa çıkarıp dosdoğru bir yola 

yöneltir.” (Mâide/15-16)

İbrahim’in tutumunun ne 

olduğunu anlamadan önce 

yine bizler için hayati öneme 

haiz bir duruş ve tutum olarak 

Ademin tutumunun ne oldu-

ğundan bahsedelim.

Kur’ân’ın müminlere ders 

vererek hatırlattığı iki önem-

li tutum ve tavır vardır: Biri 

Ademin tutum ve tavrı, Diğeri 

de İblis’in tutum ve tavrı.

Adem’in tutum ve tavrı: 

“Kendi hatasını üstlenmek, 

kendi hatası için başkasını suçlamamaktır.” Adem 

İblis’in vaadlerine kanıp Allah’ın emrini çiğneyince, 

hatasını kabul eder ve der ki: “Ey Rabbimiz, ben ve 

eşim; biz öz benliklerimize, kendi nefi slerimize zul-

mettik. Eğer bizi affetmezsen, bize mağfi ret edip bize 

acımazsan elbette ki, biz kesinlikle hüsrana uğra-

yanlardan olacağız.” Evet Adem bile bile yapıp ettiği 

hatanın, suçun kendisinde olduğunu kabul eder ve 

bu suçu işlemeyi kendisine telkin eden, zihnini çelen 

İblis’i suçlamaz. 

Açıkça görülüyor ki Adem’in duruşu bağlamında 

Rabbimizin bize bıraktığı ilke şudur: “Siz ey mümin-

ler, hayat boyu bilerek yaptığınız kendi hatalarınızın 

(fert olarak, ümmet olarak, cemaat olarak, toplum 

olarak) suçunu başka bir yerde aramayın, kendinizde 

arayın.”

Asla yapmamamız gereken 

İblis’in tutumu ise, “kendi 

hatasının suçunu başkasında 

aramaktır, başkasını suçla-

maktır.” Zira İblis kendi isya-

nının sorumlusu olarak yüce 

Allah’ı suçlar. Allah’a karşı 

şöyle der: “Beni azdırmana 

karşılık yemin ediyorum ki, 

o senin itaat etmek için beni 

çağırdığın insanların soyunun 

büyük çoğunluğunu saptı-

racağım. Onlara önlerinden, 

arkalarından, sağlarından, 

sollarından sokulacağım ve 

çoklarını şükredici olarak 

bulmayacaksın.” (A’raf/16-17) 

Evet görülüyor ki İblisî tavır, 

“Kendi yapacağı işi yapmayıp, 

bundan dolayı başına gelen 

belada başkasını suçlamak”tır. 

Özet olarak Adem’in tutu-

mu bilerek yaptığı hatalardan dolayı başkasını suçla-

mayıp kendini suçlamak, hatasını kabul edip tevbe 

etmektir.

İblis’in-şeytanın tutumu ise, bilerek yaptığı hata-

lardan dolayı hep başkasını suçlamak, hata yaptığını 

asla kabul etmemektir.

Müminler olarak her zaman ve kesinlikle bu iki 

tavrı çok iyi kavramamız, özümsememiz gerekir. Al-

lah bu örnekleri haşa boşuna nakletmediğine göre 

bütün zamanlarda (fert olarak, topluluk ve ümmet 

Şemsettin ÖZDEMİR

HZ. ADEM’İN TAVRIYLA

İBRAHİMî DURUŞ

İblis kendi isyanının sorumlu-
su olarak yüce Allah’ı suçlar. 
Allah’a karşı şöyle der: “Beni 
azdırmana karşılık yemin edi-
yorum ki, o senin itaat etmek 
için beni çağırdığın insanların 
soyunun büyük çoğunluğunu 
saptıracağım. Onlara önlerin-
den, arkalarından, sağların-
dan, sollarından sokulacağım 
ve çoklarını şükredici olarak 
bulmayacaksın.” Evet görülü-
yor ki İblisî tavır, “Kendi yapa-
cağı işi yapmayıp, bundan 
dolayı başına gelen belada 
başkasını suçlamak”tır. 
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olarak) Adem’in tutumunu kuşanmamız ve İblis’in 

tutumunu terk etmemiz gerekmektedir. Zira Adem’in 

tutumu yerine İblis’in tavrını benimsemek mutlak 

anlamda yanlış olmakla birlik de bizlere hiçbir şey 

kazandırmaz, hiçbir derdimize çare olmaz

Müslümanlar olarak ümmetin içinde bulunduğu 

sıkıntıların, sefaletin, perişanlığın sebebini yabancı 

güçlerde arayarak hiçbir müsbet sonucu elde ede-

medik. Elbette yabancı güçler suçsuz değildir, aksine 

canidirler, cellattırlar, adeta İblis’tirler, ancak sana ne 

oluyor da onların etkisinde kalıyorsun, aldanıyor-

sun, eksenine yerleşiyorsun?

Sen hem Allah’a tabi olduğunu söyleyip duracak-

sın hem de İblis’in emrine gireceksi, peşinden sürük-

leneceksin, o zaman hiç kusura bakma, bu ayetlerin 

öğrettiği üzere, kendi yapacağını yapmayarak suçu 

başkasında (İblis’te, yabancı güçlerde) araman, do-

laylı olarak İblis’in tutumunu benimsemektir. Suçu 

başkasına at, kendini düzeltme, sorgulama. Çünkü 

insan kendi hatası olan yerde, kalkıp da başkasını 

suçladığı andan itibaren kendi hatasını asla görmez 

de düzeltmez de. Çünkü ona göre hata kendisinde 

değildir ki kendini düzeltsin. Durumumuzun suçlu-

su eğer başkaları görülüyor ise, maalesef işte o zaman 

durmadan onları suçlamakla vakit geçiririz, battıkça 

batarız, doğru olana yönelme cehdi göstermeyiz.

Değişim Yasaları

Bir başka temel ilkeyi daha hatırlamalıyız: “Mü-

minler kendilerini değiştirmedikçe -veya insan ken-

disini değiştirmedikçe- Allah insanın hiçbir halinini 

değiştirmez” (Enfâl/53, Ra’d/11)

Yüce Allah hiçbirimizin hatırı, gönlü, ricası ve 

yalvarmasıyla kendi yasalarını değiştirmez. Bunun 

böyle olduğu gerçeğini aslında bilgi olarak müminler 

bilirler. Fakat buna rağmen ümmet olarak halimizi 

değiştirmeyi Allah’tan bekleriz; maalesef daha çok 

bekleriz. 

Allah bu yasasını müminlerin ve insanların ıstırab 

içinde olmasına, milyonlarca günahsız çocukların 

ölümü pahasına bile değiştirmez. Allah herhangi bir 

kral değildir ki, ortaya koyduğu yasasını şunun bu-

nun hatırı için değiştirsin. 

Masum çocuklar öldürülmektedir Irak’ta, 

Afganistan’da, Filistin’de, Suriye’de. Veya Afrika’da 

savaştan, açlıktan, yoksulluktan insanlar, çocuklar 

ölmektedirler; fakirlikten yaş ortalamaları 40’ı ge-

çemeyen toplumlar vardır. Bu felaketlerin asıl mü-

sebbipleri elbette hesap günü yaptıklarının veya 

yapmadıkları için kitlelerin ölüme terk edilmelerinin 

hesabını mutlaka vereceklerdir.

İlahi yasalar değişmez. Bir toplumun veya bir üm-

metin, bir insan unsurunun kendi halini değiştirmek 

için karar vermesi ilk şarttır. Halini değiştirmek için 

irade beyan etmesi lazım gelir, yoksa boşuna yalvarır 

durur da hiçbir netice elde edemez. Burada bir misal 

vermemiz gerekir. Firavun düzeninin baskılarından 

dolayı Hz. Musa taraftarları ile birlikte Mısırdan hic-

ret edip Sina’ya geçer, orada bir üs kurar.

Birgün kendisi ile hicret etmiş Müslümanlara der 

ki: 

“Ey halkım, Allah’ın size yaz(ıp nasibet)diği Kut-

sal Toprağa(Kudüs’e) girin, arkanıza dönmeyin, yok-

sa kaybedersiniz!” 

(Ümmeti ise) Dediler ki: “Ey Mûsâ, orada zorba 

bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya gir-

meyiz. Eğer çıkarlarsa, o zaman oraya gireriz.” 

(Allah’tan) korkanlardan Allâh’ın ni’met verdiği 

iki adam onlara dedi ki; “Onların üzerine kapıdan 

girin, eğer kapıdan girerseniz, muhakkak ki siz gâlib 

gelirsiniz. Haydi eğer inanıyorsanız Allah’a dayanın!” 

Dediler ki: “Ey Mûsâ, onlar orada olduğu sürece 

biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabbin, gidin, sava-

şın, biz burada oturuyoruz!” (Maide/21-24) 

Bu ayetleri okuyunca bazı Müslümanların, “bu Ya-

hudiler ne kadar kötü insanlar, Hz. Musa’ya, “sen ve 

rabbin gidin savaşın biz burada oturuyoruz” demiş-

ler” gibi izahlarla bir toplumu/etniği güya suçlamaya 

kalkarlar. Aslında bu tavrın etnik anlamda Yahudi-

likle ilgisi yoktur, bunlar o gün Musa’yı peygamber 

kabul eden bir ümmettin yaptığı hatalardır. Bu tavır 

Kur’ân’a bir toplumu/etniği suçlamak üzere konul-

mamış. Zaten bu bakışla okumak Kur’ân’ın ruhuna 

ters bir okumadır. Tam aksine bu tavır, hiçbir iş yap-

madan, görevlerinin tümünü yerine getirmeden, ge-

reği gibi mücadele etmeyen, çaba göstermeyen, fi kri 

üretim için gayret sarf etmeyen müslüman ümmetin 

(akşam-sabah 250 senedir yalnız düşmanları lanet-

leyerek) Allah’a “ya Rabbi, sen bu gavurları mahvet, 

bunları helak et!” deyip sorumlulukları Allah’a hava-

le etmesiyle aynı tutum ve tavırdır.

Bugun ümmetin birçoğunun tavrının o günkü ta-

vırdan ne farkı vardır? “Ya Rabbi, sen bizim adımıza 

Amerika’yı, İsrail’i, zalim güçleri yerin dibine sok ki, 

biz de burada huzur içinde yaşayalım, mutlu yaşaya-

lım, İslâm’ı yeryüzüne hakim kılalım” yaklaşımı aynı 

tutumdur. Böyle bir dua hiçbir anlamı olmayan hatalı 
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bir duadır. Öncelikle siz vazifenizi yapacaksınız, mü-

cadelenin gerektirdiği her şeyi gücünüz yettiği kadar 

yerine getireceksiniz. İşte o zaman hak etmiş olarak 

Allah’tan yardım istemeye devam edeceksiniz. 

Hz. Musa’nın halkı Musa’ya, “sen peygambersin, 

git savaş, Allah da sana yardım etsin ve o kafi rler 

yok olsun, sonra biz de oraya girelim.” demişlerdi. 

Türkçesi şu demek: “Ancak o kafi rler helak olunca o 

beldeye gireriz, yoksa bu kadar zalim güçle biz nasıl 

savaşabiliriz ki?”

Ancak öyle insanlar vardır ki, gerçekten onların 

dualarından başka yapacağı bir iş yoktur. Elden, 

ayaktan düşmüş, sakat, güçsüz, kuvvetsiz, yaşlanmış, 

bir ayağı mezarda derler ya, istese de fi ziki olarak 

bir şey yapamaz, bunlar gerçekten bütün güçleriyle 

Allah’a dua ederler. Belki de onların duaları makbul 

dualar olabilirler, bu ayrı bir bağlamdır.

Hz. Nuh gibi bütün imkanları ile mücadele edip 

de sonunda böyle bir serzenizde bulunsa, son tahlil-

de çaresizliğini Allah’a havale etse tamam, belki bir 

derece bu dua kabul olabilir. Hani Nuh (a.s.) bütün 

mücadele yollarını tükettikten sonra Allah’a şöyle ya-

karmıştı: “Rabbim, yeryüzünde kâfi rlerden tek kişi 

bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan, kullarını şa-

şırtırlar ve sadece ahlâksız, nânkör (insanlar) doğu-

rurlar.” (Nuh/26-27)

“Allah içinizden iman edip salih amel işleyenle-

re kesin olarak vaat etmiştir ki, onları yeryüzünde 

hâkim kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinini 

güçlendirecek ve korkularını giderecektir” (Nur/55)

Bu vaat bu ayet vahyolunduktan kısa bir zaman 

sonra gerçekleşir ve aşağı yukarı 1200 küsur sene 

dünyanın en büyük etkin gücü Müslümanlar olur. 

Her bir mümin şahsen kendi yapması gerekeni yapa-

cak, işlerini başkalarına havale etmeyecektir.Yapması 

gereken işin yapılmamasından dolayı ne rastgele bi-

rilerini suçlayacak ne de kendi yapacağı işi Allah’ın 

yapmasını bekleyecektir. 

Mehmet Akif merhumun Safahat kitabında nak-

lettiği üzere, İslâm dünyası sefalet yıllarını yaşarken 

bazı Müslümanlar hiçbir çaba göstermeden, sorum-

luluklarını yerine getirmeden Allah’a şöylece yalva-

rıp duruyorlar. “Ya Rabbi, sen bu halimizi hallet, sen 

bizi kurtar, Sen bu zalimleri defet!”. Akif bu tutumu 

sürdürenlerle alay eder ve onları şiddetle eleştirir: 

“Yoksa Siz Allah’ı emrinizle talimat vereceğiniz, işle-

rinizi yaptıracağınız biri olarak mı düşünüyorsunuz? 

Zannınıza göre siz isteyeceksiniz Allah, yerine getire-

cek… Bu ahmakca bir tutumdur.”

Hz. İbrahim’e Has Duruş ve Tutum Neyi Gerektiriyor?

Yüce Allah, Hz. İbrahim’in tutumunu bize tatbik 

etmemiz gereken en güzel örnek olarak göstermek-

tedir. Hz. İbrahim’in ilginç bir peygamberlik dönemi 

vardır. Allah Hz.İbrahim’i Nemrut’un bir süper güç 

olarak hâkim olduğu bugünkü Irak topraklarına, 

peygamber olarak gönderir. Hz. İbrahim o bölgeye 

gider, tebliğ eder, uğraşır, didinir, anlatır, yakarır, ba-

bası da dahil olmak üzere toplumun büyük ekseri-

yeti, -bir avuç mümin hariç- İbrahim’e inanmadığı 

gibi, en son bir sürü tartışmalardan sonra onu ateşe 

atıp, öldürmeye karar verirler. Allah o ateşin tuzağını 

İbrahim’den uzaklaştırır ve İbrahim’i onların tuza-

ğından kurtarır. Hz. İbrahim, yeğeni Lut, Eşi Sare’yle 

ve birkaç inanan kişi ile beraber ateşe atılma serüve-

ninden sonra hicret ederek, Urfa üzerinden Kudüs’e 

gider ve oraya yerleşirler. 

Kudüs, Hz. İbrahim’e Allah tarafından vaad edil-

miş mukaddes bir bölgedir, oraya hicret edip yerle-

şirler. Kudüs’ü ve Mekke’yi merkez edinerek daha 

sonra Mekke de Kabe’yi inşa ederler. Hz. İbrahim’in 

bir oğlu Kudüs’te, öteki oğlu Mekke’de büyür, gelişir 

ve peygamber olarak görev yaparlar. Böylece vahiy 

Hz. İbrahim vasıtası ile iki büyük merkezden, iki 

büyük alandan çok geniş bir coğrafyada etkin olarak 

yaşayıp hakim olduğu bir sürece girer. 

Hz. İbrahim’in hicret sonrası dönemi hakkın-

da Kur’ân’da her ne kadar geniş bilgi verilmemiş 

(Kabe’yi yaparken yaptığı dua Bakara suresinde, Hac 

suresinde insanları hacca davet etmesi hakkında çok 

kısa atıfl ar vardır) ise de onun etkili olduğu hakimi-

yet döneminden hemen hemen hiç bahsetmemesine 

rağmen, hicret sonrası dönemi Hz. İbrahim’in vahyi 

büyük oranda etkin ve etkili hale getirdiği birçok yer-

lerde hâkim kıldığı bir dönemdir.

“De ki: “Rabbim beni doğru yola iletti. Dosdoğru 

dine, Allâh’ı birleyen İbrâhim’in dinine (milletine). 

O, ortak koşanlardan değildi.” (En’am/161) 

“İçlerinde doğru olarak kendini Allah’a veren ve 

İbrahim’in Allah’ı bir tanıyan, muvahhid olarak ta-

nıyan, dinine (milletine) tabi olan kimseden dince 

daha güzel kim vardır? Allah İbrahim’i dost edinmiş-

ti” (Nisa/125)

“Kendini bilmezden başka kim İbrahim’in mil-

letinden (dininden) yüz çevirir? And olsun ki Allah 

onu dünyada seçti, doğrusu o ahirette de salihlerden-

di.” (Bakara/130)
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“Allah uğrunda gereği gibi mücadele edin. O sizi 

seçmiş, babanız İbrahim’in yolu olan (milletinde) 

dinde sizin için bir zorluk kılmamıştır. Daha önce ve 

Kur’ân’da Peygamber’in size şahit olması, sizin de in-

sanlara şahit olmanız için size Müslüman adını veren 

Allah’tır” (Hacc/78) 

“İbrahim’de ve onunla beraber bulunanlarda sizin 

için güzel bir örnek vardır; onlar içinde yaşadıkla-

rı toplumlarına “Biz sizden ve sizin Allah’tan başka 

taptıklarınızdan uzağız. Sizi(n taptıklarınızı) tanımı-

yoruz. Siz, yalnızca Allah’a inanıncaya kadar sizinle 

bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret ol-

maya devam edecektir.” demişlerdi.” (Mümtehine/4)

Bu ayetler İslâmi vahyin Medine döneminde, 

Peygamberimiz’in ve müslümanların giderek ege-

menliği tamamen devralmaya başladığı hakimiyet 

yıllarında gelmiştir ve müminlere asla unutmamala-

rı gereken temel hedefi  göstermiştir. Yüce Allah Hz. 

İbrahim’i örnek almaları, onun dini-milleti üzere ol-

maları, konusunda uyarıp ikaz etmektedir.*

Hz. İbrahim’in Nemrut düzenine karşı ortaya 

koyduğu bu tutum, hicreti öncesindeki tutum ve 

tavrıdır. 

“Onlar içinde bulunduğu Nemrut’a ve düzeninin 

elebaşlarına demişlerdi ki: “Biz sizden ve Allah’ı bı-

rakıp taptıklarınızdan uzağız. Siz şirk koşmaksızın 

Allah’a iman edinceye kadar bizimle sizin aranızda 

ebedi bir düşmanlık ve öfke vardır” (Mümtehine/4) 

“Bir zaman İbrahim babasına ve halkına demişti 

ki: “Ben sizin ibadet ettiklerinizden, taptıklarınızdan, 

onlara uygun hayat tarzınızdan uzağım. Ben yalnız 

beni yaratana kulluk ederim, çünkü o beni doğru 

yola itecektir” İbrahim bu sözünü kendisinden sonra 

gelenler arasında kıyamete kadar yaşayacak ölümsüz 

bir ilke, dava haline getirdi ki, insanlar onun vasiye-

tini hatırlayıp, tevhit inancına yönelsinler.” (Zuhruf 

/26-29)

Babasına rest çekiyor, ailesine ve halkına, toplu-

muna diyor ki: “Ben sizi terk ediyorum, taptıklarınızı 

reddediyorum, ben Allah’ın ortaya koyduğu hayat 

tarzına, vahye uygun hayat tarzına göre yaşamak isti-

yorum ve sizin hayat tarzınızı reddediyorum. Sizinle 

bizim aramızda ebedi bir düşmanlık vardır, bu düş-

manlık dostluğa asla dönmeyecektir. Ne zaman ki, 

siz mümin olursanız, Allah’a kul olursanız kendi ha-

yat tarzınızı terk eder, vahye uygun yaşamayı kabul 

ederseniz o zaman bu olur.”

İbrahimî Duruş Bugün Ne Anlama Gelmektedir?

Bugün biz bu tutum ve tavrı kime karşı, hangi 

hayat tarzına ve onu temsil edenlere karşı, gerek ülke 

içinde gerekse ülke dışında sergileyeceğiz?

Hz. İbrahim’in bu tutum ve tavrını ortaya koy-

duğu zaman Nemrut belli bölgelerde hâkimdi, bir 

sistem oturtmuş icra ediyordu. Sistemlerin de gök 

cisimlerine tapmak, putlara ibadet etmek vardı. As-

lın da putlar, gök cisimleri bütün hepsi öne çıkarı-

lan bahanelerdi, onların adını kullanarak/arkalarına 

sığınarak Nemrut ve yandaşları bir egemen sistem 

kurmuşlar. Dolayısıyla aslında ne putlar ne de gök 

cisimleri onlara hükmediyordu. 

Kendileri kurdukları hayat tarzını devam ettirmek 

için onlara da ibadet ediyor gözüküyor, toplumun 

zavallı, gafi l insanları da onlara ibadet ediyor oldu-

ğunu zannederken aslında Nemrut düzenine ibadet 

ediyorlardı. Sistemin elebaşları, o putların aslında bir 

işe yaramadığını çok iyi biliyorlardı. Fakat kurdukla-

rı sistemin menfaati, devamlılığı gereği putlara ibadet 

ediyor gözüküyorlardı.

Hz. İbrahim putları kırıp onlarla alay ettiği za-

man onlar da putlarının bir güçlerinin olmadığını 

biliyorlardı, ama kurdukları bir sistem vardı ve bu 

düzen o putlar aracılığı ile hayatta kalmakta idi. Yani 

o putlar sistemin direkleriydi, esasıydı. Kendileri o 

sistemin ağababaları ve toplumun fakirlerini, çaresiz-

lerini ezenler, sömürenler olarak, kitlelere kendi ha-

yat tarzlarını dikte etmişler, millete -din diye- o hayat 

Firavun aptal biri değil, Musa’nın dediğini kabul ettiği takdirde otoritenin kendisin-
den Musa’ya geçeceğini biliyordu. Sömürü ve zulüm devam etmeyecek, yani Mısır’da 
hayat tarzı değişecekti. Daha önce Hz. Yusuf zamanında Mısır’da bunun olduğunu da 
biliyordu. Zaten Musa doğmadan önce Firavun müslümanların Mısır’da yeniden güç-
lendiğini fark etmiş ve demişti ki: “Bunların erkek çocuklarını öldürün, bunlar tekrar 
çoğalıyor müminlerin akrabaları, yakınları, bunlar yarın başımıza bela olacak” diyor.
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tarzını benimsetmişler, ama bunu da bazen putlara, 

bazen yıldızlara hamlederek yapmışlardır. Tam da 

burada bir başka örnekle meseleyi daha anlaşılır hale 

getirelim:

Firavun, Hz. Musa (a.s.)’ın tebliği karşısında 

toplumun etkilendiğini görünce, onları sert bir şe-

kilde uyarır: “Bakın sizi uyarıyorum, korkarım ki bu 

Musa sizin dininizi-hayat tarzınızı değiştirecek”der. 

Firavun’un dini ne idi? Kurduğu hayat tarzı; ekono-

mik, siyasal, sosyal, kültürel düzen idi, o düzende/

dinde tek söz sahibi kendisi idi. Bir gün karşısına 

Musa çıkıyor. Kim bu Musa? Firavun’un kendi sa-

rayında alıp büyüttüğü, bir prens gibi yetiştirdiği, 

bir genç. Musa bir kavgada birini öldürdükten sonra 

Mısır’dan kaçıp Sina bölgesine geçer. İşte yıllar sonra 

bu Musa peygamber olarak Firavun’un karşısına çı-

kar ve derki; “Ey Firavun, ben o bildiğin Musa’yım. 

Allah beni peygamber olarak gönderdi, senin karşın-

dayım, sana Allah’ın emrettiklerini bildirmeye gel-

dim.” der.

Firavun aptal biri değil, Musa’nın dediğini kabul 

ettiği takdirde otoritenin kendisinden Musa’ya geçe-

ceğini biliyordu. Sömürü ve zulüm devam etmeye-

cek, yani Mısır’da hayat tarzı değişecekti. Daha önce 

Hz. Yusuf zamanında Mısır’da bunun olduğunu da 

biliyordu. Zaten Musa doğmadan önce Firavun müs-

lümanların Mısır’da yeniden güçlendiğini fark etmiş 

ve demişti ki: “Bunların erkek çocuklarını öldürün, 

bunlar tekrar çoğalıyor müminlerin akrabaları, ya-

kınları, bunlar yarın başımıza bela olacak” diyor.

İşte Nemrut’la taifesi de böyle bir egemenlik 

sistemi kurmuşlardı. Hz. İbrahim ve taraftarları o 

sistemle-hayat tarzı ile kavga ediyorlardı, yoksa put 

kırmış kırmamış önemli değil ki, mevcut sisteme do-

kunmayacak olursan istediğin kadar bütün putları 

kır… Kavga temel konuda olduğu için Hz. İbrahim’le 

Nemrut düzeni arasında hiçbir uzlaşma olmadı, ola-

mazdı da. Nemrut’un sistemi ile Hz.İbrahim arasında 

ciddi bir kapışma meydana geldi ve sonuçta İbrahim’i 

ortadan kaldırmak için ateşe atmak şeklinde bir tu-

tum ve tavır ortaya koydu.

Hani 2001 11 Eylül olayında Amerika’daki kule-

lerin yıkılmasını bahane eden Amerikalılar? “Bunlar 

bizim hayat tarzımıza savaş açtılar?” demişlerdi. Yani 

20. Yüzyıl Firavun ve Nemrut’ları Müslümanları kas-

tederek: “Bu fundemantalist, aşırı dinciler, bu kötü 

Müslümanlar bizim hayat tarzımıza savaş açtılar, 

buna imkân vermeyeceğiz” diyorlardı. Doğru, tabii 

Amerika’nın hayat tarzı veya Batı’nın hayat tarzında 

otorite ve güç kendi nefi slerinden kaynaklanmakta-

dır. Kendince istediğini öldürebilir, istediğine sövebi-

lir, istediğini katledebilir, insansız uçaklarla insanları 

öldürebilir. Zira Amerikan ve Batı hayat tarzı kendini 

mutlak doğru kabul ederek kendilerini ilahlaştır-

mışlardır. Fravun gibi istediklerini asıp, istediklerini 

hapse doldurmaya, istedikleri ülkeleri işgal etmeye 

hakları olduğuna kendilerini inandırmışlardır.

Hz. İbrahim örnekliğinden hareketle, biz yuka-

rıda bahsettiğimiz ayetlerin muhtevasını yaşadığımız 

çağa, şartlara nasıl taşıyacağız? Bugün bu örnekliği 

pratiğe taşırken birçok engelle karşılaşmayı göze al-

malıyız. Uluslararası düzenden ve onların hayat tarz-

larını Türkiye’de mükemmel bir sistem olarak yaşat-

mak isteyenlerden, akla hayale gelmeyecek her türlü 

baskı, tehdit ve tepkilerle karşılaşma kaçınılmazdır.

Son dönemlerde Türkiye ilginç bir dönemden 

geçmektedir. Cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa 

böyle bir durum gerçekleşmektedir. Dünkü İslâmcı 

kadrolar/kitleler iktidardadırlar ve mevcut cari siste-

mi idare etmektedirler. Ancak devlet gücünün tümü-

ne sahip değillerdir. Asıl iktidar hâlâ üst kurumlarda 

vb. kuruluşlardadır. Birçok yere güçleri yettiği kana-

atinde değilim, ama sonuçta şeklen hükümet dünkü 

İslâmcılardadır.

Birçok insan “bizim arkadaşlar” iktidarda diye 

mevcut sisteme olan muhalefetini hızla azaltmaya 

başladılar. Sanki sisteme eleştiri yaparsa kendi arka-

daşlarına hakaret etmiş, hükümete muhalefet etmiş 

olacak. Kaldı ki hükümet dahil herkes eğer yanlış ve 

hatalı işler yapıyorsa kesinlikle uyarılmalı, eleştiril-

melidir. (Nisa suresi 135, Asr suresi) 

Hükümetin yanlışlarını hiç taviz vermeden eleş-

tirmemiz lazım gelir. Hükümet de söz sahibi olanlar 

da, değişik kademelerde görev icra edenler de, kendi 

eksik ve kusurlarında, yaptıkları hatalı uygulamalar-

da -başta İslâmi sorumlulukları olmak üzere- eğer 

hâlâ hassas iseler, o zaman Adem’in tavrını benim-

seyerek, hata yanlışlarını kendilerine söyleyen, onları 

uyaran, hakka çağıran tutumlardan rahatsızlık duy-

mayıp aksine onlara teşekkür etmelidirler. 

Türkiye’de halk hızla değiştiriliyor, dönüştürülü-

yor. İslâmi kavramlarımızın içleri boşaltılıyor, yozlaş-

malar çoğalıyor, çözülmeler artıyor, aileler dağılıyor. 

Nice rezillikler, çürümüşlükler rahatça icra ediliyor, 

en tehlikelisi insanlar/müslümanlar tarafından nor-

mal karşılanır hale geliyor, korkunç bir tepkisizlik 

söz konusu!.. Türkiye’de, özellikle üniversitelerin 

bulunduğu kentler başta olmak üzere kız ve erkek 
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öğrencilerin beraber kaldığı ve hiçbir haramın göze-

tilmediği, edep dışılıkların cari olduğu öğrenci evleri 

(!), komün hayatlar ortaya çıktı; toplum adeta genç-

lik aracılığıyla BBG evlerine dönüştürülüyor. Başka 

bir sürü yüz kızartıcı işler yaşanmaya başlandı. Bu 

türden ahlaka, imana, toplumun örfüne aykırı uy-

gulamaları eleştirmekten imtina ediyoruz, uzak du-

ruyoruz, gündem yapmıyoruz, kamuoyunu ayağa 

kaldıramıyoruz! Maalesef, bilerek veya bilmeyerek 

iktidardaki müslümanların vesile oldukları uygula-

malarla bu yozlaşmalar daha da yaygınlaşarak nor-

mal yaşayış haline gelmeye devam etmektedir.

Şu hiç akıldan çıkarılmamalıdır! İktidar da kim 

olursa olsun bu ülkede yaşayan bir egemen sistem 

var. Bu seküler/Batılı sistem kendi değerlerini, hayat 

tarzını, dünya görüşünü, batı ile işbirliği içinde bü-

tün bir topluma kabul ettirmek için var gücü ile mü-

cadele ediyor. Bu sistemde İslâm’ın yeri olmamalıdır.

Avrupa Birliği değerleri, Müslümanların iktidar 

olduğu hükümet eli ile ülkemize ithal edilmekte-

dir. Avrupa Birliği’ni, hükümet şeklen, zahiren (veya 

samimi olarak) savunuyor mu? Savunuyor. Avrupa 

Birliği’nden gelen değerlerde dinin “D”si var mı? Bı-

rakalım İslâm’ı, Hıristiyanlığın bile “H”si yoktur. 

Bu hayat tarzları ve değerleri ülkemize gönüllü 

olarak ithal edilirken,o değerlerin önündeki yasal 

engeller kaldırılırken sorumluluk sahibi Müslüman-

lar bu uygulamalara karşı çıkmayacaklar mı? Bu ve 

benzer uygulamaları eleştirmek hükümetin uygula-

malarını eleştirmek olacaksa, evet hiç çekinmeden 

hükümeti eleştireceğiz? 

Hz. İbrahim’in mücadele ettiği ve net bir şekilde 

karşı çıktığı değerlerin daha estetik ve daha sirayet 

edicisi olan “Batı değerleri” bir medeniyet değeri(!) 

olarak ülkemizi ve İslâm topraklarını hızla istila 

ediyor, fi kren işgal ediyor. Sorumluluk sahibi Müs-

lümanlar olarak bu kültürel istilaya ve işgale karşı 

çıkmayacak mıyız? Muhalefet yapmayacak mıyız? 

Bunlara karşı tutum almayacak mıyız? 

İbni Kayyım el-Cevziye -Allah rahmet eylesin- 

Zâdü’l-Meâd adlı eserinde şöyle der: 

“İnsanlar kıyamet günü öncelikli olarak iki şey-

den hesaba çekilecektir: 

1. Dünyada yaşarken neye ibadet ediyordun-

kulluk ediyordun? Diğer bir ifadeyle hangi hayat tar-

zına göre yaşamayı seçtin?

2. Peygamberlerin davetlerine nasıl cevap vermiş-

tin?” 

Der ki: “O gün, kişiyi ateşe girmekten koruyacak 

cevap olan “eşhedü enla ilahe illallah (şahitlik ederim 

ki Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur)ın gereğini orta-

ya koymak, 

bilgi, ikrar -tasdik ve eylem olarak pratik hayata 

tatbik etmekle mümkündür” 

Vereceğin cevap budur. Yani sen onu bildin mi, 

tasdik ettin mi ve yaşadın mı? La ilahe illallah bir ha-

yat tarzıdır. La ilahe illallah sözünün ne anlama gel-

diğini tam olarak bilmek zorundayız. 

İbrahim’in tavrını bugüne taşımak. Önce şunu 

mutlaka bilmek zorundayız, bu tavır neyi gerekti-

rir? İkincisi, Hz. İbrahim’in tutumunu tartışmasız 

olarak kabul edeceğiz. Kendimize şunu sormamız 

şarttır.“Biz bu hayat tarzına, İbrahim’in hayat tarzına 

göre mi, yoksa şeytani bir hayat tarzına göre mi yaşa-

mayı seçiyoruz?”

“Allah’tan başka ilah olmadığına, Allah’ın asla or-

tağı olamadığına şahitlik ederim” dediğimiz zaman 

ne diyoruz, hangi sözü veriyoruz ve neyin şahitliğini 

yapıyoruz?

Eşhedü Enlailahe illallah demek:

Bütün yaratılmışlar la ilahe illallah gerçeğinin ge-

reği olarak yaratılmışlardır. 

Allah peygamberleri bu davayı duyurması için 

göndermiştir.

Bütün peygamberler, hep bunu anlatmak için 

gönderilmiştir. 

Kitaplar bu gerçeğin duyurulması için indirilmiş-

tir.

Peygamberlere, ahkâm, şeriatlar onun için kon-

muştur, 

Terazi, hüküm onun için konulmuştur, 

Cennet ve cehennem onun gereği yaratılmıştır. 

“La ilahe illallah”ın gereği olarak yaratılanlar:

O’na inanıp, emrince yaşamaya bağlı olarak mü-

min, kafi r, münafık veya facir diye ayrılmışlardır.

“Ceza ve yaratmanın kaynağı O’dur, yaratılmışla-

rın onunla yaratıldıkları gerçek budur. 

Hesap ve sorgu O’ndan, O’nun hukukundan ola-

caktır. 

Bu Allah’ın kullar üzerinde hakkıdır.” 

La ilahe illallah “İslâm’ın özüdür, anahtarıdır. 

Ümmetler, ondan onun gereğini yapıp yapmadık-

larından sorulacaktır, hesaba çekilecektir.” (Zâdü’l-

Mead)

Kelime-i tevhit sözcüklerini söylediğimiz zaman 

çok temel bir gerçeği ilan ediyoruz. La ilahe illallah 

demekle sadece ve sadece Allah’ın yasasını, hakimiye-
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tini, egemenliğini, itaat edilecek tek varlık olduğunu 

ve sadece Allah’ın kitabını ve peygamber tarafından 

söylenilenin doğruluğunu kabul etmiş olursunuz. 

Bu demektir ki, müslüman olduğunuz andan iti-

baren siz iradenizi ve her şeyinizi bu gerçeğe göre 

değiştirip ve teslim olmuşsunuzdur. “Allah’tan başka 

ilah olmadığına şahitlik ederim” dediğiniz zaman en 

doğru hayat tarzını kabul edip ilan ediyorsunuz de-

mektir ve inanıyorsunuzdur ki, en doğru hayat tar-

zının ana kaynakları Allah tarafından vahyedilmiştir.

İşte en doğru bilgi kaynağı-hayat kaynağı AB de-

ğerlerinde mi, ABD’de mi, yoksa sosyalist değerlerde 

mi? Kavganın esası burada, bu yaklaşım tarzında. 

Dün de kavga ayni idi. 

Yani doğru olan İbrahim’in tebliğ edip anlattığı 

hayat tarzı mı, yoksa Nemrut’un ortaya koyduğu ha-

yat tarzı mı?

Kim ki la ilahe illallah der, bunu şahitlikle onay-

larsa o ilan etmiştir ki, “Allah’tan başka en doğru ha-

yat tarzı koyan olamaz”. Eğer olur derseniz iki ilah 

ortaya çıkar, o zaman hem Allah ilahtır hem de baş-

kası. Bu tarz bir iman şirkin ta kendisidir. 

Müslüman olanlar hem “eşhedü enla ilahe illal-

lah” deyip hem de vahye muhalif bir hayat tarzına 

gönülden evet diyemezler. Diyorlarsa bilerek veya 

bilmeyerek şirk koşmuş olurlar. Eğer tevbe etmeden 

ve imanlarındaki bu sapmayı düzeltmeden ölür gi-

derlerse, Allah şirk koşanı asla affetmediğine göre 

sonları vahimdir.

Vahye uygun hayat tarzına göre yaşamak 

ibadettir-kulluktur. Bizler her gün onlarca kere “iy-

yake nabudü ve iyyake nestain” (yalnız sana ibadet 

ve ancak senden yardım dileriz) diyoruz, adeta ilan 

ediyoruz.Müminler olarak bu hükmü namazlarımız-

da tekrar tekrar okuyup kabul ediyoruz. Buradaki 

ibadet-kulluk şu demektir: “Bizler bütün yaşayışımız 

boyunca Allahu Teala’nın emirlerine, hükümlerine, 

bildirdiklerine bağlı bulunacağız.” Her istediğimizi, 

Allah’ın emrine muhalif ise yapamayız, keyfi mize 

göre davranamayız. Allah’a rağmen kendimizce dav-

ranamayız. Bu sözü söylüyorsak işimize geldiği gbi 

davranamayız.

“Her hareketimizi yüce Allah’ın kararlaştırmış ol-

duğu şekle ve ölçülere göre ayarlamaya mecburuz.” 

Bütün işlerimiz, bütün davranışlarımız Kur’ân’ın 

göstermiş olduğu esaslara göre olmak mecburiyetin-

dedir. Bu hareket tarzımız tümüyle ibadettir. Namaz, 

oruç, zekat, hac bizim dünya hayatımızı vahye uygun 

yaşamanıza imkân vermiyorsa, çok şekilsel bir hale 

gelmişler demektir. Namazı Allah için, ekonomik 

ve siyasal düzeni şeytan için yaşayamayız. Yaşarım 

dersek bu Allah katında kabul edilmez, o bakımdan 

namaz, oruç, hac ve zekat gibi ibadetler aslında asıl 

ibadet olan tüm hayatımızı ilahi emre uygun bir tarz-

da yaşamak için bizleri harekete geçiremiyorsa, bizler 

bu ibadetlerimizi işlerken taşıdığımız ruhu gözden 

geçirmeli ve bu ibadetlerin taşıması gereken ruhu 

kazanmalıyız. 

Bütün hayatımızın ve yaşanan hayatın vahye uy-

gun hale gelmesi için mücadele etmek de ibadettir 

hem de farz olan ibadettir. Buna Gücümüz yeter veya 

yetmez, ama biliriz ki, biz bu vahyî hayatın yaşan-

ması için çaba gösteriyoruz, mücadele ediyoruz. Yani 

mesele şudur: Neler caizdir, neler caiz değildir, neler 

Allah’ın rızasına uygundur, neler Allah’ın gazabını 

hak eder. Hadiselere, pratik hayatımıza bu açıdan 

bakmak zorundayız. İmanımız bize böyle emretmek-

tedir.. 

“Eşhedü enne muhammeden resûlullah” sözünü 

söylemekle neyi kabul ettiğimizi, neleri reddettiğimi-

zi ilan ve tasdik etmiş olmaktayız? Bu ültimatom gibi 

fermanı alışkanlık haline getirdiğimiz için toplumsal 

hayatımızda çok fazla etkisini görmemekteyiz. Bu 

sözleri söylemekle neleri yaşayışımıza aktarmayı, ne-

leri yaşayışımızdan çıkartıp atmayı kabul etmiş ol-

maktayız? “Muhammeden resûlullah” demekle Hz. 

Muhammed’i Allah’ın sözlerini bize iletmek için gön-

derdiği insan olarak kabul ediyoruz demektir. Yani 

“Eşhedü enne Muhammeden resûlullah” dediğimiz 

şahıs Allah’tan aldığını bize aktarandır, yaşayıp akta-

randır. Böylesi bir yetki ve sorumluluğu vardır. Eğer 

Allah’ı rab olarak tanıyorsak bizden ne istediğini 

“Her hareketimizi yüce Allah’ın karar-
laştırmış olduğu şekle ve ölçülere göre 
ayarlamaya mecburuz.” Bütün işlerimiz, 
bütün davranışlarımız Kur’ân’ın göster-
miş olduğu esaslara göre olmak mecbu-
riyetindedir. Bu hareket tarzımız tümüy-
le ibadettir. Namaz, oruç, zekat, hac 
bizim dünya hayatımızı vahye uygun 
yaşamanıza imkân vermiyorsa, çok şekil-
sel bir hale gelmişler demektir.
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bilmemiz şarttır. Bu da peygamber vasıtasıyla gelen 

kitapta söz konusudur. Allah bu bilgileri aktarmak, 

açıklayıp izah etmek üzere peygamberini elçi olarak 

göndermiş, kitabı da onunla yollamıştır. 

Yaşadığı her şeyi Hz. Peygamber Allah’ın göster-

diği şekilde yaşayarak, bizlere örnek olmuştur. O ör-

nekliği yaşamak, sünneti inşa ve ihya etmektir. Bu 

yüzden “muhammeden resûlullah” dediğimiz zaman 

onun gösterdiği yolu ve yasaları takip etmeye ve ona 

aykırı olan her şeye karşı çıkmaya söz vermişiz de-

mektir. Söz verdikten sonra peygamberin yolundan 

vazgeçer ve ne kadar çok insan tarafından kabul edil-

miş olursa olsun başka hayat tarzlarına saparsak, bu 

şahitlik yalancı şahitlik olur. 

Hem şahitlik edeceksiniz, Allah’ı şahit tutacak-

sınız “eşhedü enne muhammeden resûlullah”, diye-

ceksiniz sonra da dönüp, “bu dönem geçti”, “şimdi 

başka resûller var”, “çağdaş resûller”, bunların kendi 

heva ve hevesinden alıp, bize çağdaş hayat tarzı diye 

-din diye- dayattıkları yasaları, “hayat tarzlarını biz 

çok beğenip kabul ediyoruz.” Onların dedikleri doğ-

rudur, dinimiz İslam bazı ilkeler emretmiş, fakat bu 

yeni hayat tarzı da başka bir şeyler söylemiştir, bu 

söylenenler de en mükemmeldir.” diyeceksiniz!

İbrahimî örneklik; Nemrut’a, Firavun’a ve onla-

rın çağımızdaki benzerlerine rest çeken ve “ben sizin 

hayat tarzınızı reddediyorum, ben rabbimin yaratı-

şı üzerine yaşayacağım” tutumunu bugün pratiğe 

aktarmak ve olayları hadiseleri bu bakış açısından 

değerlendirmektir. Takvasını kuşanan sorumluk sa-

hiblerinin asıl görevi. Bütün yazar, çizer, okumuş, 

bilgi edinmiş, sorumluluk bilincine sahib Müslüman 

insanlara şu önemli görev düşmektedir:

Bulunduğumuz ülkeden başlayarak vahye uygun 

bir sistemi, dünya görüşünü yeniden bir toplum mo-

deli olarak başta Müslümanların yaşadığı bölgeler 

olmak üzere bütün dünyada hâkim kılmak için var 

gücümüzle, tüm imkânlarımızla mücadele etmemiz, 

çaba göstermemiz mecburi bir gerekliliktir. 

Çünkü inanıyoruz ve güveniyoruz ki, Müslüman-

lar, vahye göre bir medeniyeti yeniden kurup, inşa 

edecekler ve hayata hakim kılacaklardır. Bu, Adem’in 

tutumundan hareketle, değişim yasalarından hare-

ketle söz konusu olacaktır; kendi kendine olmaya-

caktır. Buna dünyadaki tüm Müslümanların, Türkiye 

de bulunan bütün Müslümanların ciddi katkıları ola-

caktır. Bu hedef, sorumluluk sahibi müslümanların 

çabalarıyla gerçekleşebilecek bir büyük hedeftir. Bu 

noktada, iki ayrı hayat tarzının farklılıklarının insan-

lara çok net izah edilmesi lazım gelir. Zira kavramlar 

anlamını yitirmeye başladığı andan itibaren mesele-

leri anlatmak dahada zorlaşmaktadır.

15-16 milyon çocuk ve genç okullarda okuyor, 3 

milyon civarın da da üniversiteli öğrenci olduğu söy-

leniyor. Türkiye’de okullara giden 20 milyona yakın 

insan var, bir sürü genç insan var. Bunların büyük ço-

ğunluğu okunan ezanı, oradaki kavramları ve İslâmi 

kavramların çoğunu bilmiyorlar. Biz muhatabımızı 

dikkate alarak, onların özelliklerini bilerek tedrici bir 

üslupla adım adım yavaş yavaş -Nuh’un gösterdiği, 

İbrahim’in gösterdiği, Muhammed (a.s.)’ın göster-

diği gibi- acele etmeden, ama bu kavramları ve bu 

kavramların gerektirdiği dinin dünya görüşünü, di-

nin tam da ne olduğunu “iyyake nabudü ve iyyake 

nestain”in ne olduğunu bu insanlara tebliğ edip, öğ-

retmeye, anlatmaya, izah etmeye mecburuz. İnsanlar 

iman ile şirkin karışmış olduğu bir tarzda yaşayabili-

yorlar. Onlara gerçek imanın ne olduğunu, şirk koş-

manın ne anlama geldiğini en güzel bir yöntemle an-

latıp izah etmeliyiz ki onlar anlatılanı anlayabilsinler.

İbrahimî duruş ve tutum; bütün zalimlere, müş-

riklere, 4. Dünya Savaşı adı altında askeri olduğu 

kadar değerler üzerinden savaş yürütenlere, İslam 

dünyasının değerlerini değiştirmek üzere açılan sava-

şa destek verenlere, bu istilacı değerlere karşı net bir 

duruşu, tavır alışı ortaya koymak ve Allah’ın emirle-

rinden asla taviz vermemektir.

Avrupa Birliği’yle, Amerika’yla, NATO’yla ittifa-

kımız cari sistemin/rejimin ittifakıdır. Bakın, biz ne 

NATO değerlerini ne Avrupa Birliği değerlerini ne 

Amerikan değerlerini bütünü ile asla ve kat’a bir üs-

tün değer olarak kabul edip onaylayamayız. La ilahe 

illallah gerçeği ile o değerler çelişir. 

Allah’tan başka ilah yoktur deyip o değerleri en 

üstün değer kabul etmek Allah’a şirk koşmak anla-

mına gelir. Türkiye’deki sistem bunu kabul etmiş ola-

bilir, hükümet bugün kerhen buna muhatap olmuş 

olabilir, isteksizce bunu yapıyor olabilir. Umuyoruz 

ki böyle yapsınlar, eğer istekli yaparlarsa hesapları 

çok zor olur kıyamet günü. Mevcut hükümet hangi 

gerekçe ile olursa olsun yukarıdaki konularda iste-

nilen tutumu net olarak ortaya koyamayabilir. An-
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cak, cemaatlerin, sivil toplum örgütlerinin, bilinçli 

fertlerin, doğruyu ortaya koyarak, böyle bir kabulun 

pratikte ne anlama geldiğini anlatmak ve izah etmek, 

o değerlere karşı İbrahim’i bir duruşu insanlara an-

latmak, izah etmek ve bu duruşu etkin kılmak mec-

buriyetleri vardır. 

Hz.İbrahim’in duruşunu pratiğe taşımak çabası 

neden aşırılık olsun? İbrahim’i duruşun gereği olarak 

sistemle uzlaşmıyorsun, sisteme eleştiri getiriyorsun, 

sisteme ve onun değerlerine kararlılıkla karşı çıkıyor-

sunuz. Ne acı bir gerçektir ki böyle bir duruş müs-

lüman olduğunu söyleyen birçok kimse nezdinde 

aşırı kabul edilebilmektedir. Bu duruşun ve tutumun 

gereğini bıkmadan,usanmadan bütün imkanlarımızı 

kullanarak icra etmezsek, kitleler bizim ne yapmak 

istediğimizi anlamayabilirler. Kusur da onlarda ol-

maz.

İbni Teymiye’den bir örnekle konuyu tamamla-

maya çalışayım. İbni Teymiye der ki: “Bir topluluğu 

tanımlarken onları Müslüman, mümin, kafi r, müşrik, 

zalim, vb. gibi kavramlarla isimlendirebilmemiz için; 

İslâmi vahyin o topluma nasıl gitmiş olduğuna, nasıl 

götürülmüş olduğuna, nasıl tebliğ edilmiş olduğuna 

bakmanız lazım gelir. Eğer yanlış anlatılmış ise, eksik 

tebliğ edilmiş ise veya İslâm’ı o topluma getirenler 

İslâm’ı çok kötü temsil etmişlerse, o toplum yanlış 

aktarılan ve yanlış temsil edilen dinin inkârcısı olur, 

gerçek İslâm’ın değil”. Dolayısıyla sorumluluk ona o 

İslâm’ı götürenlerde olur. 

Bugün Türkiye’de binlerce insan hâlâ orucun me-

sai saati içinde tutulup tutulmadığını soracak kadar 

bilgisizdir, dini hiç bilmeyen insanlar vardır. Şöyle 

diyenlerimiz olabilir: “Niye öğrenmiyor kardeşim, 

internette var, kitapta var, televizyonlarda konuşulu-

yor?”

İnsanlar öyle bir önyargıyla yetişiyorlar ki, onlar 

dini kanalları görünce hemen oradan çıkıyorlar ve 

internette dini bir konu ile karşılaşınca hiç bakma-

dan atlayıp geçiyorlar. Aramızda büyük, görünme-

yen duvarlar var. O kitleleri suçlamak kolay. Görevi-

miz o kitlelere onların anlayacağı bir uslupla Kur’ân’ı 

ve İslâmi gerçekleri anlatabilmektir.

İşimiz gerçekten çok zordur. İbrahimî hayat 

tarzının bugüne taşınması, İbrahimî örnekliğin, 

Muhammedî (a.s.) örnekliğin hayata aktarılması bü-

yük bir hedeftir!

Yepyeni bir ruhla yeniden vahiy ekseninde çaba-

larımızı çoğaltacağız. Sürekli kafamızı çalıştırarak, 

muhatabımıza hangi dili kullanacağımızı, hangi üs-

lubu kullanacağımızı, neyi nasıl anlatacağımızı güzel 

bir şekilde belirlemeliyiz ve özellikle, anlatacakları-

mızın hepsini bir anda anlatmamamız gerektiğini ha-

tırdan çıkarmayacağız. 

İbrahimî duruş ve tutumu bugüne taşımak, bu 

tutumun gereğini ortaya koymak, pratik hayatımızı 

o ilkeye uygun olarak inşa edebilmek... Müslüman-

lar olarak, ümmet olarak bu duruşun gereğini yerine 

getirmeye başladığımız andan itibaren büyük vaad 

(Nur/55) gerçekleşmeye başlayacak ve Allah’ın vaadi 

üzere dünya hakimiyeti Batı’dan tekrar Müslümanla-

ra geçecektir. 

* Tarihin akışı içerisinde ve güçlü medeniyetlerin baskısı 

karşısında mağlup olan medeniyetler maalesef, kendi değer-

lerini kelime ve kavramlarını kaybediyorlar. MİLLET kelimesi 

de böyle bir kelimedir. Bizim bu asli kavramımız bugün baş-

ka bir anlamda kullanılmaktadır. Birçok kavramımız değişti, 

güçlü olanlar kavram dayatıyorlar. Gücü olanın kavramlarını 

güçsüzler benimsemektedirler. Bu tehlike dini kavramlarda 

büyük bir değişmeyi ortaya çıkarıyor. Zamanla içi boşaltılmış, 

mahiyeti değiştirilmiş kavramlarla Kur’ân’ı anlamanız müm-

kün değil. Kur’ân’ın ana kavramlarını kavramayan ve kavram-

ları bugünkü mantıkla okuyan insanların gerçekten Kur’an-ı 

Kerim’in birçok yönünü anlamaları mümkün değildir. 

Mesela, “Musa’nın kavmi” deyimi; bu deyimi etnik bir 

bakışla okumak, daha doğrusu tek Hz. Musa’yı değil bütün 

peygamberlerin kıssalarını okurken oradaki kavim kelimesini 

bugünkü anlamı ile etnik yaklaşımla okumak çok yanlış an-

lamalara sebebiyet verebilir. Mesela “Biz Lut’u kavmine gön-

derdik” diyor. Şimdi bu ayetteki kavmi etnik olarak okursan 

Hz.Lut’un kavmiyle, gittiği yerin ne ilgisi var? Lut İbrahim’in 

amca oğlu, Mezopotamya’dan çıkmış, ama gönderildiği sap-

kın toplum Kudüs’ün civarında bir yerde. Etnik olarak aynı 

ırktan değil, çok farklı bir etnik yapıdan. 

Millet kavramı da bunun gibi zamanla muhtevası tama-

men değiştirilmiş bir hale gelmiştir. Şimdi kullanılan millet 

deyimi Türk milleti, Arap milleti, Kürt milleti, vesaire ile etnik 

bir durumu çağrıştırmaktadır.

Esasında dini kavram olan millet kavramı başka bir kav-

ram haline gelmiştir ve bu hale gelmiş kavramla Kur’ân’ın bize 

vermek istediği mesajı anlamamız çok zordur; mümkün de-

ğildir. Kur’ân’daki kavramlar konusu mesajın anlaşılması için 

olmazsa olmazdır.



KÜLTÜR SANAT

88 Umran NİSAN 2013

Akıl, İrade Hürriyet
Rıdvan Özdinç
Dergâh Yayınları, 2013

Bugün İslâm dünyası ve Osmanlı üzerinde tefekkür edenlerin modernleşme 
boyunca kabul edilen rükünler etrafında yaptıkları tahlil ve tenkitler, şüphesiz 
geriye doğru İslâm dünyasının geçirmiş olduğu tecrübeyi esas almaktadır. Acil ve 
pratik olarak vasıflandırılan bu çözüm ve usûlün aynı zamanda fayda fikri etra-
fında neşvünema bulması hem bu devrin klişelerini belirlemiş hem de geçmişin 
okunma ve kurgulanma biçimini tayin etmiştir. Son dönem Osmanlı düşüncesin-
de irade meselesinin ele almış biçimini konu ettiğimiz bu çalışma; Tanzimat’la 
girilen bu yolda yeni bir insan ve yeni bir ahlak arayışı etrafında ortaya çıkan fikir 
ürünlerinden hareketle Osmanlı dünyasındaki arayışları II. Meşrutiyet merkez 
olmak üzere ele almayı hedeflemektedir. İrade meselesi ve etrafındaki kavram-
ların modernleşme boyunca seyrini takip etmeyi ve Osmanlı ulema ve mütefek-
kirlerinin bu arayışlar esnasında İslâm’a ve Allah - insan ilişkilerine bakışlarında 
ifadesini bulan itikad, siyaset, tarih ve daha ötesinde “Müslüman” telakkisini tarif 
etme çabalarım tahlil etmeyi hedeflemektedir.

Apaçi Gençlik
Ömer Miraç Yaman
Açılım Kitap, 2013

Bu kitap son yıllarda adından çokça bahsedilen, kimi zaman horlanan, ağır haka-
retlere maruz kalan, pek çok kez dışlayıcı ifadeler ve alayvari cümlelerle tanım-
lanan bir gençlik akımının, “Apaçi Gençlik”in gerçek hikâyesine ışık tutmaktadır.  
Kimilerine göre “ıslak odunla dövülmeleri” gereken, kimilerince “modifiye” kıro, 
maganda, zonta, hırbo sayılan, genellikle varoş ve yoksul çocuklar diye anılan, 
adları ‘tacizci’ye çıkmış, rengârenk kıyafetleri, çoğu zaman havaya dikilmiş saçla-
rı, façaları ve dövmeleri ile kimdir bu gençler?

Doğu Batı Mimesis
Kader Konuk
Metis Yayınları, 2013

Kader Konuk kışkırtıcı bir sav ortaya atıyor: Modern Türk kimliğinin yalnızca 
Kemalist kadrolar tarafından kurulmadığını, Nazi zulmünden kaçıp ülkeye gelen 
Alman-Yahudi sığınmacıların, yani Türkiye toplumu içerisindeki ayrıcalıklı yaban-
cıların bu kimliğin inşasında önemli bir rol oynadığını öne sürüyor. 
Kitabın merkezinde 1936’da Almanya’yı terk edip İstanbul Üniversitesi’nin yeni 
kurulan Yabancı Diller Okulu’nun başına gelen Erich Auerbach ve bu dönemde 
kaleme aldığı çığır açıcı eseri Mimesis: Batı Edebiyatında Gerçekliğin Temsili var. 
Bu eserin yazıldığı bağlamı ele alan Konuk, İstanbul’un Auerbach’ın Mimesis’i 
yazma sürecini nasıl şekillendirdiği meselesi üzerinde duruyor. Mimesis’in 
Türkiye’nin hümanist reform hareketini bir tür kültürel mimesis çerçevesinde 
anlamamızı sağlayacak bir eser olarak karşımızda durduğunu gösteriyor.

Dr.S
Metin Önal Mengüşoğlu
Okur Kitaplığı Yayınları, 2013

Metin Önal Mengüşoğlu Dr. S adlı öykü kitabıyla edebiyat ve sanat dünyamıza 
bir prototip kazandırıyor. Dr. S bir yığın görmeyen insanın elleriyle dokundukları 
yerlerinden, koca bir fili tarife kalkışmaları gibi, bir değişim ve dönüşüm anaforu-
nun orta yerinde şaşırıp kalmış bir adam. Arafta gibi.
Üstün zekâ ile melankoli arasında gidip gelen bir haleti ruhiyenin fotoğrafı. 
İç sorgulamaları yüksek olan öykülerden oluşan Dr. S eleştirel bakışıyla 
Mengüşoğlu’nun diğer eserlerinin süreğinde yer alan küçümen bir kitap.

Biyopolitika 
Thomas Lemke

İletişim Yayınları, 

2013

Biyopolitika, o kadar 
sık ve bazen yersiz 
biçimde kullanılıyor 
ki neyin kastedildi-
ği, ne kadar isabetle 
anlatıldığı anlaşıla-
mıyor bile. Thomas 
Lemke, kavramın 
çözümleyici ve eleş-
tirel potansiyelini, 
çıkış noktalarını irde-
lerken, asıl olarak bu 
muğlaklığı giderme-
yi başarıyor. Biyo-
politika kavramının 
tarihini özetleyerek 
günümüzün kuram-
sal tartışmalarıyla 
ilişkisini keşfe çıkı-
yor. Bu çaba hem 
biyopolitika kavramı-
nı doğru bir bağla-
ma oturtuyor hem 
de zihin açıcı bir dille 
sosyoloji ve felsefe-
ye getirdiği katkıyı 
maharetle betimli-
yor.

Kitaplık
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