
 

ORTADOĞU YENİDEN Mİ ŞEKİLLENİYOR?
ENDİŞELİ BEKLEYİŞ, ÇÖZÜM SÜRECİ VE BELİRSİZLİKLER

Ayda Bir Merhaba

O rtadoğu’da yaşanan değişimler yanında Suriye’deki kriz bölgede ciddi değişimlerin ari-

fesinde olunduğuna ilişkin yorumların yapılmasına sebep oluyor. Suriye’de  yaşananlar 

karşısında İran’ın reel politik bir yaklaşımla İslâm Cumhuriyeti olarak değil, sıradan bir ulus 

devlet tavrı sergilemesi ve ardından Hizbullah aracılığıyla Suriye’ye müdahil olması önü-

müzdeki süreçte Filistin meselesinde de farklı gelişmelerin yaşanacağını düşündürtmektedir.  

Nasrallah’ın açıkça deklare ettiği Hizbullah’ın tavrının resmileşmesi ile ülkeden bölgeye yayılma 

riski olan mezhep çatışması/savaşı yeniden tartışılmaya başlandı. 

Diğer taraftan sorun artık sadece Suriye’nin ve bölgenin sorunu olmaktan çıktı ve ulusla-

rarasılaştı. Suriye’de krizin üç sene içerisinde siyasal ve toplumsal açıdan derinleşmesi Esed’in 

muhtemel devrilişinin ardından ortaya çıkacak siyasal organizasyon biçimlerini de tartışmaya 

açmış bulunuyor. Bunlar arasında artık en fazla dikkate alınması gereken Suriye’nin top-

rak bütünlüğünün devam ettirilmesinin pek mümkün gözükmemesi… Rusya’nın çağrısı ile 

Suriye için II. Cenevre Konferansı tartışılırken uluslararasılaşan Suriye sorununun taraflarının 

Suriye’ye dönük politikalarının temel hatlarıyla ortaya konulması geleceğe ilişkin daha sağlıklı 

perspektifler oluşturulmasını sağlayacaktır. Bu çerçevede an itibariyle iç içe geçmiş üç halka 

olarak değerlendirilebilecek boyutlardan ilkinde yani uluslararası boyutta sürecin tıkandığının 

altı çizilmelidir.

Bununla birlikte Irak, Suriye ve Türkiye özelinde Kürt sorununun yeni bir aşamaya geldiğini 

de dikkate almak lazım. Kürt meselesinin jeokültürel/jeoetnik temelinde de Kürt nüfusunun 

Ortadoğu’nun diğer üç önemli yerleşik unsuru olan Türk, Arap ve Acem nüfusunun etkinlik 

alanlarına yayılmış olması yatmaktadır. Bu sebepledir ki bu üç temel unsur ile ilişkili politika 

geliştiren her büyük güç Kürtleri şu ya da bu şekilde stratejik denklemin bir yerine yerleştirme-

ye çalışmaktadır. Yetmişli yıllarda Sovyet yanlısı Baas rejimi karşısında baba Barzani liderliğin-

deki bir Irak meselesi haline dönüşen Kürt meselesi, İran Devrimi’nden sonra bir İran meselesi 

haline getirilmiştir. 

Soğuk Savaşın sona erme sürecinin getirdiği dengelerde Türkiye’nin Asya derinliğini tehdit 

eden PKK ile bir Türkiye meselesi haline getirilen Kürt meselesi, Körfez Savaşı’na koşut bir tarz-

da da oğul Barzani öncülüğünde bir Irak meselesi olma niteliğini sürdürdü. Meseleye  Türkiye 

açısından bakıldığında,  görülen o ki, Türkiye bu defa yıllardır başına örülen PKK şiddetinden/

sarmalından kurtulacak gibi görünüyor. Zira sorunun çözülmesine hiç bu kadar yaklaşılmamıştı 

çünkü. Özellikle askeri ve bürokratik vesayetin geriletilmesi AK Parti’nin Kürt meselesi bağla-

mında daha cesur, daha kontrollü, daha kararlı adımlar atabilmesinin, risk alabilmesinin önünü 

açmıştır. Balyoz ve Ergenekon yargılamaları sürecinin sonlarına gelinirken Çözüm Sürecinin 

daha güçlü şekilde ilerlediğini görmek memnuniyet vericidir. Askeri ve bürokratik vesayet ne 

kadar gerilemişse AK Parti risk çıtasını o kadar arttırmıştır. Askeri vesayetin geriletilmesiyle 

birlikte, 2009’da PKK’nın temsilcileriyle Oslo’da gizli görüşmelerin yapılması iradesini ortaya 

koymuştur.

Daha yolun başında olunduğu gerçeği, çözüme dair umutlu  bekleyiş yanında  belirsiz-

likleri de göz önünde bulundurmayı zorunlu kılmaktadır. Şimdilerde herkes merak ve biraz 

da endişeyle işin sonucuna odaklanmış durumda. Yani konu hakkındaki merak ve endişeler, 

“Hükümet bunu gerçekten başarabilecek mi?” sorusundan çok, “bundan sonrası ne olacak?” 

sorusu etrafında kümeleniyor.

Şunu da unutmamak gerektiğine inanıyoruz:  “Bir kavim kendinde olanı değiştirmedikçe, 

Allah onun durumunu değiştirecek değildir.” (Ra’d, 13/10)

Yeni sayımızda buluşmak dileğiyle. 

Umran
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Burhanettin CAN

S on yıllarda toplum adeta 

bir merkezden yönetilen bir 

psikolojik harekâta tabi tutula-

rak kirletilmekte ve kirlenme, 

tefessüh(çürüme) boyutuna 

doğru genişlemekte ve derinleş-

mektedir.

Geçen sayıda tarihte tefes-

sühün neden olduğu yıkımlarla 

ilgili bir ufuk turu yapmıştık. 

Özellikle Osmanlı son döneminde yazılmış hemen 

hemen birbirine karşıt fikirli üç şairin, konu ile 

bağlantılı birer şiirine yorumsuz başlığı altında yer 

verdik. Amacımız, okuyucunun o günlerle bu gün-

leri mukayese ederek Osmanlı’nın sonu üzerinde 

tefekkür etmesi ve bu gün için üzerine düşen sorum-

luluğu yerine getirmesi ve gerekeni yapmasıdır.

Kirlenme nedir? Kirlenmenin değer sistemi ile 

ilişkisi nedir? Bir değer sistemine göre kirlenme 

kabul edilen bir konu, bir başka değer sisteminde de 

kirlenme olarak kabul edilmekte midir? Aradaki iza-

filik nasıl ortadan kaldırılabilir ve herkes için geçerli 

kabul edilebilir bir referans bulabilir miyiz? Burada, 

bu soruların cevaplarını arayacağız. 

Kirlenme ve Tefessüh Nedir?

Kirlenme ve Tefessüh kavramlarını, nasıl açık-

layabiliriz; ikisi arasında bir ilişki var mıdır? Varsa 

nedir? Bunun için, bir otomobille tozlu bir yolda 

seyahat ettiğinizi farz edin. Bir müddet yol aldık-

tan sonra arabanın camları yavaş 

yavaş ince bir toz tabakası ile 

kaplanmaya başlar. Bu ince toz 

tabakası, sizin görüş sahanızı 

engeller; fakat bununla birlikte 

önünüzü ve etrafı görebilmekte-

sinizdir. Tedbir olarak silecekleri 

çalıştırmanız ve camı silmeniz 

gerekir ve bu çok kolaydır. Hafif 

yağmurlu bir havada trafiğin 

yoğun olduğu bir yolda gidiyorsanız, arabanın camı 

önce hafif, sonra gittikçe kalınlaşan bir çamur taba-

kası ile kaplanır. Oluşan çamur tabakasına bağlı 

olarak, şoför olarak görüş mesafeniz azalır, hatta kay-

bolur. Buna bağlı olarak da arabayı sürmekte karar 

verme mekanizmanız zayıflar. Bu durumda yapılacak 

iş, silecekleri çalıştırıp su ile camı yıkamaktır, depo-

nuzda su varsa tabi. Deponuzda su yoksa, arabayı bir 

kenara çekip, beziniz varsa, camları bezle silersiniz. 

Ama bu geçici bir çözümdür. Onun için yapmanız 

gereken, su bulup depoyu doldurmak ve camla-

rı iyice yıkamaktır. Çamur, yol boyu görüşünüzü 

engelledikçe, silecekleri çalıştırıp camları periyodik 

olarak temizlemeniz gerekmektedir. Eğer bunları 

yapmazsanız, görüş mesafeniz kaybolacağı için kaza 

yapmanız kaçınılmazdır.

Burada camın kirlenmesi dediğimiz olay, camın 

üzerini yabancı maddelerin kaplaması ile cam ara-

cılığıyla çevreyi görebilme fonksiyonunun kaybol-

masıdır. Bu kirlenmede, camın asli özelliği, yapısal 

Toplumları ve Devletleri Yıkan Hastalık: 

TEFESSÜH - II
“Kalplerinde hastalık olanların ise pisliklerine pislik katmıştır; 

onlar kafir olarak ölmüşlerdir.”

(Tevbe 9/125)
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■ Tefessüh

özelliği veya fıtri yapısı değişmemiştir. Camın üze-

rine, boya veya asfalt dökülmüş olsaydı bunun için 

‘cam kirlendi’ tabirini kullanırız. Ancak buradaki 

kirlenme, toz veya çamurla olan kirlenmeden daha 

farklıdır. Burada da camın cam olma özelliği, fıtri 

özellik değişmemiştir. Ama temizlenmesi için, salt 

su yeterli değildir; daha başka temizleyicilere ihtiyaç 

vardır. 

Camın üzerine, camdaki şeffaflığı giderecek, 

görülme hassasını, camın aslı özelliğini, fıtri yapısını 

ortadan kaldıracak, bir kimyasal madde dökülmüş 

ise meydana gelen kirlenme 

çok daha büyüktür. Çünkü 

cam, kendinden beklenilen 

fonksiyonu ifa edemez hale 

gelmiştir, asli özelliğini kay-

betmiştir, fıtratı bozulmuştur. 

Bu çok daha üst düzeyde, 

daha şiddetli bir kirlenmedir. 

Biz fıtratı bozan bu tür kir-

lenme için, bozulma, çürüme 

anlamında “tefessüh” tabiri-

ni kullanacağız. Bu durumda 

yapılacak en doğru iş, camı 

değiştirmektir. 

Yolda yürürken üzerini-

ze sıçrayan çamurun neden 

olduğu kirlenme ile, atölyede 

makine parçalarından üze-

rinize sıçraya yağın neden 

olduğu kirlenme birbirinden 

farklıdır. Her ikisinin temiz-

lenmesi için gereken zaman, 

emek ve maliyet de farklıdır. 

Ancak sonuçta her ikisini iz kalmayacak şekilde 

temizleyebilirsiniz. Ancak bir kimya laboratuarında, 

üzerinize dökülen bir kimyasal madde ya elbiseni-

zin rengini düzeltilmeyecek bir şekilde değiştirir ya 

da elbisenizi tamamen eritir. Her iki durumda da 

meydana gelen kirlenme birbirinden farklıdır. Bir 

makine parçasının paslanma yoluyla çürümesi de bir 

başka kirlenme olayıdır.

Özet olarak günlük hayatımızda, pratikte, kir-

lenme dediğimiz olay; bir maddenin, malzemenin, 

eşyanın, tabiatın üzerine yabancı bir malzemenin 

gelmesi, nüfuz etmesi sonucu onun görünüşünün 

veya fıtratının değişmesi, bozulması; fonksiyonunu 

kısmen veya tamamen ifa edemez duruma gelme-

sidir.

Bu aşamada lekelenme, kirlenme ve tefessüh 

(çürüme) arasındaki ilişkiyi ortaya koymakta fayda 

vardır. Bu üç kelime arasında bizi ilgilendiren boyu-

tuyla nicel(kemiyet) olarak büyüklük küçüklük iliş-

kisi vardır. Ancak tefessühte, nicel değişim yanında 

nitel(keyfiyet) değişim de vardır. Pratikte kirlenme 

bunların bütüne şamil olarak kullanılmaktadır. 

Toplum hayatı ile ilgili kir-

lenme, yukarıdaki örneklerde 

olduğu gibi değişik özellik-

te ve değişik şiddetle olabi-

lir. Ancak toplum hayatında 

sorun, daha karmaşıktır ve 

izafiliklerle doludur. Kısa 

zamanda etkisi görülebilen 

ile çok uzun zamanda etkisi 

görülebilen kirlenme şekilleri 

vardır. Bu açıdan temiz ile kir-

linin, güzel ile çirkinin, doğru 

ile yanlışın birbirinden ayırt 

edilebilmesi için kullanılacak 

yöntem(usul), izlenecek yol 

ve kullanacağımız bilgi kay-

nakları ne olmalıdır? Ayrıca 

kirlenme-tefessüh ile değer sis-

temi, kültür ve medeniyet ara-

sında ilişki var mıdır? Varsa, 

ABD, AB değerleri, kültür-

medeniyetinin milletimize 

zorla, hile ile kabul ettirilme-

sinin sebebi nedir ve böyle bir medeniyet değişiminin 

kirlenme-tefessühte ki etkisi ve katkısı nedir?

Değer Nedir?

Kirlenme ile Değer sistemleri arasında önemli bir 

ilişki vardır. Bir değer sisteminde kirlenme, kötü, 

çirkin, haram, batıl, şer olarak kabul edilen bir 

konu, bir davranış ve bir düşünce, bir başka değer 

sisteminde kirlenme, kötü, çirkin, haram, batıl ve 

şer olarak kabul edilmeyebilir. Bu durumda kirlen-

Kirlenme ile Değer sistemle-
ri arasında önemli bir ilişki 
vardır. Bir değer sisteminde 
kirlenme, kötü, çirkin, haram, 
batıl, şer olarak kabul edilen 
bir konu, bir davranış ve bir 
düşünce, bir başka değer sis-
teminde kirlenme, kötü, çir-
kin, haram, batıl ve şer ola-
rak kabul edilmeyebilir. Bu 
durumda kirlenme sorununu 
inceleyebilmek için değer sis-
temini ele almamız ve Değer 
sisteminin ne olduğunu ve 
Değerlerin nasıl ve kim tara-
fından ortaya konabileceğini 
incelememiz gerekmektedir. 
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me sorununu inceleyebilmek için değer sistemini 

ele almamız ve Değer sisteminin ne olduğunu ve 

Değerlerin nasıl ve kim tarafından ortaya konabile-

ceğini incelememiz gerekmektedir. 

Erol Güngör’e göre; “Değer hükmü, bir şeyin 

arzu edilebilir veya edilemez olduğunu belirten ifade 

ise, o halde değer de bir şeyin arzu edilebilir veya 

edilemez olduğu hakkındaki inançtır... Değer bir 

inanç olmak bakımından, dünyamızın belli bir kıs-

mıyla ilgili idrak, duygu ve bilgilerimizin bir terkibi 

demektir.”1 

Mustafa Aydın’a göre; “Değer, en genel tanımıyla 

nesne, birim ve davranış kalıplarına yüklenmiş bir 

şey, nispi bir kıymettir. İnsanı insan yapan etik dün-

yanın temel taşlarıdır. Ancak insanla ilgili olmasına 

rağmen, insan ve toplumu aşan bir yönü vardır. Bir 

başka deyişle değerler aşkın(transcendental)dırlar ve 

ulaşılmasında sentetik yargılara ihtiyaç gösterirler.”2

Tanımlamalardan değerin; insanın davranışların-

da, duygularında, yaşantısında önem verdiği, vazge-

çilmez kabul ettiği, idrak, duygu ve bilgilerden oluşan 

bir kıymet olduğu anlaşılmaktadır. Değerlerin tümü, 

insan için aynı öneme haiz olmadığı gibi farklı insan-

lar için de aynı öneme haiz olmayabilirler. O nedenle 

değerler iki ana grupta sınıflandırılmaktadır: ‘Temel 

Değerler’(‘yüksek değerler’), ‘araç değerler’. Temel 

değerler, tarihi süreç içerisinde değişmeyen zaman-

dan, mekândan bağımsız, tüm insanların menfaat 

ve mutluluğunu, kurtuluşunu sağlayan değerler; 

‘Araç-değerler de, toplumsal şartların bir gereği olan 

ve fertlerin çıkar ve yararını ilgilendiren, zaman 

ve mekâna göre değişebilen değerler olarak kabul 

edilirler3. Temel değerler, araç değerlere bir çerçeve 

çizerek onların alanını belirler. 

Değerlerin en önemli fonksiyonu, hayatı şekil-

lendirmede belirleyici olmalarıdır. Değerler, yaşamı 

şekillendirdikleri için dışa yansımak zorundadırlar. 

Değerlerin dışlaşma şekillerine norm(kural), norm-

ların da dışlaşma biçimlerine kurum denmektedir. 

‘Kurumlar, toplumsal ihtiyaçların temeldeki değer ve 

normlara göre şekillenişidir’. (2).

Değerlerle ilgili cevaplandırılması gereken yığınla 

soru vardır: 

• Bir şeyin, bir olayın, bir uygulamanın veya bir 

yaşam biçiminin arzu edilebilir, temiz, güzel, iyi, 

doğru veya arzu edilemez, kirli-pis, çirkin, kötü, 

yanlış olduğunu nasıl anlayacağız? 

• Hangi davranış ve düşünce şekli doğru, güzel, iyi 

ve/veya temizdir? 

• Hangi davranış ve düşünce şekli yanlış, çirkin, 

kötü ve/veya kirli-pistir?

• Hangi haller ahlaki, hangileri ahlaksızlıktır? 

• İnsanın bizatihi kendisi ile, ailesi ile, çevresi ile, 

toplum ile ve gelecek nesillerle olan münasebet-

lerindeki ölçü ne olmalıdır? 

• İnsan yapısı ile değerler arasında bir ilişki var 

mıdır?

• Değerlerin insan yaşamındaki etkisi nedir veya 

ne olmalıdır? 

• Fıtrat değer ilişkisi, bilgi değer ilişkisi, iman 

değer ilişkisi ve mutluluk değer ilişkisi nedir? 

• Değerler sistemini koyma hakkı kimindir? Eğer 

her bir ferdin değer koymaya hakkı varsa, kapa-

sitesi varsa, bu değerlerin tüm insanlar için geçer-

liliği ne olacaktır? 

• Ortaya konan değerlerin, tüm insanların dav-

ranışına, menfaatine uygun, objektif, en uygun 

değerler olduğuna ilişkin kesin kanıtımız nedir, 

İdeal seçici /İdeal gözleyici var mıdır, varsa kimdir? sorusu, filozoflar tarafından cevap-
sız bırakılmaktadır. Ancak hepsi de ideal seçici ve ideal gözleyici bir sistem veya bir 
beşerin olmadığını kabul etmektedirler. Dolayısıyla ideal seçici veya ideal gözleyici 
adına filozof kendisi, kendi zaaf ve eksiklikleri ile kendi duygu, düşünce, inanç sis-
teminin etkisi altında karar vermektedir. Kendilerine bağımlı olarak inşa ettikleri bir 
değerler sistemine tüm insanların uymasını istemektedirler. 
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ne olmalıdır? Böyle bir kanıt, bir belge sunabilir 

miyiz? 

• Önerdiğimiz değerlerin “evrensel ve tüm insanlık 

için geçerlidir” denebilmesi için gerek ve yeter 

koşullar nelerdir? 

• Değerlerle ilgili toplumsal mutabakat nasıl sağ-

lanacaktır? 

• Bugünkü değerlerimizin sosyal ve tarihi kökleri 

nedir? 

• Tarihi süreçteki değerler sisteminin oluşumu ve 

değişimi nasıl olmuştur?

• Değerlerin sosyal, siyası, ekonomik, kültürel 

yapılarla etkileşimi nedir? 

• Farklı değerler arasında ilişki nasıl olmaktadır? 

• Farklı toplumlar, farklı kültür ve medeniyetler 

arasında değerler açısından benzerlik ve farklılık-

lar var mıdır? 

Bu ve buna benzer sorulara, din ve felsefe cevap 

vermektedir. 

Allah inancına dayanan dinlerde, temel değerler 

vahiyle peygamberlere bildirilmekte, onlarda bunu 

insanlara anlatıp öğretmektedir. Bu şekilde bildirilen 

değerlere insanların iman etmesi istenmektedir. Bu 

değerler, Yaratıcının yarattığı varlığa yol göstermesi 

anlamında bir kullanım kılavuzu mahiyetindedir. O 

dine iman edenler, inananlar, değerleri kendilerinin 

ve toplumun menfaatine olduğuna inandıkları için 

bağlayıcı olarak kabul edip benimser ve gereğini 

yaparlar. 

Felsefe ise, yaratıcının bilgisine başvurmadan iyi- 

kötü, güzel-çirkin, temiz- kirli, ahlaki-ahlakı olma-

yanın mahiyetini araştırır. Bunları insanların inanç-

larının dışında objektif gerçeklere dayandırmaya, 

ispat etmeye çalışır. Burada filozofun ilgilendiği alan 

son derece karmaşıktır. Meseleyi bir bütün olarak ele 

alıp üzerinde deney ve gözlem yapma şansına sahip 

değildir. Zorunlu olarak sorunu parçalara ayırmakta, 

parçaların analız-sentezinden bütüne gitmeye çalış-

maktadır. Bu da, filozofun bakışına, kapasitesine, 

inançlarına ve duygularına bağlı olmaktadır. Bunun 

sonucunda farklı felsefi ekoller ortaya çıkmış, bunlar 

da insanlara farklı değer sistemleri önermişlerdir4. 

Bu ekollerin ağırlık verdikleri noktalarda ve 

başlangıçtaki varsayımlarında, kalkış noktalarında, 

farklılık vardır. Bununla birlikte, filozofların gene-

linde ortak olan nokta, değerlerin tespitinde temel 

kriteri, ‘genel iyilik ve mutluluk’ olarak seçmiş olma-

larıdır(2).

Ancak bir şeyin ‘genel iyilik ve mutluluk’ için 

olduğuna kim karar verecektir sorusunun cevabında 

bir anlaşma sağlanamamıştır. Filozofların bir kısmı, 

‘seçici sistem’, bir kısmı da ‘İdeal bir gözleyici’ ile 

sorunu çözmeye çalışmıştır:

“İyi, güzel, doğru dediğimiz şeyler bir seçici sis-

temin kabul ettiği, kötü ve çirkin şeyler ise reddettiği 

şeylerdir.”5 

“( Natüralist ahlak filozofları R. Firth ): A doğ-

rudur demek ‘eğer her şeyi gören ve bilen, tarafsız, 

istikrarlı, menfaat gözetmeyen bir gözleyici olsaydı o 

da bu hareketleri tasvip ederdi.’ demektir.”6

İdeal seçici /İdeal gözleyici var mıdır, varsa 

kimdir? sorusu, filozoflar tarafından cevapsız bıra-

kılmaktadır. Ancak hepsi de ideal seçici ve ideal 

gözleyici bir sistem veya bir beşerin olmadığını kabul 

etmektedirler. Dolayısıyla ideal seçici veya ideal göz-

leyici adına filozof kendisi, kendi zaaf ve eksiklikleri 

ile kendi duygu, düşünce, inanç sisteminin etkisi 

altında karar vermektedir. Kendilerine bağımlı ola-

rak inşa ettikleri bir değerler sistemine tüm insanla-

rın uymasını istemektedirler. 

Tüm zaman ve mekânlarda yaşayan insanlar 

arasında böyle bir ideal seçici/ ideal bir gözleyici 

var olmadığını kabul etmiş olmalarına rağmen niçin 

Filozoflar, ‘her şeyi gören ve bilen, tarafsız, istikrarlı, 

menfaat gözetmeyen bir gözleyici olarak tanımladık-

ları ideal bir gözleyici ve seçici olarak Allah’ı kabul 

etmemektedirler? Neden onun bilgisine başvurma-

maktadırlar? İlk varsayım, aksiyom ya da kabulleri-

ni vahiyden almamaktadırlar? 

Bu, bugünkü felsefi ve ilmi araştırmalarda 

benimsenen yolla alakalı bir problemdir. Bugünkü 

seküler(Allah’ı dışlayan) ilmi anlayış ve metodoloji 

nedir?

Seküler Bilimsel Yaklaşım(!)

Burada, seküler tabirini kullanmamızın sebebi, 

Allah’tan gelen vahyi bilginin göz önüne alınmadan 
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sadece ve sadece akıl ve beş duyu(Deney- Gözlem) 

kullanılarak bir çalışma yapılıp bilgi üretilmiş olma-

sından dolayıdır. Bu yaklaşıma göre İlim; “Kainat’da 

vuku bulan olaylar hakkında gözlem, deney ve 

tefekkür sonucu elde edilip biriken bilgilerden hare-

ketle ve kişiden kişiye değişmeyen (yani objektif) 

metotlar(yöntemler, yordamlar) aracılığıyla ‘yeni 

bilgi üretimine ilim adı verilmektedir7. İlim, tümüy-

le objektif bir biçimde ölçülebilme özelliği olan bir 

âleme, evrene dayanır; Evrende ki düzeni ve bu 

düzenin uyduğu kuralları; 1-araştırır, 2-keşfeder,3-

tahkik eder, 4- mümkünse formüle eder. 

Bu tanımlamaya uygun olarak bir bilimsel çalış-

ma, bilim adamının kendi dışındaki dünyadan duyu 

organları vasıtası ile aldığı veriler(ihsaslar, algılar, 

dışımızdaki varlığın üzerimizde ki etkileri) üzerin-

de akıl vasıtasıyla tefekkür edip analız ve sentezini 

yaparak bir sonuca ulaşması şeklinde cereyan eder. 

Başlangıçtaki ham veriler, alınıp işlenerek bilgi hali-

ne dönüştürülür. O nedenle “Bilgi, varlıkla çevresi 

arasında ki ilişkidir’8. Bu bilgi, kanun ya da teori 

seviyesinde olabilir. 

Bilimsel çalışmalarda, Deney ve Gözlem adı 

verilen iki teknikle beş duyu ve akıl gibi iki ana bilgi 

kaynağı kullanılmaktadır. Deney ve gözlem kapsa-

mına alamadığımız alanlar, ilmin ilgi alanının dışın-

da kalmaktadır. O alan, Dinin ve felsefenin alanıdır. 

Öncelikle bunun unutulmaması gerekir. 

İncelenen varlıktan alınan veriler üzerinde insan, 

zihni çalışma yaparken onlarla ilgili kavramsallaş-

tırma yapar. Kavramlar, bizim veriler aracılığıyla 

incelediğimiz nesneye, onu temsil mahiyetinde atfet-

tiğimiz isimlendirmelerdir; ‘varlığın insan zihninde 

ki fotoğrafıdır’. Kavramsallaştırma aşamasında yapı-

lan hata; bilimsel çalışmanın sakat doğmasına neden 

olabilir. Kavramların semantik alanı, zamanla deği-

şebilir; ya da yeni kavramlar türetilmek durumunda 

kalınabilir. 

Verileri, değerlendirmede yorumlamada kullan-

dığımız duyu organlarımızın ve aklımızın kapasitesi 

sınırlıdır. Duyu organları-

mızın kapasitesini teknik 

cihazlarla artırmış olsak bile deney ve gözlemler-

deki “ölçme yöntemi hataları”, “ölçü aleti yapım 

hataları”, “veriyi temsil etme hataları” gibi hata 

kaynaklarının meydana getirdiği bir duvar, gerçek-

le aramızda en ciddi engellerden birini oluşturur. 

Dahası “Heisenberg Belirsizlik”lerinin ifade ettiği 

gibi varlık, sakladığı gerçeği “çok ince bir tül perde-

sinin” arkasında gizlemektedir. Yani, en mükemmel 

ölçü aletlerine sahip olsak bile gerçekle aramızda 

gene de bir perde bulunmaktadır. Hz. Peygamber’in, 

“Rabbim, bize varlığı olduğu gibi göster.” şeklindeki 

duası, bu sırrın bir başka şekilde ifade edilmesinden 

başka bir şey değildir.

Bilimsel çalışmalarda konular incelenirken, araç 

olarak model kullanılmaktadır. Model ise, “Bir bütün 

meydana getiren ve çeşitli olay ve olguları açıkla-

makta kullanılan, aralarında sistematik bağlantı 

bulunan, çevreden soyutlanmış öğeler, ilkeler ya da 

kurallar bütünü” olarak tanımlanmaktadır9. Model, 

genel olarak, incelenen varlığın belirli karakteristik 

yapısının ve ilişkilerinin benzer bir sistemidir.10

Model, belli varsayım ve aksiyomlara dayanır. 

Modeli güçlü kılan, gerçeğe yakın temsilini sağlayan, 

başlangıçtaki bu öngörülerdir. Bunlar arasında siste-

matik ve mantıksal bir bütünlük vardır. Modelden 

beklenen, incelenmek istenen varlığın tüm özellik-

lerini temsil edebilmesidir. Eğer modelimiz, varlığı 

tam olarak temsil edebiliyorsa, modelde yer alan 

parametre, öğeler değiştirilerek varlığın nasıl davra-

nabileceği öngörülebilir. 

Kurulan modelden beklenen, o ana kadar yapıl-

mış tüm çalışmaların sonuçlarını ön görmesi ve 

daha sonra karşılaşılabilecek problemleri de çöze-

bilmesidir. Bunları yapabildiği oranda modelimiz 

başarılı, aksi takdirde yetersiz kabul edilmektedir. 

Çözemediği sorunları çözebilmesi için modelde bazı 

Şükrü Belayid’in Cenaze Töreni
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değişiklikler yapılarak modelin eksiklikleri gideril-

meye çalışılır. Bununla beraber istenen elde edilemi-

yorsa, modelden vazgeçilir. Dolayısıyla ortaya konan 

modellerin, zaman ve mekâna olan bağımlılığı ve 

test edilip edilmediği ve uygulamada ki sonuçlarının 

ne olduğu daima göz önünde bulundurulur: 

“...Her model belli bir zaman kesitinde ve belli 

bir toplumsal etkileşim içinde üretilmiştir. Bu neden-

le de insanlığın tümünü kapsayan mekan boyutu ve 

eksi sonsuzdan artı sonsuza giden bir zaman boyutu 

içinde irdelenmesi gerekir.”11

Modeller, bazı varsayımlar(Hipotez, Faraziye: 

pratikte doğrulanması gereken kuramsal önerme.12 

üzerine bina edilmektedir. Bunlar, kendisi açısından 

ispatlanmamış temel doğrulardır. Varsayımın pratik-

te doğrulanması ile Teori(Kuram, Nazariyye) ortaya 

çıkmaktadır. Teori, ‘sistemli olarak düzenlenmiş bir 

önermeler sistemi halinde, gerçeğin bir alanına ya da 

insanın düşünsel yaşamına ilişkin, genelleştirilmiş 

bilgi’(8). Teori, pratikte doğrulanmış, güvenilir sağ-

lam bilgidir.

Gerek doğanın gerekse toplumun uyduğu kanu-

niyetlerin karmaşık yapısını incelerken modelin, 

varlığı bir bütün olarak temsil etmesi arzu edilir. 

Ancak bu, genel olarak, mümkün değildir. O neden-

le Bilim adamı, çalışmasını yaparken incelediği 

varlığı bir bütün olarak değil de, genelde parçala-

yarak ele alır/ele almak zorunda kalır. Parçalarla 

elde ettiği bilgilerden bütün hakkında bir sonu-

ca varmak ister. Modelini buna uygun kurar. O 

nedenle model, gerçeğin bir bütün olarak temsili 

değildir. Toplumsal bilimlerde kullanılan modelin 

temsil gücü, doğal bilimlerde kullanılan modellere 

nazaran çok daha zayıftır. Varlığın çok daha dar bir 

alanındaki temsilidir. Bu şekilde toplumsal varlığı 

parçalara ayırarak(sanal veya gerçek olarak) incele-

me, sosyoloji, sosyal antropoloji, sosyal çalışma ve 

sosyal psikoloji gibi değişik bilim dallarının ortaya 

çıkmasına vesile olmuştur. Bunlar toplumsal gerçeği, 

kanuniyetleri, ‘Mihracenin Körleri’ gibi kavrayabil-

dikleri boyut ile incelerler. O nedenle toplumsal 

gerçeği bir bütün olarak hiçbiri kuşatamamaktadır: 

“Toplumsal gerçek, Sosyolojinin, Antropolojinin, 

Sosyal Psikolojinin ve Sosyal Çalışmanın yapay 

ayrımlarına göre değil, bir bütün olarak meydana 

gelir. Bir bütün olan toplumsal gerçeği incelerken onu 

parçalara bölmek gerekmiş ve bu yüzden farklı disip-

linler ortaya çıkmıştır. Fakat, parçaların incelenmesi 

sonunda bütüne ilişkin yargıların verilebilmesi için, 

disiplinler arası çalışma yapmak gereklidir...”13 

Gerek doğal gerekse sosyal bilimler alanında ana 

amaç, varlıkların tabi olduğu kanuniyetleri keşfede-

rek formüle etmektir. Doğal bilimlere nazaran sosyal 

bilimler alanında, model ortaya koyarak teori inşa 

etmek, kanuniyetleri ortaya çıkarmak, o kadar kolay 

olmamaktadır. Sosyal bilimlerin hedefi, konusu ve 

araştırıcısı insandır. İnsan, hem gözleyen hem de 

gözlenendir. Oysa doğal bilimlerde insan gözleyen 

doğa ise gözlenendir. Bu açıdan Doğal bilimlerle 

Sosyal bilimler arasında ciddi farklar bulunmakta-

dır:

“1. Bilimsel inceleme sırasında, incelenen doğa, ince-

lenmeden ya hiç etkilenmez, ya da; çok az etkile-

nir. Buna karşılık incelenen insan ya da toplum, 

incelenme sırasında bundan etkilenir. 

2. Doğa hakkında varılan sonuçlar ve erişilen kural-

lar, doğayı etkilemez. Buna karşılık insan ve 

toplum hakkında varılan sonuçlar ve erişilen 

kurallar, insanı ve toplumu etkiler. 

3. Doğa daha yavaş değişir. Bu yüzden daha kolay-

ca gözlenebilir. Toplum daha hızlı değişir ve bu 

yüzden toplumsal gözlem yapmak daha güçtür.

4. Doğal bilimler yönünden deney yapmak çok daha 

kolaydır. Toplumsal bilimlerde ise deney yapmak 

Eğer fert ve toplum, belli kanunlara 
tabi ise, bu kanuniyetleri ortaya çıkar-
tabilmek için Fert ve toplum yapısı hak-
kında gerçeği bir bütün olarak temsil 
eden bir bilgi nasıl elde edilebilir? 
Modelimizi kurarken doğru olduğunu 
varsaydığımız ön kabullerimizi (varsa-
yım, aksiyom), pratikte test etmeden 
önce, gerçeği tam olarak temsil ede-
bilen doğru bir bilgi olduğunu nasıl 
anlayabiliriz? Tüm toplumsal ilişkileri 
belirleyen değerleri, nasıl ortaya çıka-
racağız?
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çok zor, bazı hallerde ise tamamen olanaksızdır.

5. Doğal bilimler ile toplumsal bilimler arasındaki 

son bir fark bilim adamının tutumunda ortaya 

çıkar. Doğal bilimlerde, önyargılarından kolaylık-

la kurtulabilen bilim adamı, aynı tarafsızlığı, top-

lumsal bilimlerde çok daha zor gösterebilir. Çünkü 

kendisi de incelediği toplumun bir parçasıdır. Bu 

yüzden değer yargılarından arınması çok zor olur. 

Ayrıca bazen bu tamamen olanaksızdır da. Çünkü 

eğer yapılan araştırma, belli bir modelin kullanıl-

masını gerektiriyorsa, herhangi bir modelin seçi-

mi bile, elde edilen bulguların yorumlanmasını 

etkileyebilir.”14

Sosyal bilimlerin yukarıda özetlenen zaaflarından 

dolayı insanlar arası ilişkileri düzenleyen değerlerin, 

eksik bilgilerle ortaya konması ve sonra da toplum-

ların buna uymaya zorlanması, son derece tehlikeli 

sonuçlar doğurmaktadır. Bunun tarihte acı örnek-

leri vardır. Nazizim, faşizm, kapitalizm ve Marksist- 

Leninist düşünce bunun en canlı örneğidir.

Marksist-Leninist felsefe de ana varsayımların 

biri; ‘her türlü kötülüğün kaynağı mülkiyettir’ ve 

‘her türlü beşeri ilişki üretim vasıtaları ile ona sahip 

oluş arasında ki tezattan doğar’15. Her türlü kötü-

lüğün kaynağı olarak görülen mülkiyet, komünist 

sistemlerin çöküşünün en temel sebebi olmuştur. 

İnsanlardaki mülkiyet duygusunun fıtri bir duygu 

olduğu görülememiş veya görülmek istenmemiştir. 

İnsanların mülklerini devletleştirerek komünizmi 

yerleştirebilmek için milyonlarca insanın öldürül-

mesine sebebiyet verilmiştir. Bununla beraber verim 

artırılamamış ve Komünist ülkelerde bunalım hat 

safhaya çıkarak ‘insanlığın zirve aşaması dedikleri 

komünizm’, 80 yıllık zülüm döneminden sonra yıkı-

lıp gitmiştir. 

Mussolini ve Hitler hareketlerinin dayandırıldığı 

felsefelerin insanlığa neye mal olduğunu çok açık bir 

şekilde bilmekteyiz. Keza liberalizmde ‘ sınır yok’ 

varsayımına dayalı olarak inşa edilen bir modelin 

uygulanmasının sonunda, tüm sanayileşmiş ülke-

lerde Toplumsal sermayenin tükenişi ile nasıl bir 

toplumsal çözülmenin vuku bulduğunu bu gün çok 

açık bir şekilde görebilmekteyiz16.

Siyonist hareketin sosyal bilimler alanındaki 

çalışmaları yönlendirdiği ve bunları büyük bir pro-

paganda ile lanse ettiği bugün bilinmektedir:

“Hakimiyetimizin kolay olması için her yerde 

ahlakı yıkmamız lazımdır. Biraderimiz Freud cinsiyet 

alakalarını gün ışığına çıkarmaya devam edecek-

tir. Ta ki gençlerin kafasında mukaddes hiçbir şey 

kalmasın. En büyük gayeleri cinsi arzularını tatmin 

olduğu an yıkılmış demektir.”

“Darwin, Marks ve Nietszche’nin fikirlerinin 

revaç bulmasına gayret ettik. Zira onların Yahudi 

olmayan fikirleri ifsat edici tesirleri, bizim için gayet 

aşikardır.”17

Sonuç olarak toplumsal olayların özünde ki ana 

değerlerin ortaya çıkarılmasında kendi inanç, değer 

yargıları ve öngörülerinin etkisinden kurtulamayıp 

tamamen tarafsız olamayan bir grup filozof veya 

bilim adamının çalışmalarına dayanarak bir teori 

veya model inşa edilmesi, sonra da bununla hayatın 

tanzim edilmeye çalışılması doğru bir bilimsel yakla-

şım değildir. Hem sahip olunan bilgilerin gerçeği bir 

bütün olarak yansıtmadığı, her an değişebilir olduğu, 

izafi olduğu ve araştırıcı tarafından sonuçların etki-

lenebildiği söylenecek; hem de bununla hayat tanzim 

edilmeye kalkılacak. İşte bugün asıl sorgulanması 

gereken nokta burasıdır. 

Eğer fert ve toplum, belli kanunlara tabi ise, bu 

kanuniyetleri ortaya çıkartabilmek için Fert ve top-

lum yapısı hakkında gerçeği bir bütün olarak temsil 

eden bir bilgi nasıl elde edilebilir? Modelimizi kurar-

ken doğru olduğunu varsaydığımız ön kabullerimizi 

(varsayım, aksiyom), pratikte test etmeden önce, 

gerçeği tam olarak temsil edebilen doğru bir bilgi 

olduğunu nasıl anlayabiliriz? Tüm toplumsal ilişkile-

ri belirleyen değerleri, nasıl ortaya çıkaracağız?

Şükrü Belayid’in Cenaze Töreni
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Sonuç: 

‘İdeal Gözleyici, İdeal Seçici’ Olarak Allah

Filozoflar, “A doğrudur demek ‘eğer her şeyi 

gören ve bilen, tarafsız, istikrarlı, menfaat gözetme-

yen bir gözleyici olsaydı, o da, bu hareketleri tasvip 

ederdi.’ demektir.”(2) şeklinde yaptıkları yorum-

lama ile değer koyucunun temel vasfını tanımla-

mışlardır. ‘Her şeyi gören, bilen, tarafsız, istikrarlı, 

menfaat gözetmeyen bir gözleyici’ olarak yalnızca 

Allah vardır. Allah, kendisini Esmâü’l-Hüsnâ adı 

verilen 99 sıfatı ile peygamberlere gönderdiği vahiy 

aracılığıyla insanlara tanıtmıştır: er-RAHMÂN, 

er-RAHÎM, el-MELİK, el-KUDDÛS, es-SELÂM, 

el-MÜ’MİN, el-MÜHEYMİN, el-AZİZ, el-CEBBÂR, 

el-MÜTEKEBBİR, el-HÂLİK, el-BÂRİ’, el-MUSAVVİR, 

el-ĞAFFÂR, el-KAHHÂR, el-VEHHÂB, er-REZZÂK, 

el-FETTÂH, el-ALÎM, el-KÂBIZ, el-BÂSIT, el-HÂFID, 

er-RÂFİ’, el-MUİZZ, el-MÜZİLL, es-SEMÎ’, el-BASÎR, 

el-HAKEM, el-ADL, el-LATÎF, el-HABÎR, el-HALÎM, 

el-AZÎM, el-ĞAFÛR, eş-ŞEKÛR, el-ALİYY, el-KEBÎR, 

el-HAFÎZ, el-MUKIYT, el-HASÎB, el-CELÎL, 

el-KERÎM, er-RAKIYB, el-MÜCÎB, el-VÂSİ’, 

el-HAKÎM, el-VEDÛD, el-MECÎD, el-BÂİS, 

eş-ŞEHÎD, el-HAKK, el-VEKÎL, el-KAVÎ, el-METÎN, 

el-VELÎ, el-HAMÎD, el-MUHSÎ, el-MÜBDÎ, 

el-MUÎD, el-MUHYÎ, el-MÜMÎT, el-HAYY, 

el-KAYYÛM, el-VÂCİD, el-MÂCİD, el-VÂHID, 

el-Ehad, Es-SAMED, el-KAADİR, el-MUKTEDİR, 

el-MUKADDİM, el-MUAHHİR, el-EVVEL, el-ÂHİR, 

ez-ZÂHİR, el-BÂTIN, el-VÂLÎ, el-MÜTEÂLÎ, 

el-BERR, et-TEVVÂB, el-MÜNTAKIM, el-AFÜVV, 

er-RAÛF, MÂLİKÜ’L MÜLK, ZÜ’L-CELÂLİ VE’L-

İKRÂM, el-MUKSIT, el-CÂMİ’, el-ĞANÎ, el-MUĞNÎ, 

el-MÂNİ’, ed-DÂRR, en-NÂFİ’, en-NÛR, el-HÂDÎ, 

el-BEDÎ’, el-BÂKÎ, el-VÂRİS, er-REŞÎD, es-SABÛR. 

Eğer Allah insanı yaratıp başıboş bırakmış olsay-

dı, kendisine gerekli bilgileri göndermemiş olsaydı; 

toplumsal olayların incelenmesinde, bu gün tutulan 

yol isabetli olurdu. Ancak Allah bizi yarattı ve fıtratı-

mıza en uygun olan yaşam tarzını da gösterdi: 

“Bizim Rabbimiz, her şeye hilkatini (varlık ve 

özelliğini) veren, sonra da doğru yolu gösterendir.” 

(Taha 20/50) 

Öyleyse bilimsel çalışmalarda, “İdeal gözleyici ve 

seçici olan” Allah’ın konuya ilişkin olarak insanlığa 

bildirdiği bilgiler, ana ön kabuller olarak ele alınma-

lıdır. Bunlar bizim ana, temel değerlerimiz, ana fre-

kanslarımızdır. Diğer tüm bilgiler, araç değerler, har-

monikler, bunlara dayanarak elde edilmelidir. Allah 

ana değerleri, ana kanuniyetleri insanlığa bildirmiş 

ayrıntıyı insanlara bırakmıştır. Böylece ideal gözleyi-

ci, ideal seçici olan yaratıcının bilgisi, tüm çalışma-

larımıza ışık tutmuş olacağından dolayı gerçeği bir 

bütün olarak yakalama şansına sahip olabileceğiz.

Bu nedenle, Kirlenme-Tefessüh konusunu 

Allah’ın bize gönderdiği değerleri, bilgileri temel 

kabuller olarak ele alıp incelemeliyiz.
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Son yıllarda, dünya gündemine ilişkin gelişmeler 

için popülist açıklamalar gittikçe yaygınlaşıyor ve 

bu açıklamalar sıklıkla sistem karşıtı komplo teorile-

ri biçimine dönüşüyor. Demokrasi ve özgürlüklerle 

ilişkin medya propagandalarıyla şekillenen insanların 

dünyanın nasıl olması gerektiğine ilişkin inançları ve 

kriz dönemleri insanların basit cevaplar aramasına 

sebep oluyor. 

Komplo teorisyenleri için insanların korkularını 

ve önyargılarını suiistimal etmek ve bu insanlara 

belli grupları hedef göstermek son derece kolaydır. 

Geçmişte, Yahudiler, İrlandalılar, siyahlar, Polonyalılar 

veya kimi diğer gruplar mevcut sosyal sorunlar-

dan dolayı kolaylıkla suçlanan hedefler olmuşlar-

dı. Tarihten birtakım seçilmiş yorumlara başvurmak 

yahut kimi basit, hayali Hollywood kurgularından 

esinlenmiş politik kurgular veya dev sürüngenlerin 

gezegeni kontrol altına aldığı gibi bilim kurgusal 

hikayeler oldukça baştan çıkartıcı-cezbedici olabi-

lir, özellikle toplumların, sosyalizmle herhangi alıp 

veremediği olmayan ve kapitalist liberal demokrasiye 

ve serbest piyasaya inanan sağ eğilimli kesimleri için 

geçmişte herhangi bir sorun yoktu, ancak şimdilerde 

bu kesimler de işlerin neden ters gittiğini anlaya-

mamaktan rahatsızlık duymaya başladılar. Komplo 

teorilerinin farklı biçimleri siyasi yelpazenin her iki 

tarafında da -politik sağ ve solda- bulunmaktadır. Sağ 

kesim herhangi bir konuda kırmızı çizgileri olan bir 

görüşe sahip iken sosyologların yapısal solculuk şek-

linde isimlendirdikleri sol ise her türlü olumsuzluğu 

kapitalizmin bir eseri olarak görür.

Solun ekseriyeti, bununla birlikte, kapitalizmin 

nasıl işlediği ve yıllar içerisinde nasıl geliştiğine dair 

anlamlı analizlere sahiptir. David Harvey’in mevcut 

krizlerle alakalı değerlendirmelerinde sermaye biri-

kimi, üretimde dış kaynak kullanımı, ücret ve talep 

bunalımlarını içeren ve hali hazırdaki sıkıntıların 

sebeplerini açıklayan kredi erişimi gibi bir takım 

kavramlar kullanılır. John Foster da mevcut krizlerin 

yapısını-doğasını benzeri bir açıdan yorumlar.

Popüler komplo teorilerinin sakıncaları, her şeyde 

gizli cemiyetleri ve kodları, Siyonizmi, komüniz-

mi veya bir Rotschild parmağı aramasıdır. Tabii ki 

Rotschild’ler ve Rockefeller’ler ve Bilderberg gibi grup-

lar vardır ve muazzam bir güce sahiptir. Bu tartışılmaz 

bir gerçektir. Bununla birlikte bu güçlerin dinamik 

bir doğası vardır, Bilderberg, Brookings Enstitüsü, 

düşünce kuruluşları, Üçlü taraf komisyonu, Chatnam 

House, Dış İlişkiler Konseyi, RAND Corporation ve 

bunun gibi bir çok grup ve aile kapitalizmin, içinde 

yukarıda da belirtilen zengin aileleri de barındıran 

devlet-şirket egemen güçleri buluşurlar, tartışırlar, 

politikalara yön verir ve kapitalizmi yönetirler.

Toplumların radikal eleştirileri genellikle sermaye 

birikim süreçleri ve mantığına, kapitalist ekonomik 

krizlere ve kapitalizmin doğasında olan çelişkileri-

ne odaklanır. Bilimsel analizlere göre modernitenin 

tarihsel yönüne dair analizlerin kullanımı oldukça 

yaygındır. Bugün, kimi gizli örgüt üyelerinin tüm 

zamanlarda yaşanan problemlerden sorumlu tutul-

duğu değerlendirmeler (örneğin her türlü sorundan 

İlluminati veya Yahudilerin sorumlu tutulması gibi) 

oldukça popülerdir.

Batıda meslekler dış kaynaklıdır, ücretler düşmekte 

ve işsizlik yükselmektedir. Piyasalar mala doyduğun-

dan talep arzı tüketemez, firmalar iflasın eşiğine gelir. 

Vatandaşlar ve çalışanlar arasında yoksulluk ve sefalet 

artarken piyasalarda güçlü, tekelci kapitalizme doğru 

bir kayma vardır. Dolayısıyla yeni kar olanakları ara-

mak, yurt dışındaki emperyalist girişimlerde bulun-

mak norm haline gelmiştir. Devlet temelli tekelci kapi-

talizm ve emperyalist amaçlar yeni dünya düzeninin 

bir parçası değildir ama çoğunluktan ziyade azınlığın 

faydasının gözetildiği bir dünya düzenin parçasıdır ki 

Britanya’yı ilk endüstrileşmiş kapitalist toplum yapan 

da budur. Aksi iddia edilse de şu anda piyasalarda 

varolan serbest piyasa ekonomisi değildir. Serbest 

piyasa her zaman bir efsane olarak kaldı. Kapitalizm 

Colin TODHUNTER

Sistem Karşıtlığında 
Komplo Teorilerinin Rolü
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■ Komplo Teorileri

her zaman kontrol ve manipüle edildi. Hiçbir zaman 

“serbest” olmadı. Şu an bizin tanıklık ettiğimiz “türlü 

şatafatlarla bezenmiş” “ileri” kapitalizmdir.

Kapitalizmin doğası gereği çelişkileri vardır. Tüm 

yönleriyle kapitalizmin iyi olması hiçbir zaman arzu 

edilen bir durum olmadı. 2020’de “yoksulluğa son” 

sloganlarını (ya da hangi tarihse işte) hatırlayın. 

Kapitalizm yoksulluk üzerinde büyür. Bu sistemin 

ayrılmaz bir parçasıdır. Bundan dolayı batıda geliş-

mekte olan ülkelerdeki ucuz iş gücü kullanımı son 

derece yaygındır. Gücün bir yerde yoğunlaşması, 

mülkiyet ve sağlık ve büyük kitlelerde yoksulluğun 

artışı kapitalizmin muazzam çelişkilerinden biridir. 

Bu kitleleri yoksulluk içerisinde tutmak veya yok-

sulluğa itmek gibi bir komplo teorisi ürünü değildir, 

tamamen kapitalizmin doğasından kaynaklanan bir 

durumdur. 

Her ne kadar kusurlu tarafları bulunsa da Robert 

Brenner ve Barrington Moore’un araştırmaları kapita-

lizmin, faşizmin ve komünizmin farklı toplumlarda 

yükselişine yol açan kültürel, tarihsel, tarımsal ve 

ekonomik faktörleri göz önünde bulunduran geniş 

bir sosyolojik analize dayalıdır. Bunun haricinde 

komplo teorilerinin Amerika ve İngiltere’deki meşhur 

savunucularının örneğin sıradan insanlar üzerinde 

korku ve önyargıya yol açan ancak aslında İngiltere ve 

Amerika’nın yapısal problemlerinden ve beceriksizlik-

lerinden kaynaklanan, İlluminati temelli varsayımları 

son derece yüzeysel ve ilkeldir.

Neden modern dünya dinamiğinin sorunları saçma 

sapan birtakım araştırmalarla anlatılmaya çalışılır? 

Emin olun Youtube’da kimi sırlara, manipüle eden 

seçkinlere yahut diğer dünyalardan gelen ve dünyayı 

kontrol altına almış yaratıklara ilişkin videoları izle-

mek çok daha kolaydır.

Çoğu komplo teorisyeninin, bankaların çalışma 

sistemleri ve bankerlerin nasıl gizlice hükümet poli-

tikalarını sürekli borç altında tutmak amacıyla kont-

rol altında tutmaya çalıştıklarına ilişkin açıklamaları 

gerçekten oldukça bilgilendiricidir. Örneğin resmi 

kurumların kusurları 9/11 belgeselinde açıkça ortaya 

konmuştur. Ancak bu tür isabetli tespitlere dayanan 

teoriler dahi daha sonra fazlasıyla gerçeklerden uzak, 

hayali varsayımlarla bezenmiş bir hale gelir.

İnsanların olayları şekillendirmek için komploya 

başvurduklarında şüphe yoktur. Bireysel güdülerin 

fazlasıyla etkin olduğu bir durumda her şey bu tip 

yapılarla açıklanamaz. Şirketlerin fiyat karteli oluş-

turması, medya baronlarının hükmetmek ve devletin 

ticari çıkarlarını piyasaları ve kaynakları kontrol altın-

da tutmak için askeri operasyonlar gerçekleştirmesi 

bunlara örnek olarak verilebilir. Evet, bankerler çeşitli 

sebeplerden ötürü kredileri sınırlandırırlar. Ama bu 

çok geniş bir egemenlik ve kapitalizm bağlamında 

gerçekleşir.

Kapitalizmde rekabet için zorlama, piyasalarda 

hâkim konumda olma ve kârı devam ettirme gibi 

davranışlar-durumlar yönetimden politikaya eğitim-

den tarıma ve eğlenceye kadar her toplumda ve 

kurumda vardır. Komplo teorileri ve takipçileri de işin 

bu yanını takdir kabul edebilir.

Sonuç olarak filozof Karl Popper’ın hayattaki her 

şeyin apaçık bir şekilde izah edilemeyeceği şeklin-

deki o meşhur sözünü anımsatmak mânidar olabilir. 

Komplo teorileri için politik ve sosyal istenmeyen 

sonuçları açıklamak ve sonuçların kendiliğinden değil 

de kasıtlı olarak oluşturulduğunu iddia etmek kolay 

olabilir. Ancak bu izahlar çoğu kez kanıtlanması 

mümkün olamayacak kadar çoğu hayal ürünü izah-

ları içerisinde barındırır. Politik soldan kimilerinin de 

bazen bu tip teorilere fazlasıyla takılması da muhte-

meldir. 

• (Global Research, November 11, 2012. http://www.global-

research.ca/the-role-of-anti-establishment-conspiracy-

theories/5311342)

                                              Çeviren: M. Samet TOMAKİN
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DOSYA

Öner BUÇUKCU

-Ortadoğu Yeniden mi Şekilleniyor?-

JEOPOLİTİK KARŞILAŞMALAR VE                                                         
BÖLGESEL YANSIMALARI 

O rtadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde üç yılı 

aşkın bir süredir devam etmekte olan kitlesel 

mobilizasyon hareketlerinin en kritik halkalarından 

birisi hiç kuşkusuz Suriye oldu. Tunus’ta iktidar karşı-

tı gösteriler Mısır ve diğer bölge ülkelerine sıçramaya 

başladığında tüm gözlerin çevrildiği bir diğer ülke 

Suriye olmuştu. ABD eski Başkanı G. W. Bush’un “Şer 

Ekseni” tanımlamasının unsurlarından birisi olan ve 

ABD’deki “neo-con” iktidarı boyunca batı dünyası 

ile ilişkilerini Türkiye üzerinden kurmaya çalışan; 

İsrail’le Türkiye’nin arabuluculuğunda görüşmelere 

başlamaya hazırlanan Suriye’de 1980’li yıllardaki 

Hama ve Humus katliamları ile müşahhaslaşan rejime 

muhalefet potansiyeli bir anda yeniden hatırlandı. 

Mısır’da Hüsnü Mübarek karşıtı gösterilerin 

yoğunlaştığı bir dönemde Wall Street Journal’a müla-

kat veren Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, “reforma 

dönük talebin farkında olduklarını ve bunu karşıla-

mak için çeşitli çalışmalar yapılacağını” söylemişti. 

Ancak Libya’ya gerçekleştirilen NATO müdahalesi 

sonrasında bölgesel kitlesel mobilizasyonun ulusla-

rarasılaşması Suriye’deki krizin de derinleşmesine 

sebep oldu ve Suriye yönetimi uygulanmakta olan 

reform programını askıya aldı. Esed rejimine bağlı 

güvenlik güçlerinin sivil göstericilere sert müdahale-

leri sürecin kontrolden çıkması ile neticelendi. Diğer 

taraftan Mısır, Tunus ve muhteva açısından farklılaşsa 

bile Libya örnekleri ile oluşan “bölgedeki otoriter 

rejimlerin aslında meşruiyete sahip olmadıkları, ilk 

sert darbede devrilecekleri” şeklindeki yaygın kanaat 

de test edilmiş; 1916 Sykes-Picot sonrasında çeşitli 

siyasal ve ekonomik koşullar altında Osmanlı döne-

minden farklı gelişim çizgileri izleyen ülkelerin bir 

takım özgüllükler ürettiği de anlaşılmış oldu. 

Suriye’den Bölgeye Bakmak

Suriye’deki krize başlangıç için verilebilecek 15 

Mart 2011 tarihinden itibaren ülkeye ve bölgeye 

yönelik analizlerde gözden kaçırılan en önemli unsur 

Suriye’deki Baas rejiminin kurucu rolü oldu. Öyle ki 

Suriye muhalefetinin ilk örgütlü toplantıları Beşşar 

Esed’in Başkanlığının önünü açan süreci yöneten 

ve sonraki dönemde ülkeyi terk etmek durumunda 

kalan Abdülhalim Haddam’ın çabaları ile gerçek-

leştirilmişti. Diğer bir ifadeyle Suriye’deki Baas reji-

mine muhalefet yine Baas rejiminin içinden türedi. 

Ülkedeki siyasal alışkanlıkları şekillendirme ötesinde 

Suriye’de, bütün normatif değerlerden arındırılarak 

ifade edilirse, bir devlet aygıtı oluşturmayı başaran 

Baas rejiminin kolaylıkla yıkılabileceğini zanneden 

yaklaşımlar Suriye’deki krizin derinleşmesinin de 

önünü açmış oldu. 

Mayıs ayı içerisinde Lübnan Hizbullah’ının Genel 

Sekreteri Nasrallah’ın İsrail’in Lübnan’dan çekilişinin 

13. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen kutlamada yap-

tığı, “Eğer Suriye düşerse Filistin, Batı Şeria, Gazze 

ve Kudüs de düşecek. Karanlık günlere gireceğiz. (…) 

Eğer Suriye, İsrail-ABD ve onların müttefiklerinin 

ellerine düşerse direniş izole edilecek ve Lübnan İsra-

il dönemine geri dönecek. (…) Suriye’de ne olduğu 

bizi fazlasıyla ilgilendiriyor. Biz aynı sınırı payla-

şıyoruz. Durduğumuz yer belli. Reform çabalarını 

destekliyoruz. (…) Ama Lübnan İsrail tehlikesi ile de 

yüzleşmeye hazırlanmıyor. Lübnan direnişi İsrail’in 

denklemini değiştirdi. An itibariyle Lübnan’ı, Filistin’i 

ve Suriye’yi koruyoruz” açıklaması Suriye rejimine 

yönelik zaten bilinen Hizbullah desteğini resmileş-

tirmiş oldu. Hizbullah’ın tavrının resmileşmesi ile 

ülkeden bölgeye yayılma riski olan mezhep çatışması/
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savaşı riski yeniden tartışılmaya başladı. Diğer taraf-

tan sorun artık sadece Suriye’nin ve bölgenin sorunu 

olmaktan çıktı ve uluslararasılaştı.

Suriye’de krizin üç sene içerisinde siyasal ve top-

lumsal açıdan derinleşmesi Esed’in muhtemel devri-

lişinin ardından ortaya çıkacak siyasal organizasyon 

biçimlerini de tartışmaya açmış bulunuyor. Bunlar 

arasında artık en fazla dikkate alınması gereken 

Suriye’nin toprak bütünlüğünün devam ettirilmesinin 

pek mümkün gözükmemesi… Rusya’nın çağrısı ile 

Suriye için II. Cenevre Konferansı tartışılırken ulus-

lararasılaşan Suriye sorununun taraflarının Suriye’ye 

dönük politikalarının temel 

hatlarıyla ortaya konulması 

geleceğe ilişkin daha sağlıklı 

perspektifler oluşturulmasını 

sağlayacaktır. Bu çerçevede 

an itibariyle iç içe geçmiş üç 

halka olarak değerlendirilebi-

lecek boyutlardan ilkinde yani 

uluslararası boyutta sürecin 

tıkandığının altı çizilmelidir.

Rusya’nın Geri Dönüşü

Rusya’nın o dönemki 

Devlet Başkanı olan Vladimir 

Putin 2008 yılındaki Münih 

Güvenlik Konferansı’nda yap-

tığı konuşmada uluslararası 

sistemdeki “tek kutupluluk” 

algısından şikayetçi olmuş ve 

Rusya’nın bu yöndeki rahat-

sızlıklarını dile getirmişti. 

SSCB’nin dağılmasının ardın-

dan Merkezî Asya ülkeleri üzerinde de ABD ile 

ekonomi-politik çıkar çatışması içerisine giren; “İkinci 

Büyük Oyun” teorilerinin ortaya atılmasına sebep 

olan Rusya’nın ABD’nin uluslararası sistem üzerindeki 

başatlığından duyduğu rahatsızlığı ilk kez bu kadar 

üst düzeyde ifade etmiş olması Soğuk Savaş’ın geri 

döndüğüne yönelik tezlerin de ileri sürülmesiyle neti-

celenmişti. ABD’nin Afganistan müdahalesine çeşitli 

gerekçelerle onay veren Rusya’nın özellikle Gürcistan 

ve Kırgızistan’daki renkli devrimlerin ardından ABD 

tarafından çevrelendiği şeklinde bir algı inşa etme-

ye başlaması Rusya’yı hem yakın çevresine hem de 

ABD’yi dengeleyebileceği Ortadoğu, kısmen Balkanlar 

ve Doğu Avrupa gibi coğrafyalara yönelik daha aktif 

bir politika izlemeye sevk etti. 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan kitlesel 

mobilizasyon Rusya’nın Ortadoğu politikalarına SSCB 

döneminden sonra aktif bir biçimde girmesini sağladı. 

Tunus ve Mısır’daki tecrübenin Libya’da uygulanama-

ması üzerine BM’den çıkan müdahale kararı Rusya’nın 

bölgede inşa edilmeye çalışılan yeni siyasal kompozis-

yona müdahil olabilmesinin önünü açmış oldu. Ancak 

Rusya, Kaddafi’nin devrilmesi sürecinde ve devrilme-

sinin ardından Libya’daki siyasal sürecin dışında bıra-

kıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu duru-

mu daha sonra “Libya’da bize 

verilen sözler tutulmadı” şek-

linde özetleyecekti. Dolayısıyla 

Rusya, Libya’dan edindiği tec-

rübe ışığında Suriye konusunda 

çok daha kararlı bir dış poli-

tika yürütme çabası içerisinde 

oldu. Burada altı çizilmesi gere-

ken husus Rusya’nın Suriye’ye 

yönelik politikasının sadece bu 

durumdan etkilenmiyor oluşu-

dur.

Rusya, ABD’nin Afganistan 

müdahalesine destek verirken 

alınan kararın arkasındaki en 

önemli etkenlerden birisi de 

Taliban’ın bölgeye “radikal 

İslâmi eğilimleri” ihraç etme 

potansiyelinin önüne geçebil-

mekti. Çeçenistan’da dinsel 

asabiyeti yüksek bir hareketle 

mücadele eden Rusya, özellikle 

Çeçenistan’ı ve sınırları içeri-

sindeki Müslüman coğrafyaları önemli ölçüde etkile-

yen bu dinsel eğilimin kontrol altına alınmasını kendi 

çıkarlarına uygun görüyordu. Bu çerçevede değerlen-

dirildiğinde bölgede, İran ile mücadele halinde olacak 

bir siyasal İslâm’ın yükselişinin Rusya açısından han-

dikap olarak değerlendirilmesi de Rusya’nın Suriye’ye 

yönelik politikasının anlaşılması bağlamında önemli 

bir hâle gelmektedir. Diğer taraftan Esed rejiminin 

düşmesinin ardından bölgede oluşabilecek istikrar-

sızlığın etki alanını genişleterek Rusya’nın etki alanı 

olarak gördüğü bölgeleri etkileyebilme ihtimali de 

Rusya’yı, Suriye’de kontrollü ve kendisinin de belir-

leyici olduğu bir geçiş sürecine yönelik seçenekler 

üzerinde durmaya itmektedir.

Rusya’nın çağrısı ile Suriye 
için II. Cenevre Konferansı 
tartışılırken uluslararasılaşan 
Suriye sorununun taraflarının 
Suriye’ye dönük politikalarının 
temel hatlarıyla ortaya konul-
ması geleceğe ilişkin daha sağ-
lıklı perspektifler oluşturulma-
sını sağlayacaktır. Bu çerçeve-
de an itibariyle iç içe geçmiş üç 
halka olarak değerlendirilebi-
lecek boyutlardan ilkinde yani 
uluslararası boyutta sürecin 
tıkandığının altı çizilmelidir.
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Suriye’ye yönelik politikasıyla bölge hükümet-

lerinin tepkisini çeken Rusya diğer taraftan bölgede 

kendisine yönelik oluşan tepkiyi absorbe edebilmek 

için farklı alternatifler geliştirmeye çalışmaktadır. Bu 

çerçevede 2013 Şubat ayı içerisinde topladığı Rusya-

Arap İşbirliği Forumu ile Arap ülkelerine yönelik 

politikalarını çeşitlendirmeye ve Suriye özelinden 

çıkarmaya çalıştığı söylenebilir. Suriye meselesi ile 

Ortadoğu politikasının uluslararası bir aktörü olarak 

beliren ancak bu etkinliği sadece BM Güvenlik Konseyi 

Daimi Üyeliği bağlamında şekillenen Rusya’nın bölge 

ülkeleriyle ilişkileri çeşitlendirme ve çok boyutlu 

hale getirme çabası, yukarıda ifade edilen yakın çevre 

dışındaki bölgelere yönelik aktif dış politika anlayı-

şının bir yansıması olarak da değerlendirilebilir. Bu 

çerçevede Rusya’nın Suriye politikası daha az taviz ve 

Suriye’deki Esed yönetimine destek biçiminde şekil-

lenmektedir. ABD ve müttefikleri tarafından geliştiri-

lebilecek bir “oldu-bitti” durumunun da önüne geç-

mek isteyen Rusya’nın Suriye’ye S-300 hava savunma 

füzeleri satma kararı alması Suriye için tartışılan yap-

tırımlardan birisi olan “uçuşa yasak bölge” seçeneğini 

anlamsızlaştırmış bulunmaktadır. Diğer taraftan söz 

konusu füzeler bölgede İsrail’in askeri üstünlüğünün 

dengelenmesi açısından da önemli bir hamle olarak 

ön plana çıkmaktadır. İsrail Savunma Bakanı Moshe 

Ya’lon’un Suriye’ye gönderileceği düşünülen S-300 

füzelerinin bu ülkeye ulaşması durumunda “gere-

keni yapacaklarını” söylemesi bölgenin tansiyonunu 

oldukça yükseltmiş bulunmaktadır.

ABD’nin Suriye Politikası: Yarım Elma, Gönül Alma

ABD’nin muhalefet gösterilerinin başlangıcın-

dan itibaren Suriye politikası değerlendirildiğinde 

dış politika stratejisinin, Arap dünyasında devam 

etmekte olan kitlesel mobilizasyonun da yönlen-

dirici ve belirleyici etkisiyle, söylemsel düzeyde üç 

temel amacı olduğu söylenebilir. Bunlar; Suriye’de 

devam etmekte olan şiddetin sona erdirilmesi, Beşşar 

Esed yönetiminin devrilmesi ve ülkedeki azınlıkların 

haklarını da koruma altına alacak demokratik bir 

rejimin oluşturulması şeklinde özetlenebilir. Ancak 

Hillary Clinton’ın Dışişleri Bakanlığı döneminde orta-

ya konulan söz konusu dış politika amaçları ABD’nin 

Suriye’ye yönelik kararsızlığı sebebiyle pratikle des-

teklenmediği için başarıya ulaşamamıştır. 

ABD’nin Suriye politikası değerlendirilirken 

ABD’nin Ortadoğu’ya yönelik dış politika parametre-

lerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Bu çerçe-

vede ABD’nin Ortadoğu’ya yönelik dış politika stra-

tejisinin iki temel ayağı olduğu söylenebilir: İsrail’in 

güvenliği ve bölgedeki petrol/enerji üretim alanları 

ve sevkiyat koridorlarının istikrarı. Bu bağlamda 

Suriye krizinin gittikçe derinleştiği geçtiğimiz iki 

yılda ABD’nin Suriye politikasının pratikle yeterince 

desteklenmemesinin en önemli sebeplerinden birisi 

Suriye krizinin henüz ABD’nin “yaşamsal çıkarları-

nı” tehdit edebilecek boyuta ulaşmaması olarak ön 

plana çıkmaktadır. Dolayısıyla Suriye krizinde batılı 

devletlerin dış politika oluşturmaları açısından geçiş 

dönemi olarak adlandırılabilecek geçtiğimiz iki yıl 

boyunca ABD’nin Suriye krizini bölgesel aktörler (ya 

da ABD dış politikası açısından değerlendirildiğinde 

pivotal states) eliyle çözme ve bu bağlamda soru-

nu Rusya ve Çin’in de müdahil olabileceği biçim-

de uluslararası olmaktan çıkarma politikası izlediği 

söylenebilir. Ancak S. Arabistan, Katar ve Türkiye 

gibi ülkelerin Suriye’de Rusya ve Çin gibi küresel 

güçlerle karşılaşmaları sorunun bölgesel güçler eliyle 

çözümünü imkânsızlaştırmıştır. Diğer taraftan krizin 

Lübnan ve Irak gibi bölge ülkelerini etkilemeye baş-

laması ve bölgesel istikrarsızlık kuşakları oluşturması; 

Türkiye’nin Kürt sorununun bu süreçte kontrolden 

çıkma ihtimali gibi ABD’nin bölgesel güvenlik strate-

jisini derinden etkileyebilecek durumların ortaya çık-

ABD’nin muhalefet gösterilerinin başlangıcından itibaren Suriye politikası değerlen-
dirildiğinde dış politika stratejisinin, Arap dünyasında devam etmekte olan kitlesel 
mobilizasyonun da yönlendirici ve belirleyici etkisiyle, söylemsel düzeyde üç temel 
amacı olduğu söylenebilir. Bunlar; Suriye’de devam etmekte olan şiddetin sona erdi-
rilmesi, Beşşar Esed yönetiminin devrilmesi ve ülkedeki azınlıkların haklarını da koru-
ma altına alacak demokratik bir rejimin oluşturulması şeklinde özetlenebilir.
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ması ABD Dışişleri Bakanlığı’na Kerry’nin gelmesiyle 

birlikte ABD’nin Suriye politikasında daha aktif bir 

tutum içerisine girmesiyle neticelenmiştir.

ABD’nin Kerry ile birlikte yeniden çizilen Suriye 

özelinde bölge politikasının üç aşamalı olduğu söy-

lenebilir. Birinci aşama olarak ABD İsrail’in güvenlik 

kaygılarının giderilmesine odaklanmıştır. Bu çer-

çevede ABD Başkanı seçildikten sonra İsrail’e hiç 

ziyaret gerçekleştirmeyen Barack Obama, ikinci kez 

başkan seçilmesinin ardından ilk büyük çaplı yurtdışı 

gezisini İsrail’e gerçekleştirerek İsrail’in güvenliğinin 

ABD’nin yaşamsal çıkarı olduğunu teyid etmiştir. 

Diğer taraftan Obama bu bağlamda ABD’nin yeniden 

şekillendirmeye çalıştığı Ortadoğu politikasının temel 

bir parçası olarak Ortadoğu Barış Görüşmelerinin 

yeniden başlaması için gerekli altyapıyı hazırlamaya 

çalışmaktadır.

 S. Arabistan ve Katar’ın Suriye krizinde finans-

man anlamında katkı sağlamakla birlikte siyasal açı-

dan yetersizliklerinin ortaya çıkması yeni dış politika 

stratejisinin ikinci boyutunu şekillendirdi ve ABD’yi 

bölgede politika oluştururken iki önemli müttefikine 

yönelmeye itti. Mavi Marmara Baskını sonrasında 

gerginleşen ve diplomatik açıdan neredeyse kopma 

noktasına gelen Türkiye-İsrail ilişkilerinin durumu 

ABD’nin bölgede politika oluşturmasını zorlaştırmış-

tı. Obama’nın girişimiyle İsrail’in Türkiye’den Mavi 

Marmara Baskını için özür dilemesi sağlandı ve 

Türkiye’nin ilişkilerin normalleşmesi için talep ettiği 

tazminat konusu da İsrail tarafından kabul edildi. 

Böylelikle İsrail’in bölgede çevrelenmişlik algısı ile 

hareket etmesi engellenmeye; güvenlik kaygıları gide-

rilmeye çalışıldı.

ABD’nin yeni dönemde bölge politikasının üçün-

cü aşaması olarak ise Türkiye’de başlayan ve “Çözüm 

Süreci” adı verilen girişim ifade edilebilir. 

ABD’nin Sorunun Çapını Küçültme Stratejisi ya da 

Suriye Krizinde Bölgesel Karşılaşmalar

Yukarıda da ifade edildiği üzere Suriye krizi iç 

içe geçmiş üç halkadan oluşuyor. Bu halkalardan ilki 

uluslararası boyut olarak ön plana çıkıyordu. Söz 

konusu krizin ikinci ve çözülmesi daha zor halkasını 

“bölgesel karşılaşmalar” oluşturuyor. Bu bağlamda 

hem Suriye krizinde hem de bölge politikasında 

dönüştürücü olabilen üç bölgesel güçten söz edilebi-

lir: İran, Türkiye ve İsrail.

Ortadoğu ülkelerinde rejim muhalifi hareket-

ler başladığında bu süreçten en fazla faydalanacağı 

düşünülen ülke İran’dı. 1979 İran İslâm Devrimi’nin 

İslâm dünyasında yarattığı “düşünsel kırılma” ve 

İran’a Müslüman dünyasında kazandırdığı prestijin, 

Camp David süreci sonrası oluşan siyasal yapının 
Arap bilincinde yarattığı kırılma ile birleşmesi 
İran’ı bölgedeki en etkili güçlerden birisi haline 
getirmişti. 2006 yılında İsrail Lübnan’a girdiğinde 
Hizbullah’ın gösterdiği direnişin esas örgütleyici-
si ve lojistik destek sağlayıcısı olan İran’a Arap/

İslâm toplumlarında ciddi bir destek oluşmuştu. 

Diğer taraftan 2006’da gerçekleştirilen Filistin seçim-

lerinden zaferle ayrılan HAMAS, hükümeti kurduk-

tan sonra sistem tarafından “görmezden gelinirken” 

İran’ın ekonomik ve siyasal açıdan HAMAS’a verdiği 

destek Arap dünyasında İran’a duyulan güvenin art-

ması ile neticelenmişti. 

Bölgede İslâmi eksenli hareketler üzerinde bir 

biçimde etkili olabilen ya da irtibat kurabilen İran, 

Arap Baharı adı verilen süreç başladığında batı dün-

yası tarafından endişe ile seyrediliyordu. Öyle ki 

Mısır’da Müslüman Kardeşler süreci yönlendirmeye 

başladığında batılı stratejistler “Arap Baharının İran 
Kışına” döneceğine yönelik bazı tahminlerde bulun-

maya başlamışlardı. Ancak süreç ironik bir biçimde 

İran etkisinin bölgeden tasfiyesi ile neticelendi. Suriye 

krizinde Esed yönetimini destekleyen İran bugün böl-

gede ciddi prestij kaybetmiş durumda. 

Diğer taraftan tarihsel süreç sağlıklı biçimde değer-

lendirildiğinde İran’ın Esed rejimini destekleyen poli-

tikalarının temelinin 2000li yıllar boyunca yaşanan 

gelişmeler tarafından şekillendirildiği görülecektir. 

Devrim sonrası “devrimin ihracı” politikası izlemeye 

başlayan İran’ı bölgede dengeleyebilmek için “Yeşil 

Kuşak” stratejisini uygulamaya ve İran’ı bölgede çev-

relemeye çalışan ABD, İran’ı bu çevrelenmişliği aşabil-

mek için kuşatıcı “mustazafin” söylemini terk ede-
rek Şii jeopolitiğine yönelmek zorunda bırakmıştı. 
Bu çerçevede İran’ın bölgede politika inşa ederken 
faydalandığı en önemli grup olarak Hizbullah ön 
plana çıkmaya başladı. Suriye üzerinden lojistik 
destek sağladığı Hizbullah, İran’ın İsrail-Filistin 
meselesinde dışlanmaz bir aktör olarak belirme-
sini sağlıyor, böylelikle İran, savunma hattını kendi 

sınırlarının ötesine kaydırarak İran’a İsrail ve diğer 

batılı ülkelerle arasında beliren siyasal ve askeri uzlaş-

mazlıkları Filistin üzerinden dönüştürme imkânı sağ-

lıyordu. Bütün bu süreçte Suriye, Lübnan Hizbullahı 
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ile doğrudan ilişki kurulması bağlamında son derece 

kilit bir noktada bulunuyordu. İran’ın bölgeye yöne-

lik bu dış politika stratejisi dikkate alındığında Suriye 

krizinde sonucu belirleyecek en önemli aktörlerden 

birisi olarak tebarüz edeceği muhakkaktı. 

İran’ın Suriye krizindeki tavrını belirleyen 
“akut” girdi olarak ABD ve AB ile yürüttüğü nük-
leer müzakereler de zikredilmelidir. İran’ın nükle-
er programı sebebiyle ülkeye uygulanan ambargo-
ların yoğunlaşması bütün geliri neredeyse petrol 
satışına dayanan İran’ın ekonomik açıdan bir kriz 
ortamına girmesiyle neticelendi. Yabancı gözlem-
cilerin ülkedeki enflasyonun %50lere ulaştığını 
tahmin ettiği, ülkede ekonomik istikrarsızlık sebe-
biyle toplumsal muhalefetin arttığı bir dönemde 
İran, Suriye üzerinden nükleer programı sebebiyle 
kendisine uygulanan ambargoyu da dikkate alan 
bir “anti-emperyalizm” söylemi oluşturarak rejimi 

içerde konsolide etme imkânı oluşturmaya çalışıyor. 

Haziran ayında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinin ardından oluşması muhtemel bir siyasal 

istikrarsızlığın önüne geçmeye çalışan İran rejimi 

Suriye konusunda da tavizsiz bir tutum izlemeye, 

anti-Amerika ve anti-İsrail söylemleri ile Suriye krizi-

ni dönüştürmeye çalışıyor. Diğer bir ifadeyle bundan 

sonra da Esed’in geleceğini büyük ölçüde İran’ın ne 

kadar direneceği veya neye rağmen Esed yönetimin-

den vazgeçebileceği belirleyecek gibi görünüyor.

İsrail Suriye’yi Niye Vuruyor?

Yukarıda ABD’nin bölgeye yönelik politikalarının 

temel ayaklarından birisi olarak belirtilen İsrail’in, 

Suriye krizi ile ilişkisi İran ve Hizbullah ekseninde 

şekilleniyor gibi görünmektedir. 2013 Mayıs ayı içe-

risinde Suriye sınırları içerisinde bazı hedeflere hava 

saldırısı gerçekleştiren İsrail’in bu tavrı hatırlanacağı 

üzere ciddi tartışmalara sebep oldu. Yaklaşık kırk yıl-

dır işgal altında tutulan Golan Tepeleri’ni de içine alan 

Suriye-İsrail sınırı uzun yıllardır birkaç hareketlilik 

dışında oldukça sakindi. Suriye’deki silah hareketliliği 

ilerleyen dönemde İsrail’de hassasiyet oluşturmaya 

başladı. Özellikle Esed rejiminin elindeki bazı kimya-

sal ve biyolojik silahların Hizbullah’ın eline geçmesi 

ihtimali İsrail’i Suriye konusunda daha aktif bir tavır 

almaya sevk etti. Bu çerçevede İsrail’in Suriye politi-

kasının öncelikle güvenlik eksenli şekillendiği ifade 

edilebilir. Diğer taraftan İsrail Başbakanı Benyamin 

Netanyahu’nun Suriyeli muhalifleri ve Esed rejimini 

kastederek “iki kötüden birisini tercih etmek mecbu-

riyetinde olmadıklarını” söylemesi İsrail’in Suriye’nin 

geleceği konusunda kaygılarının tam manasıyla gide-

rilemediğini de ortaya koyuyor.

Mesele Suriye açısından değerlendirildiğinde çok 

daha ilginç bir durum ortaya çıkıyor gibi görünmek-

tedir. Golan Tepeleri’nin kırk yıldır İsrail işgali altında 

olmasına ses çıkarmamış olan Esed rejiminin İsrail’le 

olan gerilimin tırmandırılmasına yönelik politikaları 

dikkat çekicidir. Bu bağlamda Esed rejiminin İsrail’le 

düşük yoğunluklu bir savaşa ya da tansiyonu yüksek 

bir siyasal çatışmaya girerek Arap dünyasında çatlak 

oluşturma ve dikkatleri buraya kanalize etmek sure-

tiyle içerde rejimi konsolide etme çabası içerisinde 

olduğu görülmektedir. 

Suriye Krizinden Çözüm Sürecine                                                                                    

Türkiye’nin Suriye Politikasını Anlamak

AK Parti iktidarının ilk 10 yılında izlenen “kom-

şularla sıfır sorun politikası”, Cumhuriyet dönemi 

boyunca ilgisiz kalınan Ortadoğu’ya çok boyutlu dış 

politika stratejileri oluşturulması bağlamında müdahil 

olunması ve bölge ülkeleriyle ticaret hacminin geniş-

letilmesine yönelik atılan adımlar, Türkiye’nin bölge 

politikasında bir yumuşak güç unsuru olarak belirme-

si ile neticelenmişti. Bu sürecin müşahhas örnekleri 

Irak’la; özellikle de Suriye ile gelişen ilişkilerdi. 

Suriye’de reform talebi içeren gösteriler başla-

dığında Türkiye, çok basitleştirilerek ifade edilirse, 

önünde iki seçenek olduğunu düşünüyordu: Ya Esed’i 

destekleyerek Tunus, Mısır ve Libya’daki konumlan-

ması ile tenakuza düşecekti ya da muhalifleri destek-

leyerek hem söylem tutarlılığı yakalamış olacak hem 

de geleceğe yatırım yapılmış olacaktı. Çünkü süreç 

2011 yılının ilk 5 ayından bakıldığında çok hızlı 

ilerliyordu. 

Ancak süreç Türkiye’nin beklediği ya da istedi-

ği gibi ilerlemedi. Üstelik en uzun sınır komşusu 

Suriye’de yaşananlar Türkiye’nin güneyinde kronik 

istikrarsızlık kuşakları meydana getirmeye başladığı 

gibi Suriye yönetimi de tıpkı 1990lı yıllarda olduğu 

gibi PKK üzerinden ülke siyasetini şekillendirme 

çabasına girmişti. Suriye krizinin derinleştiği günlerde 

Türkiye’de PKK tarafından düzenlenen eylemlerde 

Suriye’nin doğrudan ya da dolaylı etkisi olduğu 

düşünülüyordu. Diğer taraftan Suriye’nin kuzeyinde 

PYD’nin bazı yerleşim birimlerinin kontrolünü ele 

geçirdiğine yönelik haberlerin Türkiye’de yarattığı 
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kaygı hükümetin Irak ve Suriye politikasında deği-

şikliğe gitmesiyle neticelendi. Bu çerçevede Irak ve 

Suriye merkezi hükümetleri ile ilişkilerin bozulma-

sıyla eş zamanlı olarak bölgedeki Kürt yapılarıyla 

ilişkiler geliştirilmeye başlandı. Özellikle bölgedeki 

tüm Kürt gruplar üzerinde etkili olabilen Barzani ile 

daha yakın ilişkiler tesis edildi.

İzlenen politikanın bir uzantısı olarak 
Türkiye’nin Suriye ve bölge özelinde dış politika-
sını tahkim edebilmek için attığı ikinci adım “Çözüm 

Süreci” adı verilen Kürt sorununun demokratik ve 
diyaloga dayalı biçimde çözülmesi için hüküme-
tin inisiyatif alması oldu. Yukarda da ifade edildiği 

üzere bu durum ABD’nin Kerry sonrası oluşturmaya 

çalıştığı bölge politikasının önemli girdilerinden biri-

siydi. Böylelikle kısa vadede Suriye yönetiminin Kürt 

sorunu eksenli provokasyonlarının önüne geçilmiş 

olacak; orta vadede ise, ABD’nin önümüzdeki birkaç 

yıl içerisinde askeri gücünün önemli bir bölümünü 

Asya-Pasifik’e taşıyacağı düşünüldüğünde, bölgede 

çok daha güçlü, belirleyici, etkili ve dönüştürücü, 

NATO üyesi bir Türkiye belirmiş olacaktır. 

“Pipelineistan”: Biraz da Petro-politik

Suriye krizinin son bir yıllık süreçte küresel ve 

bölgesel düzlemlerde gittikçe derinleşmesinin arka-

sındaki en önemli sebeplerden birisi de Güney Pers 

Körfezi’ndeki doğalgaz rezervlerinin dünya pazarla-

rına nasıl taşınacağı tartışmalarıdır. Bu bağlamda 25 

Temmuz 2011 tarihinde Irak, İran ve Suriye Petrol 

Bakanları tarafından imzalanan 10 milyar dolarlık 

doğalgaz boru hattı projesi bölgedeki siyasal dinamik-

leri kökten etkilemiş gibi gözükmektedir. 

Güney Pers Körfezi’ndeki yaklaşık 16 trilyon met-

reküplük doğalgaz rezervi Katar ve İran tarafından 

paylaşılıyor. İran 2011 yılında imzaladığı bu antlaşma 

ile 1500 kilometrelik, Assalouyah’tan başlayıp Şam’da 

sonlanacak daha sonra da deniz bağlantısı sağlana-

cak bir boru hattı ile dünya pazarlarına açılmada 

Türkiye’ye alternatif bir güzergah yaratmaya çalışmış-

tır. An itibariyle günlük 600 milyon metreküp doğal-

gaz üretme potansiyeline sahip olan ancak bunun 

yalnızca 37 milyon metreküpünü satabilen İran için 

söz konusu boru hattı projesi oldukça önemli bir 

yerde durmaktadır. 

Hâlihazırda Avrupa’nın en büyük enerji tedarik-

çisi durumunda bulunan Rusya söz konusu petrol 

boru hattının Tartus Limanı’ndan deniz bağlantısının 

kurulmasını sağlamaya çalışarak bu alandaki başat-

lığını sürdürmeye çalışmaktadır. Diğer tarafta ise 

Nabucco Projesi’nden büyük beklentiler içerisinde 

olan Türkiye ve ABD’nin, sürecin dışına itilme riski 

karşısında bu boru hattını yeniden dizayn etmek için 

çabası söz konusu gibi görünmektedir. 

Sonuç Yerine: Suriye Seçenekleri

 Suriye’deki kriz üçüncü yılına girmiş bulunuyor. 

Oldukça derinleşmiş bulunan, bölgesel ve küresel fay 

hatları meydana getiren Suriye krizinin çok büyük 

bir mucize olmadığı sürece, kısa vadede çözülmesi 
oldukça zor görünüyor! Diğer taraftan Suriye kri-

zinin orta ve uzun vadede, toprak bütünlüğü korun-

muş bir Suriye ile çözülmesi ihtimali de gün geçtikçe 

zayıflıyor. Bu bağlamda ABD ve Rusya’nın ilerleyen 

dönemde de-facto da olsa Lazkiye ve Tartus’u da 

içerisine alan bir Nusayri devleti üzerinde anlaşabile-

cekleri tahmin edilebilir. Ancak ortaya çıkabilecek bu 

durum Suriye krizinin çözülmüş olduğu anlamına da 

gelmeyecektir.

Suriye’deki küresel ve bölgesel karşılaşmalar kri-

zin ikinci yılından itibaren bölgesel etkiler oluştur-

maya başlamıştır. Özellikle Irak ve Lübnan, Suriye 

krizinden en fazla etkilenen ülkeler olarak zikredi-

lebilir. Irak’ta Şii siyasal hareketten gelen merkezî 

hükümet Suriye rejimini desteklerken Sünni Araplar 

muhalif grupları desteklemekte, Kürt gruplar ise daha 

pragmatist davranarak Suriye’nin kuzeyindeki etki 

alanını genişletmeye çalışmaktadır. Uzun bir iç savaş 

tecrübesi olan Lübnan’da da mezhep grupları ara-

sında Suriye konusunda elan derin görüş ayrılıkları 

ortaya çıkmış bulunmaktadır. Ayrıca tüm bu siyasal 
kompozisyon, bölgenin yeniden şekillenebileceğini 

düşündürmektedir. 

Golan Tepeleri’nin kırk yıldır İsrail işga-
li altında olmasına ses çıkarmamış olan 
Esed rejiminin İsrail’le olan gerilimin 
tırmandırılmasına yönelik politikaları 
dikkat çekicidir. Bu bağlamda Esed 
rejiminin İsrail’le düşük yoğunluklu bir 
savaşa ya da tansiyonu yüksek bir siya-
sal çatışmaya girerek Arap dünyasında 
çatlak oluşturma ve dikkatleri buraya 
kanalize etmek suretiyle içerde rejimi 
konsolide etme çabası içerisinde oldu-
ğu da görülmektedir.
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Suriye Krizi ve Sarsılan Dengeler

Suriye’deki “iç savaş” beklenenin aksine uzun 

bir süre devam edecek gibi görünüyor. “Arap 

Baharı” olarak isimlendirilen eylemlerin, çok uzun 

olmayan bir sürede Tunus ve Mısır’daki diktatörleri 

devirmesi, Suriye’de de aynı sonucun kısa sürede 

elde edileceğine ilişkin umudu ortaya çıkardı. 

Ancak, Suriye’nin Tunus ve Mısır’dan daha farklı 

olan şartları, Suriye coğrafyasında cereyan eden 

vekalet(!) savaşları, Suriye’deki çatışmanın uzaması 

sonucunu doğurdu. İran ve Rusya’nın Suriye’deki 

iç çatışmaya bütün ağırlıklarını koyarak müdahil 

olmaları, savaşın uzamasına, zayiatın artmasına ve 

ülkedeki iç savaşın, bölgeyi içine çekme tehlikesi 

bulunan bir aşamaya gelmesine sebep oldu. 

Bu, Suriye’nin coğrafyasının, demografik yapı-

sının ve bu coğrafya üzerinde varlıklarını devam 

ettirerek, hem bölgede hem de dünya siyasetinde 

rol oynamaya çalışan bölge ve bölge dışı ülkelerin 

tavırlarıyla doğrudan alakalı bir durumdur. Bir bölge 

ülkesi olan İran, kendi savunmasının Lübnan’dan 

başlayarak Suriye ve Irak’ı içine alan, direniş hattı 

olarak isimlendirdiği bu hattın bütün olarak tutul-

masından geçtiğini düşünmektedir. Dolaysıyla bu 

hattın en önemli halkası saydığı Suriye’de yaşanabi-

lecek her olayı kendi varlığıyla alakalı görmektedir. 

Suriye ve Diğer Aktörlerin Konumları

İran’ın gerek doğrudan gerekse Hizbullah vasıta-

sıyla dolaylı olarak Suriye meselesine müdahil olma-

sı kendi açısından reelpolitik bir yaklaşımdır. Bu 

reelpolitik yaklaşımda kolaylaştırıcı bir unsur olarak 

mezhebî yakınlık kullanılmaktadır. İran, bu mesele-

de İslâm Cumhuriyeti olarak değil, sıradan bir ulus 

devlet refleksiyle hareket etmektedir. Devrimin oluş 

aşamasından sonraki birkaç yılı istisna ettiğimizde, 

İran dış politikada daima bir ulus devlet refleksi 

göstermiştir. 

Suriye’de rejimi destekleyen, ona hem silah 

hem de rejim açısından son derece hayati uluslar 

arası diplomatik destek sağlayan bir diğer ülke de 

Rusya’dır. Rusya’nın, Sovyetler’in 1980’li yılların 

sonunda dağılmasından sonra, uluslar arası bir güç 

olarak dünya sahnesine dönmek arzusunun ilk 

uygulama sahası durumundadır Suriye. Bilindiği 

gibi Suriye’nin Tartus Limanı’nda bir üssü vardır 

Rusya’nın. Büyük güç olarak dünya sahnesine giriş 

yapmak isteyen Rusya’nın, ülkesi dışındaki tek üssü 

olan Tartus, hem fiili hem de sembolik olarak önem-

lidir. Fiili olarak Akdeniz’e müdahil olma imkânı 

sağlamaktadır. ABD dünya denizlerinde filolar gezdi-

rerek, dünyanın değişik yerlerindeki olaylara müda-

hil olan bir dünya gücü olma pozisyonunu ortaya 

koyuyor. Dolayısıyla buna karşılık sembolik olarak 

Rusya da, ülkesi dışında, tek üssü olan Tartus’u 

koruyarak, dünya gücü olma niyetini izhar etmek-

tedir. Bu bakımdan, Tartus’ta Rus varlığına imkân 

veren Baas rejimini desteklemek Rusya açısından 

stratejik bir zorunluluktur. 

Ayrıca, Rusya, Libya’ya müdahale sürecinde dış-

landığını ve Batılı güçler tarafından oyuna getirildi-

ğini düşünüyor. Suriye’de ise, aynı tezgâha gelme-

yeceğini, olaya fiilen müdahil olmak suretiyle ortaya 

koyuyor. Hem diplomatik alandaki tavrıyla hem 
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de Suriye’ye silah vererek Esed rejiminin ömrünü 

uzatıyor, hayat oksijeni pompalıyor, böylece Suriye 

için vazgeçilmez bir güç, bir müttefik haline geliyor.

Rejimin böylesine doğrudan destekçileri varken, 

muhalif grupların aynı şekilde destek bulamamaları, 

hem ölü sayısının artmasına sebep oluyor hem de 

rejimin ömrünü uzatıyor. Türkiye, Suudi Arabistan 

ve Katar’ın destekledikleri muhalif güçler, insan 

potansiyeli olarak yeterli olmalarına rağmen, silah 

imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle sahada gerek-

li başarıyı elde edemiyorlar; sonuca varamıyorlar. 

Batı’lı güçler, muhalefetin İslâmi özelliğini baha-

ne ediyor ve rejimin düş-

mesinden sonra, Müslüman 

Kardeşler’in Suriye’de hâkim 

olacağını varsayarak, adeta bir 

bekle gör politikası uygulu-

yorlar. İran’ın bölgedeki etki-

sini kırmak için muhaliflere 

yardım eden Suudi Arabistan 

bile Esed rejiminin devril-

mesinden sonra Müslüman 

Kardeşler’in hâkim olma ihti-

malini kendi rejimi açısından 

tehlikeli görüyor! Tablo bu 

olunca da sonuç alıcı silahlar 

muhaliflerin eline geçmiyor, 

geçmesi de zor göküyor. 

Türkiye’nin Suriye mese-

lesine müdahil olması, hem 

reelpolitik hem de ilkesel 

olarak kaçınılmazdı. Çünkü, 

Türkiye’nin Suriye ile 900 

km’lik bir sınırı var. Bu sınırın iki tarafında da devam 

eden akrabalıklar mevcut. Türkiye hiç müdahil 

olmasa da, sırf bu nedenlerden dolayı olayın dışında 

zaten kalamazdı. Kaldı ki, hadiselerin başlamasından 

ve insanların rejim güçleri tarafından hunharca öldü-

rülmesinden sonra bile, Türkiye hâlâ Esed rejimi ile 

bağlantısını kesmeyip, rejimi birtakım demokratik 

düzenlemeler yapmak suretiyle ülkedeki sorunun, 

çatışmanın çözülmesi, içinden çıkılamaz kalıcı bir “iç 

savaş”a dönüşmemesi konusunda Beşşar Esed’i ikna 

etmeye çalıştı. Bu samimi ve stratejik çabalar sonuç 

vermeyince, sonunda Tunus ve Mısır olaylarının kar-

şısında aldığı tavır gibi halk kitlelerinin yanında yer 

aldı. Muhalif güçlerin organize olmalarına yardımcı 

oldu. Onlara diplomatik destek sağladı. Ayrıca, 

Türkiye’de faaliyetlerini kolaylaştırıp rahat çalışmala-

rını sağlayacak şekilde yardımlarda bulundu. 

Ancak, Türkiye de çeşitli nedenlerle, sonuç alıcı 

silahların muhaliflere verilmesi konusunda yeter-

li desteği sağlayamadı. Diplomatik destek nihai 

tahlilde arazideki durumu değiştirecek bir sonuç 

üretmiyor. Arazideki durumu değiştirecek yardım-

ların yapılmaması durumunda diplomatik desteğin, 

süreci bir miktar uzatmak dışında bir fonksiyonu 

olmayacaktır. 

Nasrallah’ın yaptığı son açıklamalarıyla, 

Hizbullah’ın (dolayısıy-

la İran’ın) savaşa doğrudan 

müdahil olduğunu deklare 

etmesinden sonra durumun 

değişeceği, farklı boyutlar 

kazanacağı aşikârdır. Bu dek-

larasyon, zaten baştan beri 

bilindiği üzere krizin sıradan 

bir Suriye meselesi olmadığını, 

çok farklı uluslara arası para-

metrelerin etken olduğunu 

adeta ifşa etmiştir. Hizbullah’ın 

açıklaması aynı zamanda Baas 

rejiminin insan kaynakları açı-

sından yetersizliğinin de ilanı-

dır. Nitekim muhalifler, uzun 

zamandan beri bunu dillendi-

riyorlar. Rejimin askeri saha-

da görünen başarısının, hava 

kuvvetlerinden ve birtakım 

sofistike silahları kullanmasın-

dan kaynaklandığını ifade ediyorlar. Kendilerinin 

kısıtlı imkânlarla, silahlarla rejimin güçlerine karşı 

mücadele ettiklerini ve bu eşitsiz durumun rejimin 

zayıflığını gizlediğini ifade ediyorlar. Bu zayıflığın 

açıkça ortaya çıkmaması birtakım insanların rejime 

karşı olmalarına rağmen, tavırlarını açıkça ortaya 

koymalarını engelliyor. 

Hizbullah’ın Suriye’ye doğrudan müdahil olması, 

hem Suriye dengelerini hem de bölgesel dengeleri 

etkileyecektir. Bu direkt müdahale, rejim açısından 

bir taze gücün savaş alanına sürülmesi ve varolan 

insan zafiyetinin bir miktar telafisi anlamını taşı-

yacaktır. Bu müdahale aynı zamanda muhalifler ve 

Suriye halkının büyük çoğunluğu tarafından maa-

İran’ın gerek doğrudan gerek-
se Hizbullah vasıtasıyla dolay-
lı olarak, Suriye meselesine 
müdahil olması kendi açısın-
dan reelpolitik bir yaklaşım-
dır. Bu reelpolitik yaklaşımda 
kolaylaştırıcı bir unsur olarak 
mezhebî yakınlık kullanılmak-
tadır. İran, bu meselede İslâm 
Cumhuriyeti olarak değil, sıra-
dan bir ulus devlet refleksiyle 
hareket etmektedir. Devrimin 
oluş aşamasından sonraki bir-
kaç yılı istisna ettiğimizde, İran 
dış politikada daima bir ulus 
devlet refleksi göstermiştir.



22 Umran HAZİRAN 2013

DOSYA

lesef mezhebî bir dayanışma olarak da okunacaktır. 

Bunun bölgesel etkilerinin olacağı muhakkaktır. Bu 

etkinin ilk hissedileceği yer de Lübnan’dır. Dolayısıyla 

Hizbullah’ın bu açıklaması yani Suriye’deki savaşa 

doğrudan müdahil olacağının ilanı, muhaliflere yar-

dım eden güçleri de bir miktar hareketlendirecektir. 

Nitekim Avrupa Birliği’nin Suriye’ye konulan silah 

ambargosunu kaldırma yönündeki kararı bu hare-

ketliliğin başlangıcı olarak değerlendirilebilir. 

Şunu belirtmekte yarar var: Suriye’ye konulan bu 

ambargo bir kötü niyetin ifadesi değilse, tam anla-

mıyla bir siyasi ufuksuzluğun ve körlüğün ifadesidir. 

Ambargo hem rejimin güçlerine hem de muhaliflere 

silah vermeyi yasaklıyor. Rejim güçlerinin elinde 

Suriye ordusunun bütün silahlarının tamamı var. 

Böyle bir gücün karşısında silah gücü oldukça zayıf 

bir muhalefet bulunuyor. Bunların ikisine birden 

ambargo uygulandı. Bu, zalimin karşısında mazlumu 

çaresiz bırakmak anlamına gelen bir davranıştır ki, 

sonucu binlerce insanın ölmesi olmuştur. 

Daha dünkü bir tarihte aynı durum, Bosna sava-

şında cereyan etti. Yugoslav ordusunun bütün silah-

larına sahip olan Sırplara silah ambargosu koyarken, 

hemen hemen silahsız olan Boşnaklara da ambargo 

konulmuştu. Bu ambargo, silahsız Boşnakların kat-

liama uğraması sonucunu getirmişti. Bu kadar kısa 

aralıklarla aynı durumun, trajedinin tekrarı, asla iyi 

niyetle izah edilemez. Ancak buna rağmen, silah 

ambargosunun AB tarafından kaldırılması (kendileri 

uygulamayı Ağustos’a erteleseler de) silah yardımı 

yapmak isteyenlerin daha serbest hareket etmesini 

sağlayacaktır. 

Mezhep Savaşı İhtimali Bir Tasarım mı?

Son zamanlarda Suriye’de gelişen olayların böl-

geyi bir mezhep savaşına doğru sürüklediğine ilişkin 

yorumlar yapılmaktadır. Mezhep savaşı dışlanma-

yacak bir ihtimal olmasına rağmen, bölgenin tabii 

ikliminden doğması muhtemel bir vakıa değildir 

bize göre. Çatışmadan beslenen ve bir çatışma orta-

mında varlıklarını devam ettirme alışkanlığı olan 

Suriye’deki rejimin ve Suriye dışındaki birtakım 

güçlerin mezhep karşıtlığı üzerine bir çatışmayı 

inşa etmeleri uzak bir ihtimal değildir. Nitekim 

Suriye’deki çatışmanın daha başlangıcında, ortada 

mezhep savaşı söyleminin olmadığı bir zaman dili-

minde bu ihtimali ilk zikreden Baas rejiminin başı 

olan Beşşar Esed’dir. 

Dış politika konusunda, ufuk açıcı yazılar yayın-

layan Dünya Bülteni sitesinde 30 Kasım 2011 tarihli 

bir makalede, mezhebî fitnenin ilk defa dile getiril-

diği ifade ediliyordu: “Dehşet verici olan, Suriye’de 

olaylar patlak verdiğinde, mezhebî fitneden ilk bah-

seden tarafın rejim, hatta rejimin başı olan Beşşar 

Esed olmasıdır. Ardından bunu resmi ve gayri resmi 

düzeyde benzeri açıklamalar takip etmiştir”

Makalenin devamında, rejimin bunu özellikle 

yaptığı ve kendi sonu ile ilgili korku yayarak, kitle-

nin muhalif ayaklanmaya desteğini azaltmayı hedef-

lediği ifade ediliyor: “Alevileri ve diğer dini azınlıkla-

rı harekete geçiren ve tahrik eden rejim, intifada’nın 

aktivistlerinin dile getirdiği gibi, kendisinin akıbeti 

ile ilgili sürekli yaydığı korkunun, mutlaka bir karşı-

lığının olması gerekir. Bu da Suriye’deki diğer azın-

lıkların, rejime karşı gerçekleştirilen ayaklanmaya 

oldukça zayıf bir şekilde katılmalarını bize açıklar” 

Mezhep meselesi İslâm dünyasında, doğuşu iti-

bariyle itikadi bir mesele olmamıştır. Temel neden 

siyasidir. Siyasi olarak ortaya çıkan ayrışmalara, daha 

sonra itikadi gerekçeler üretilmiştir. Yani mezhepler 

bir içtihad farklılığından ziyade siyasi nedenlerle 

ortaya çıkmıştır. Bu tespit, insanların biz mezhebe 

bağlı olmaları gerçeğini dışlamıyor. Ancak, mezhe-

bin din yerine ikame edilemeyeceğini, edilmemesi 

gerektiğini ifade ediyor. 

Bugün bu coğrafya da militan Şiilik ve katı selefi-

liğin vücud verdiği siyasetlerin mezhebî bir çatışmayı 

ateşlemek istediği söylenebilir. Ayrıca bu bağlamda 

bölge içi bağlantıları güçlü olan bölge dışı güçlerin 

de boş durmadığını bilmek gerekir.

Cari Dünya Sistemine potansiyel bir teh-

dit oluşturan İslâm’ın, Dünya Sistemi tarafından, 

Müslümanlardan daha fazla bir ciddiyetle dikkate 

alındığını ifade etmeliyiz. Umran’ın daha önce-

ki sayılarında geniş bir şekilde yayınladığı, Rand 

Düşünce Kuruluşu’nun “Sivil Demokratik İslâm” 

raporu, meselenin ABD tarafından ne kadar ayrıntılı 

ele alındığını gösteriyor. Bugünkü duruma açıklık 

getirmesi ve Müslümanları meselenin ciddiyetini 

anlamaya davet etmesi açısından Cherly Benard’ın 

hazırladığı rapordan kısa bir alıntı yapalım.

Rapor genelde bir araştırmadan ziyade bir eylem 

planı gibi. Raporun sonunda ABD’nin İslâm’ı kontrol 

altına alması için neler yapması gerektiği sıralanıyor:
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1. “ Önce modernist ve laik Müslümanları destek-

le. Bunun için modernist liderler, modeller ve 

kadrolar oluştur. Eserlerini yayınla, dağıt. Geniş 

kitlelere hitap etmelerini sağla. İslâmi Eğitimde 

düşüncelerini öne çıkart. Fundamentalist ve gele-

neksellere karşı onlara medya desteği ver”

2. “Geleneksel Müslümanları fundamentalistlere 

karşı destekle. Bunun için aralarındaki ihtilaf-

ları açığa çıkar. Oluşabilecek ittifakları engelle. 

Modernistlerle gelenekçileri birbirine yaklaştır. 

Mezhepler arasındaki farklılıkları açığa çıkar. 

Hanefi ve Vahhabiler arasındaki farklılıkları 

büyüt. 

3. Fundamentalistlerle savaş. 

4. Seçici bir şekilde laikleri destekle.

5. “Batılı İslâm” tezini destekle. (Türk İslâm’ı, Arap 

İslâm’ı benzeri tabirlerin yaygınlaşması isteniyor.)

6. Sufizmi destekle ve güçlendir.”

Bizim kısa cümleler halinde ifade ettiğimiz her 

bir maddenin uzun ayrıntıları raporda bulunmak-

tadır. Hangi grupla, hangi yolla, nasıl mücadele edi-

leceği ayrıntılı bir şekilde ifade ediliyor raporda. Bu 

rapor, bizim kendimizi ciddiye aldığımızdan daha 

fazla, başkalarının bizi ciddiye aldığını ve harim-i 

ismetimize müdahil olduğunu gösteriyor. Ayrıca 

varolan makul ayrılıkları derinleştirerek nasıl bir 

çatışma ortamının uzun zamandan beri hazırlandığı-

nı da bu raporda görüyoruz. 

11 Eylül saldırılarından sonra Henry Kissinger’in, 

“Bundan sonra Batı Dünyası ile İslâm Dünyası ara-

sında bir savaş değil, İslâm’ın kendi içinde yaşaya-

cağı bir çatışmayı beklemek gerekir” sözünü sadece 

bir tespit bir öngörü olarak değil, bir tasarım ola-

rak okumak gerekir. Dolayısıyla Şii’siyle, Sünni’siyle 

Müslümanlara böyle bir tasarımda piyon olmak 

yakışmaz.

Müslüman olduğunu unutup, mezhebi ve siyasi 

kimliğini ön plana çıkararak birbirine düşman-

ca sözler söyleyenler, iftiralar atanlar öncelikle 

Müslümanlıklarını yeniden gözden geçirmek duru-

mundadırlar. Ayrıca bölgemizin yeniden yapılandığı 

bir dönemde, aktif özne olarak bölgenin yapılan-

masına müdahil olma imkânını kullanma yerine, 

birbirini yıpratan Müslümanların hem tarih önünde, 

hem de Allah katında hesap vereceklerini düşünme-

leri gerekir. 

Türkiye Suriyeli Muhalifleri Sonuna Kadar 

Desteklemelidir!

Türkiye, son yıllardaki politikalarıyla, bölge 

meseleleriyle ilgilenen ve etkili olmaya çalışan bir 

profil çiziyor. Bu bağlamda, yeni ve aktif bir dış poli-

tika uygulamaya çalışıyor. Eski coğrafyasına tama-

men barışçıl amaçlarla ve tüm bölge insanlarının 

kazançlı çıkmasını hedefleyen siyasi argümanlarla 

dönüyor olsa bile, bunun ciddi sorunlar çıkaracağını 

öngörmek gerekir. 

Sizin iç kamuoyunuzu hareketlendirmeye dönük 

olarak söylediğiniz sözler, dışarıda hiç kastetme-

diğiniz sonuçları üretebiliyor. Ayrıca ortaya çıkan 

imkânlar, bu imkânları fark edecek seviyede olan 

insan unsuruyla değerlendirebilir. Yüz yıla yakın 

bir süre içe kapanmış bir ülkenin insan unsuru ile 

hızlı bir şekilde politika değişikliğini gerçekleştir-

meye çalışmanın ve bunu uygulamanın arızaları da 

mutlaka olacaktır. Dünyanın en yavaş değişen meka-

nizmasını, bürokrasiyi hızlı bir tempo ile değişime 

yöneltmek hiç de kolay değildir.

Türkiye, genel hatlarıyla bölge politikasında ve 

Suriye politikasında yanlış yerde durmuyor. Bu, dur-

duğu yerde, kısa sürede sonuç almaya dönük söy-

lemlerinin şimdilik tahakkuk etmeyişi, politikanın 

tümden yanlışlığına ilişkin söylemlerin üretilmesine 

vesile oluyor. Bu sıkıntılı bir durum Türkiye’nin 

bölge politikasının temelden yanlışlığını ortaya koy-

maz.

Türkiye zor olsa da, muhaliflerin yanında olma 

tavrını devam ettirmelidir. Her ne pahasına olursa 

olsun desteklediği kitleleri yalnız bırakmamalıdır. 

Temeli doğru olmakla birlikte, Suriye ve bölge poli-

tikasında gerekli revizyonların yapılmasından imtina 

edilmemelidir! 

Bölgedeki sorunlarımızın sebeplerini bir miktar 

olsun izah etmesi açısından Sergei Balsamov’un 

Pravda gazetesinde yayınlanan, Dünya Bülteni sitesi-

nin çevirerek alıntıladığı makalesinden bir paragrafla 

yazıya son verelim: “Osmanlı İmparatorluğu’nun 

yıkılmasından yüzyıl sonra Türkiye, uluslar arası 

arenaya giriş yapıyor. 19. ve 20. yüzyılda kaybettik-

lerini elde etmek için yoğun çaba harcıyor. Ankara 

yetkililerinin planları komşularının çıkarlarının 

tamamına ters düşüyor. Bu devletler içinde muhakkak 

ki Rusya’da yer alıyor.”
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DOSYA

Sıbğatullah KAYA

Kürt Açılımı, Silahsızlanma ve 
Süreci Bekleyen Tehlikeler

Türkiye, bu sefer başındaki PKK şiddetinden kur-

tulacak gibi görünüyor. Sorunun çözülmesine hiç 

bu kadar yaklaşılmamıştı çünkü. Şimdilerde herkes 

merak ve biraz da endişeyle işin sonucuna odaklanmış 

durumda. Ama konu hakkındaki merak ve endişeler, 

“Hükümet bunu gerçekten başarabilecek mi?” sorusun-

dan çok, “bundan sonrası ne olacak?” sorusu etrafında 

kümeleniyor. Hükümetin “Demokratik inşa süreci” 

adını verdiği açılım politikaları başarılı olursa ülke ger-

çekten çağ mı atlar, yoksa bölünmeye doğru mu gider? 

Kürtler hak ve özgürlüklerine kavuşurlarsa Türkler ne 

olacak? Şimdiye kadar Türklük üzerinden götürülen 

“üst kimlik” tanımlaması değiştirilirse, Türkler mağdur 

olmayacak mı?

Zihinlerde belki de doğal olarak uyanan bu 

soru işaretleri, muhalefet partilerinin acımasız 

ve “Yaptırmam!” tutumu nedeniyle kaotik ve 

oldukça gergin bir ortam oluşmasına yol açıyor. 

Buna hükümet karşıtı basının yazılı ve gör-

sel feveranı da eklenince, zihinlerdeki sorular 

tam bir endişe yumağına dönüşüyor. Benzer 

endişeler Kürt milliyetçileri arasında da yok 

değil. Onlar da, “acaba emeklerimiz heba mı 

oluyor? Devletin oyununa mı 

geliyoruz? Amaçlarımızı rafa 

mı kaldıracağız?” gibi endi-

şeler içerisinde. İki tarafın 

da değişen Türkiye’yi anla-

madığı, anlamak gibi bir çaba 

içerisinde olmadıkları çok açık. 

Sorunun temeline inip çözüme 

katkı sunmaya çalışacaklarına, 

milliyetçi bunalımlar üretiyor-

lar.

Sorunun Kaynağı 

Bilindiği gibi, Kürt soru-

nu etnik bir sorundur ve 

Türkiye’de asimilasyon politikalarına tepki olarak orta-

ya çıkmıştır. Cumhuriyet kadroları, kurdukları yeni 

ulus devleti “Türklük” ve bunun içinde, hatta altında yer 

almasını istedikleri “İslâmlık” esasına dayandırmışlardı. 

Çünkü hesapları, Müslüman unsurların ulus devletin 

temelini oluşturan “Türklük” potasında eritilebileceği 

yönündeydi. Bu nedenle “Mübadele” politikalarında da 

en azından “İslâmlık” vasfına riayet edildi. Ama Kürtler 

konusunda “Asimilasyon gerçekleşmeyebilir” endişesi 

başından beri vardı. Bu nedenle devlet uzun yıllar 

boyunca riskli gördüğü bölgelere yatırımlar konusunda 

temkin ve tedbiri elden bırakmadı. Devletin hata veren 

yönlerini düzelteceğine “ihmal” ve “baskı” politikaları-

na yönelmesi, Kürt sorununu etnik bir soruna dönüş-

türdüğü kadar, bir trajediye de dönüştürdü. Daha 

önce yine “Umran”da yayınlanan “Kürt Sorunu 

Üzerine Bir Çığlık” ve “Tarihe Düşülen Notlar” 

başlıklı iki yazımızda, devletin neden olduğu bu 

sorunları, tarihsel ve politik açıdan uzun uzadıya 

analize tabi tutmuştuk; dileyenler göz atabilirler.

Kürt sorunu, belki de “sorun” olmaktan çıka-

cağı yeni bir döneme giriyor. 21 Mart 2013’te 

Diyarbakır’da okunan Öcalan bildirisi, PKK’nın 

sınır dışına çekilmesini ve yeni 

bir mücadele sayfasının açıl-

masını istiyordu. Öcalan, 

bildirisinde “Bu güne kadar 

peşinden sürüklediği insanların 

onurunu kırmadan, benim müca-

delem bir dine veya etnisiteye karşı 

değildi; benim mücadelem ada-

letsizliğe, zorbalığa, cahilliğe ve 

gericiliğe karşıydı. Değişen koşul-

lar bizim de yeni bir sayfa açmamızı 

gerektirmektedir.” şeklinde özetlene-

bilecek bir mesaj verdi. Ardından 

PKK’nın sınır dışına çekilme ve 

silah bırakma açıklaması geldi. 
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Gördüğümüz kadarıyla süreç hala olumlu bir şekilde 

ilerliyor. Bazı yorumcuların, bildirinin okunduğu günü 

“Hayırlı Perşembe” diye nitelendirmeleri bundandır. 

PKK’nın Silah Bırakma Kararı

Gerçekten, ne oldu da PKK birdenbire silahsız-

lanmayı ve bundan sonraki mücadelesini demokratik 

siyasetle sürdürmeyi kabul etti? Öcalan birdenbire 

bir “aydınlanma” mı yaşamıştı? Yoksa, muhalefetin 

ısrarla dile getirdiği gibi onu bu “hayırlı” açıklama-

lara kamuoyunun bilgilendirilmediği gizli vaatler mi 

sevk etmişti? Hükümet yetkilileri, PKK temsilcileri ve 

BDP’liler ısrarla “gizli bir anlaşma yok” dedikleri halde 

radikal ulusalcı ve milliyetçi cepheler, acımasız eleştiri-

lerini sürdürmeye devam ediyorlar. Peki, 30 yıla yakın 

süren ve yaklaşık 50 bin cana mal olan bu acımasız 

savaş, nasıl oldu da birdenbire son buluyor? Bilindiği 

gibi konu hakkında bu güne kadar ileri-geri pek çok 

değerlendirme ve yorum yapıldı. Bir değerlendirme de 

biz yapalım:

1. PKK 1978 yılı sonlarında Marksist-Leninist bir 

örgüt olarak ortaya çıkmıştı. Amacı Kürt halkı 

üzerinden Marksist-Leninist bir devrim gerçekleş-

tirmekti. 12 Eylül 1980 darbesinin ardından sınır 

dışına çıkarak örgütlendi ve eylemlerine başladı. 12 

Eylül yönetiminin baskıcı tutumu PKK’yı giderek 

güçlendirdi. Ancak PKK, kuruluş felsefesi itibarıyla 

geniş halk desteği bulmakta zorluk yaşadı.

2. Sovyet bloğunun çökmesinin ardından PKK, 

1993’ten itibaren klasik sosyalizmi temel hedefi 

olmaktan çıkardı. Etnik milliyetçiliğe yöneldi ve 

dine bakışını biraz değiştirdi. Din adamlarından 

destekçiler toplamaya, farklı dini platformlar oluş-

turmaya başladı. Kurduğu siyasi partiler ve sonra-

dan kurduğu şehir kanadı KCK’nın da yardımıyla, 

halk desteği alma sorununu bu yeni politikalarıyla 

aşmaya çalıştı. Son zamanlarda farklı dini açılımlar 

yapmaya, alternatif Kürt-Şafiî Cuma namazları, 

Kürtçe mevlitler vb. dini içerikli faaliyetler düzen-

lemeye başlamıştı. Bu ayrılıkçı dini politikalar, 

PKK’nın elini güçlendireceğine giderek zayıflattı. 

3. PKK’nın 35 yıllık tarihi boyunca elini en çok zayıf-

latan, iki binli yıllardaki AK Parti iktidarı oldu. AK 

Parti iktidarı, başlangıçta her kesim tarafından kuş-

kuyla karşılanan demokratik açılımları hayata geçir-

di. Askeri ve derin vesayetlere karşı direndi. Tür-

kiye üzerindeki asker ve devlet içinde örgütlenen 

çetelerin etkisini büyük ölçüde sonlandırdı. Yaptığı 

kısmi Anayasa değişikliğinin ardından devrimsel 

nitelikte düzenlemeler yaptı. Anadillerde eğitim ve 

ifade özgürlüğünün önünü açtı. Hükümetin yaptığı 

reform niteliğindeki düzenlemelere karşı, PKK-KCK 

ve BDP üçgeninde yer alanlar, “Bizi kandırmaya 

çalışıyorlar.” argümanından başka bir söylem geliş-

tiremediler. Belki farkında değildiler ama hükü-

metin yaptığı reformlar, hak arama yöntemi olarak 

şiddetin ve silahlı mücadelenin meşruiyetini taraf-

tarlarının zihninde bile sorgulanır hale getirmişti. 

Türkiye’deki değişimi sabote etmeye çalışan PKK-

KCK ve BDP üçlüsünün sürdürdüğü politikaları 

daha önceki yazılarımızda eleştirmiş ve “PKK’nın 

yorganı elden gitmiştir; kavgası da hükmen bit-

miştir.” yargısını koymuştuk. Silah bırakma kararı, 

PKK’nın “Yorganım elden gitti. Bari onurumu kurta-

rayım.” realitesinden başka bir şey değildir.

4. PKK-KCK ikilisi, AK Parti’nin “Kürt Açılımı poli-

tikalarını sabote etmek ve Kürt hareketini bir halk 

isyanına dönüştürmek için büyük bir hamle baş-

lattı. 2012 yılı PKK’nın alan hakimiyeti kurmak ve 

bölgesel halk isyanları başlatmak için son kozlarını 

oynadığı yıl oldu. Trajik bir şekilde bine yakın kayıp 

veren PKK, ne bir alan hakimiyeti elde edebildi ne 

de bir halk isyanı başlatabildi. Buna karşın PKK’nın 

şehir yapılanması olan KCK adeta çökertildi. Bu 

çatışma cehenneminden sağ çıkan yine devlet oldu. 

Üstelik devlet, bütün bunları yaparken bir-iki yol 

kazası hariç, hukuk dışına çıkmadı. PKK ve KCK, 

oynadıkları kumarı kaybettiler. Ne bir halk isyanı 

başlatabildiler ne de devleti uluslar arası arena-

da sıkıştıracak bir hukuksuzluk ileri sürebildiler. 

PKK’nın başlatmak istediği isyana katılmayan Kürt-

lerin mesajı net olarak “Demokrasi, hak ve özgürlük 

bana yeter. Kimse benim adıma silahlı mücadele 

yapmasın!” şeklindeydi. Sanırız, Kürtlerin bu mesa-

jını ilk anlayanlardan birisi Öcalan oldu. Güvenilir 

rivayetlere göre, süreci götüren MİT uzmanları, 

Öcalan’ın önüne bazı BDP’lilerin ve Kandil’dekilerin 

zevkü-sefa fotoğraflarını koymuş, onu çoktan derin 

düşüncelere itmişlerdi.

Kanaatimize göre, Öcalan’ı derin düşüncelere sevk 

eden ve o “hayırlı Perşembe” günü okunmak üzere, 

o “hayırlı bildiriyi” yazmaya iten etkenler bunlar. Bu 

etkenler, radikal Kürt milliyetçiliğinin paradigma değiş-

tirmesine ve yeni bir dönem başlatma kararı almasına 

yol açtı. Ulusalcı ve milliyetçi kanat yine de sorup dur-
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sun: Acaba Öcalan’a ve PKK’ya ne vaat edildi? Komplo 

teorisi peşinde koşanlar da şöyle sorsun: ABD ve 

İsrail’in Türkiye’ye verdikleri yeni bir görev mi? Büyük 

Ortadoğu Projesi’nin hayata geçirilmesi mi?...

Türk ve Kürt milliyetçilerinin yanıldıkları asıl 

nokta, değişen Türkiye’yi anlamaya çalışmadan, olayı 

bir sen-ben kavgası olarak görmeye devam etmeleridir. 

Oysa ki, Türkiye yıllardır yavaş ama köklü bir değişim 

içerisinde. Özallı yıllarla beraber Türkiye “Düşünen 

ve Konuşan” bir ülke olmuştu. AK Parti iktidarıyla 

beraber de “Proje ve Çözüm Üreten” bir ülkeye dönüş-

tü. Hükümetin askeri vesayeti sona erdirmesi, devlet 

kurumlarında örgütlenen suç şebekeleriyle mücadele 

etmesi ve demokratikleşme sürecini ısrarla sürdür-

mesi, bu güne kadar asla çözülemez diye düşünülen 

konularda, çözüm ümidini canlı tutuyor. Geçmişin 

sorunlarını ve tıkanma noktalarını çözmeye kararlı 

olan hükümet, arkasındaki toplumsal destekten aldığı 

güçle, düne kadar askeri ve derin vesayetin etkisindeki 

Türkiye’ye reformlar yaşatıyor, değişimler geçirtiyor. 

Kürt açılımı ve PKK’nın silahsızlandırılması projesi 

de böylesi güçlü bir iradenin ürünü. Hükümetinin bu 

güçlü iradeyle gerçekleştirdiği değişim ve dönüşüm-

leri, sürecin mimarlarından sevgili Yalçın Akdoğan şu 

sözlerle özetliyor: “On yıldır şeytan taşlıyorduk. Şimdi 

tavaf yapmaya başladık.”

Süreci Bekleyen Tehlikeler

Süreci bekleyen tehlikeler tabii ki yok değil. Süreci 

sabote etmek için deliren bölge ülkeleri, istihbarat 

örgütleri, kendisini derin bir gocunma içerisinde his-

seden PKK militanlarının oluşturabileceği marjinal 

hareketler ve ipliği pazara çıkmış derin güçler… Bütün 

bunlar, ülke üzerinde yeniden etkin olmak adına 

kurdukları hesaplarla süreci baltalamak için çeşitli 

eylemler deneyebilirler. Deniyorlar da. Devletin eskisi 

gibi duygusal/tepkisel reflekslerle hareket etmediğini 

düşünürsek, bunlar sürece zarar verecek etkenler gibi 

durmuyor. Ancak, süreç hayırla neticelenene kadar, 

masum insanları muhtemel eylemlerden korumak için 

devlet güçlerine olağan üstü görevler düşüyor. Devletin 

güvenliğini üstlenen tüm kurumların teyakkuz halin-

de olması, her istihbaratı değerlendirmesi, eylemler 

gerçekleşmeden hainlerin tepesine zamanında binmesi 

gerekiyor. Hukukun dışına çıkmadan, paniklemeden, 

masuma zarar vermeden…

Bizim düşüncemize göre toplumsal ölçekte akıl 

tutulmasına yol açabilecek asıl büyük tehlike, aidiyet 

duygusu zedelenmiş milliyetçi grupların radikalleşme-

sidir. Böyle bir gidişat, orta ve uzun vadede ülke insa-

nını birbirine bağlayan, birlik ve beraberliği sağlayan 

kavramları aşındırabilir, terör eylemlerinden çok daha 

fazla iç dokuya zarar verebilir. Asabiye duygularının 

kontrolsüz bir şekilde patlama yapması, milliyetçilik-

leri ırkçı ve şoven zeminlere kaydırabilir. Türkiye’nin 

orta ve uzak gelecekte ırkçı ve şoven çatışmalara sahne 

olması, aklı başında her insanın görmekten tiksineceği 

bir manzara olacaktır. 

Bilindiği gibi adına ister kavmiyetçilik deyin ister 

milliyetçilik, kendi toplumunu dünya görüşünün mer-

kezine koyan düşünceler, insan doğasındaki “Asabiye” 

duygusundan yararlanarak varlıklarını idame ettiren 

düşüncelerdir. Asabiye duygusu, kişinin mensubu 

olduğu aile ve kabileye sevgiyle bağlandığı tabii bir 

süreçtir ve insanlık tarihiyle beraber başlar. O yüzden 

dinler ve medeniyetler bu duyguyu yok etmekle uğraş-

mamış, onu olumlu yönde kanalize etmeye çalışmışlar-

dır. Ancak, her nesilde yeniden ıslah edilmesi gereken 

bir duygu olduğundan, asabiye duygusu kaypaktır 

ve bu nedenle kavmiyetçi ve milliyetçi tüm dünya 

görüşleri savaş, işgal vb. hamasi ortamlarda ırkçılığa ve 

şovenizme rahatlıkla dönüşebilirler. 

Türkiye’de sağlanmak istenen iç barışa karşı set 

olarak kullanılmak istenen ve kışkırtılan Türk milli-

yetçiliğinin varacağı nihai durak da ırkçı ve şoven bir 

milliyetçilik anlayışıdır. Şoven milliyetçi anlayışlarda 

kişi, mensubu olduğu millete militanca ve yüceltilmiş 

bir aidiyet duygusuyla bağlanır. Diğer milletleri ve 

özellikle de bir arada yaşadığı diğer etnisiteleri kendisi 

için düşman ve tehdit olarak algılamaya başlar. Devletin 

bütünlüğü ve milletin onuru söz konusu olduğunda, 

insan hayatı onun gözünde önemsiz hale gelir. Türk 

milliyetçiliğinin militarist bir karaktere doğru evril-

mesi, Kürt milliyetçiliğini de kışkırtacak, bu gün için 

pek de yüz vermedikleri “Pankürdist” devlet kurma 

söylemlerini güçlendirecektir. Bu vahamet tablosunun 

çatışmaya ve bölünmeye hizmet edeceğini anlamak için 

dahi olmaya gerek yok. 

Böyle bir vahamete düşmemek için ne yapmalı? 

Orta ve yakın gelecekte ülkemizi bekleyen bu çatışma 

tehlikesini tamamen ortadan kaldırmak, en azından 

zararını minimum seviyeye çekmek için bizim aklımıza 

gelen tedbirler şöyle:

1. Sorumlu Davranmak: Sorumluluk kişinin kendi 

eylemlerini yahut yetki alanına giren herhangi bir ola-
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yın sonuçlarını üstlenmesi anlamına gelir ki, akıl ve 

rüşt gerektirir. Bu nedenle akıl ve bilinç düzeyi yüksek 

kurum ve kuruluşların sorumluluk sınavına en başta ve 

gönüllü olarak çıkması gerekiyor. Tolumun huzuruna 

aklın ve bilincin temsilcisi olarak çıkan siyasi partilerin, 

medya mensuplarının, üniversitelerin, aydınların ve 

sivil toplum kuruluşlarının tam bir sorumluluk örneği 

göstermesi gerekiyor. Bu kurumların, konuyu toplum-

sal gelecek olarak değerlendirip kişisel çıkar ve beklenti 

kaygısına girmemesi gerekiyor. Süreci halka anlatmak-

la görevlendirilen “akil” insanları itibarsızlaştırmak 

yerine, onların aklına akıl, güçlerine güç katmaları 

gerekiyor. Hiçbir menfaat beklemeden, siyasi hesaplar 

yapmadan, ideolojik kaygılar gütmeden…

2. Asabiye Duygularını İncitmemek: Yukarıda 

değindiğimiz gibi, asabiye duygusu doğuştan gelen 

“fıtrî” bir duygudur. Milliyetçi düşünceler, insandaki 

bu duygudan beslenirler. Duygu merkezli oldukları 

için teorik yönü zayıf, eylem yönü güçlü ideolojile-

re dönüşürler. Milliyetçiliğin dünya çapında derin 

bir felsefeye sahip olmaması, her ülkede değişik bir 

karaktere bürünmesi, güçlü teorisyen ve ideologlarının 

olmaması; ülkeden ülkeye değişik tarihçi, edebiyatçı ve 

siyasi liderler eliyle yürütülmesi bundandır. Milliyetçi 

düşünceler duygu merkezli oldukları için oldukça alın-

gandırlar ve çabuk incinirler. Bu duyguları incitmekten, 

onları derin gocunmalara sürüklenmekten kaçınmak 

toplumsal bir gereklilik olacaktır. Milliyetçi duygular, 

alıngan olmanın yanı sıra zamana-zemine ve ortama 

göre şekil ve içerik değiştirebilen bir forma sahiptirler. 

Kolay inanılan “değişken” öğretiler oldukları için ırkçı 

ve şoven formlara ürkütücü bir şekilde dönüşebilirler. 

Ancak, bu değişken özelliği nedeniyle milliyetçi düşün-

celerin olumlu yöne kanalize edilmesi de mümkündür. 

Nitekim, büyük İslâm alimi ve düşünürü İbni Haldun, 

Mukaddime’sinde “asabiyenin” olumsuz yanlarından 

kurtularak, cemiyet ve dayanışma ruhu gibi yüksek bir 

karakter ihtiva edebileceğini savunmuştur. 

Asabiye duygularına karşı nasıl bir yaklaşım sergi-

lenmesi gerektiğini gösteren en muhteşem tablo, belki 

de İslâm Peygamberi’nin Ensar-Muhacir kavgasına 

karşı gösterdiği tutumdur. “Sahabeden Cabir’in nak-

lettiğine göre olay şöyle gelişti: Ensar ve muhacirden 

iki genç kendi aralarında kavga etmişler, sonra da her 

biri ensar ve muhaciri yardıma çağırmıştı. Olayı haber 

alan Resûlüllah (s.a.v.) iki tarafa da çıkışarak: ‘Ne bu 

haliniz! Cahiliye davası mı güdüyorsunuz?’ diyerek 

kızgınlığını dile getirdi. Taraflardan olayı dinledikten 

sonra Resûlüllah (s.a.v.): ‘Zalim de olsa, mazlum da 

olsa kardeşine yardım et!’ şeklindeki ünlü Arap atasö-

zünü tekrar etti ve ardından şu yorumu ekledi: ‘Biliyor 

musunuz? Zalim kardeşinize yapağınız yardım, onun 

zulmüne karşı koymanızdır.’ Sahih-i Müslim’den nak-

lettiği bu hadisten büyük İslâm alimi İbni Teymiyye 

şu hükmü çıkarır: “Kişinin, cahiliye döneminde oldu-

ğu gibi haklı-haksız ayrımı yapmadan kendi halkını 

desteklemesi caiz değildir. Ancak düşmanlık hisleri 

beslemeden hak kaygısıyla kişinin yakınlarını ve men-

sup olduğu toplumu desteklemesi bazı durumlarda 

vacip, bazı durumlarda müstehaptır.” (İbni Teymiyye, 

İktizâu’s-Sırâti’l-Müstakîm, Kahire, 1980, s. 70) İbni 

Teymiyye’nin bu fetvasına çerçeve olarak İslâm alimle-

rinin çoğu katılırlar. Yukarıdaki hadisten anlaşıldığına 

göre, Resûlüllah (s.a.v.) asabiye duygularını yok etme-

ye çalışmamış, ünlü Arap atasözüne nefis bir yorum 

getirerek ona yepyeni bir içerik kazandırmıştır. Bu 

demektir ki, akil insanlara düşen de toplumsal duygu-

ları incitmeden, asabiye duygularından hayırlı neticeler 

almaya çalışmak olmalıdır.

3. Toplumda Af ve Hoşgörü Duygularını 

Geliştirmek: Başbakan Erdoğan’ın da benzer bir çağrı 

yaptığını biliyoruz. Sürecin hayırla sona ermesi için 

şehit kanını ısıtıp kin ve öfke naraları atmanın, tüm 

ülkeye faydadan çok zarar getireceğini biliyoruz. Kin ve 

düşmanlık tohumları ekmek, düşmanlık ve çatışmaları 

artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bu ülkede 

yaşayan Müslüman halk inançları gereği affa yatkındır. 

Bu ülkenin damarlarında affın ilahi bir buyruk olduğu 

bilinci dolaşmaktadır. Yeter ki, bu bilinç canlı tutulsun. 

O zaman gerçekten de devir helalleşme, affetme ve 

hoşgörülü olma devri olacaktır.

4. Dillerin ve Renklerin İlahi Deliller Olduğu 

Bilincini Canlı Tutmak: Kur’ân-ı Kerim, dillerimizin 

ve renklerimizin farklılığının ilahi delillerden oldu-

ğu, bunların fıtrî/kevnî ayetlerden sayılması gerektiği 

mesajını verir. (Rum, 30/22) Bu ayetin içeriğini ve 

kapsamını Müslüman halka anlatmak sanırım Diyanet’e 

düşen büyük bir görev olacaktır. Cami ve mescitlerde 

Müslümanlar başka dil konuşmanın ilahi isteklere aykı-

rı olmadığını, tersine dil ve renk farklılığının “Allah’ın 

ayetlerinden” olduğunu, Allah’ın ayetlerini korumanın 

itikadi bir vecibe olduğunu artık öğrenmek durumun-

dadır. 

Bu tedbirlere riayet edildiği takdirde sürecin her 

kes için hayırla neticeleneceğine olan inancımız tam-

dır. Şunu da unutmamak gerektiğine inanıyoruz: “Bir 

kavim kendinde olanı değiştirmedikçe, Allah onun duru-

munu değiştirmez.” (Ra’d, 13/10)
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Hafızanın Yeniden İnşası:

AK PARTİ, ÇÖZÜM SÜRECİ VE 
AÇILIM RETORİĞİ

H er ne kadar AK Parti’nin iktidara geldiği yıl-

ların başında Doğu’daki “Askeri Olağanüstü 

Hali” kaldırması başlı başına Kürt meselesinin çözü-

mü noktasında önemli bir durumu oluştursa da 

Devlet’in sorunun çözümü noktasında daha köklü 

ve toplumu da kapsayacak çözüm çabalarını ortaya 

koyması gerekiyordu. Bu anlamıyla AK Parti’nin ve 

AK Partili yıllarda devletin, Kürt Sorununa yöne-

lik çözüm adımlarını, 12 Ağustos 2005 yılında 

Başbakan’ın Diyarbakır’da, sorunun varlığını “Kürt 

Sorunu” adını telaffuz ederek kabullenmesinden 

itibaren başlatmak mümkündür. Erdoğan yaptığı 

konuşmasında sorunun çözümünün ana paramet-

relerini “daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk ve 

daha fazla refah” şeklinde tanımlamıştır. Bu söylem 

bir başka ifadeyle şu durumu karşılıyordu: Kürt 

bireyin/vatandaşının sorunu. Sorunun çözümü için 

devlet, bireysel hakların kullanılmasının önünde-

ki engellerin kaldırılmasını sağlayacak hukuk ve 

demokratikleşme adımlarının atılmasıyla mümkün 

olacağını varsaymaktaydı.

Devlet ile toplumsal arasında başlatılan “Açılım” 

ise çözümün ikinci önemli adımını ifade ediyordu. 

Çözüm sürecinin ana gövdesini Oslo’da PKK’nın 

Kandil ve Avrupa ayaklarıyla MİT arasında yapılan 

görüşmeler oluşturuyordu. Toplumsal anlamda ise 

çözüm süreci; 24 saat Kürtçe yayın yapan TRT 6’nın 

açılışını ifade ediyordu. 

Bahsettiğimiz bu iki başlangıç sürecini Turgut 

Özal ve Necmettin Erbakan dönemlerinde de oku-

mak mümkün olacaktır fakat sürecin metodolojisi 

dikkate alındığında bu dönemlerden farklı olarak 

2009 açılımı, PKK/Kürt meselesinin aslında iç içe 

geçmiş olduğu ve sorunun hem bireysel hem de 

kolektif haklar yönünün bulunduğu okumasına 

dayanmaktaydı. Başka bir ifadeyle artık sadece Kürt 

vatandaşa yönelik bireysel haklar, kalkınma, özgür-

lük vaatleri ve güvenceleri yeterli gelmediği anlaşıl-

mış, sorunun varlığını bu meselenin yarattığı siyasal 

ve sosyolojik zemin üzerine oturtan örgütün de 

sürece dahil olması gerektiği anlayışı mezkur sürecin 

temel mantığını oluşturmaktaydı.

Nihayet 2012’nin son günlerinde Öcalan ve 

MİT yetkililerinin İmralı’da yaptıkları görüşmeler 

neticesinde silahların tasfiye edileceği üçüncü yeni 

bir sürece geçilmiş oldu. Kürt siyasetinin en etkili 

aktörü Abdullah Öcalan doğrudan birincil aktör, 

Kürt seçmenle en yakın teması kuran ve demokratik 

meşruiyete sahip BDP’nin ise ikincil aktör olarak 

muhatap alınıp, onların üzerinden çözüm arayışına 

gidilmesi oluşturmaktadır.

Askeri Vesayetin Gölgesinde Risk Almak

Her ne kadar AK Parti’nin 2005 yılından baş-

layarak Kürt meselesini temelde kabul etmiş olsa 

da tarafların karşılıklı olarak silahlar susana dek 

kayıpları ve ödedikleri bedel ağır oldu. Sınır ötesi 

operasyonlar, PKK’ya vurulan ağır darbeler, “şehit” 

cenazeleri, meydanlarda patlatılan bombalar. İlk 

çözüm denemesinden üçüncü çözüm sürecine kadar 

yaşanan dönüşüm bu anlamıyla oldukça önemlidir. 

Devlet içi illegal örgütlenmeler, devlete bağlı 

mafya örgütleri ve çeteler, bu örgütlerin Asker, MİT 

ve Polis içindeki yapılanmaları ve en önemlisi de 
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askeri ve bürokratik vesayetin Silahlı sürecin devam 

etmesini istediğini biliyoruz. Özellikle askeri ve 

bürokratik vesayetin geriletilmesi AK Parti’nin “Kürt 

Meselesi” bağlamında daha cesur adım atabilme 

ve risk alabilmesinin önünü açmıştır. Bu anlamda 

Balyoz ve Ergenekon yargılamalarının devam ettiği 

sürecin sonlarına gelirken Çözüm sürecinin daha 

güçlü şekilde ilerlediğini görmek faydalı olacaktır. 

Askeri ve bürokratik vesayet ne kadar gerilemişse 

AK Parti risk çıtasını o kadar arttırmıştır. Askeri 

vesayetin geriletilmesiyle beraber, 2009’da PKK’nın 

temsilcileriyle Oslo’da gizli görüşmelerin yapılması 

iradesini ortaya koymuştur.

2010’da yapılan referandumda oylanan çok 

önemli bir madde yoktu. Fakat aslında oylanan 

maddelerin dışında Türkiye’de yeni bir durum oyla-

nacaktı. Saflar o günden itibaren malum şekilde 

belirlenmişti. Askeri ve bürokratik oligarşinin tara-

fında yer alanlar ve halkın iradesini bu durumun 

karşısında tutanlar. Öcalan ile görüşmeleri merkeze 

alan ve açıktan yürütülen son sürecin başlamasında 

ise işte bu 2010 referandumu yatmaktadır. Ardından 

2011 seçimleriyle vesayetin zayıflatılmasının yasal ve 

kurumsal bir çerçeveye oturtulmasının doğurduğu 

özgüveninin rolü de yadsınamayacak derecededir. 

2010 ve 2011 oy oranları iktidarı, sorunu bir başka-

sına devredemeyeceği bir yola doğru itti. Türkiye’nin 

yüzleştiği ağır siyasal meselelerin ana çözüm adresi 

artık AK Parti ve Hükümeti olurken, siyaset üretme 

yetkisinin siyaset dışı kurumlar tarafından engelle-

nemeyeceği algısı da iktidarın risk alabilme marjını 

yükseltmiştir.

Kürt Meselesi’nin Arka Planı

Kürt nüfusunun yayıldığı coğrafyayı göz önüne 

aldığımızda “Kürt Meselesi”nin küresel ve bölgesel 

dengelerde taşıdığı önemi ve bölge içinde bir belir-

sizlik unsuru haline dönüştürülmesinin arka planın-

daki temel sebebi anlamak da kolaylaşacaktır. Bu 

coğrafya, kendi bölgesi içinde jeopolitik bir bütün-

lük oluşturması güç bir geçiş alanı oluşturmaktadır. 

Ortadoğu ve Avrasya’nın en önemli geçiş alanların-

dan birini oluşturan bu coğrafya bu yönüyle küresel 

ve bölgesel rekabetlerin çekim alanı haline gelirken, 

jeopolitik bir iç bütünlük oluşturamaması dolayısıy-

la da istikrarsızlık kaynağı olmaktadır.1 

Geçiş bölgesi açısından bu derece önemli bir 

konuma sahip olan bu coğrafyanın bir iç jeopolitik 

bütünlük oluşturamamasının en önemli sebebi doğ-

rudan bir deniz bağlantısının olmayışıdır. Bu da bu 

coğrafyanın deniz bağlantısı olan bir bölge ülkesi 

ile bütünleşmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Küresel 

ölçekli büyük bir gücün güvenlik garantisi bile bu 

coğrafyanın bağımsız bir jeopolitik alan oluşturması 

için yeterli olamaz. Bunun farkında olan büyük güç-

ler de bölgesel güçler ile olan ilişkilerinde bu olguyu 

önemli bir parametre olarak gündemde tutmaktadır.2 

“Kürt Meselesi”nin jeoekonomik arka planında 

ise bu jeopolitik yapının kaçınılmaz olarak kurduğu 

petrol-su-petrol dengesi yatmaktadır. Kafkasya ve 

Hazar petrollerini Mezopotamya su havzası üzerin-

den Körfez petrol kaynaklarına bağlayan jeoekono-

mik hattın merkezinde yeni bir kaynak-güç ilişki-

si kurmaya başlaması diğer güçlerin bu meseleye 

yönelik ilgilerini arttırmış ve belki de PKK terörünü 

tırmandıran bölge-dışı tahriklerin bir tür gerekçesi 

olmuştur. 

Daha geniş ölçekli Ortadoğu Meselesi’ni daha dar 

ölçekli “Kürt Meselesi” haline dönüştürme çabala-

rının arkasında da bu jeoekonomik alt yapı vardır. 

Orta Asya’dan Akdeniz, Avrupa ve Hint Okyanusu’na 

uzanan enerji kaynaklarının aktarım hatlarının oluş-

turduğu yeni reel coğrafya da cari sınırları aşan böl-

gesel inisiyatif alanlarının devreye sokulmasına yol 

açmaktadır.

“Kürt Meselesi”nin jeokültürel/jeoetnik teme-

linde de Kürt nüfusunun Ortadoğu’nun diğer üç 

önemli yerleşik unsuru olan Türk, Arap ve Acem 

nüfusunun etkinlik alanlarına yayılmış olması yat-

maktadır. Bu sebepledir ki bu üç temel unsur ile 

ilişkili politika geliştiren her büyük güç Kürtleri şu 

ya da bu şekilde stratejik denklemin bir yerinde kul-
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lanmaya çalışmaktadır. Yetmişli yıllarda Sovyet yan-

lısı Baas rejimi karşısında baba Barzani liderliğindeki 

bir Irak meselesi haline dönüşen Kürt Meselesi, İran 

Devrimi’nden sonra bir İran meselesi haline getiril-

miştir. Soğuk Savaşın sona erme sürecinin getirdiği 

dengelerde Türkiye’nin Asya derinliğini tehdit eden 

PKK terörü ile bir Türkiye meselesi haline getirilen 

“Kürt Meselesi”, Körfez Savaşına koşut bir tarzda da 

oğul Barzani öncülüğünde bir Irak meselesi olma 

niteliğini sürdürdü.3

Uzun yıllar boyunca da bu jeoetnik yapılanma 

her türlü istismara açık bir görünüm arz etmekteydi. 

Gerek Türk, Arap ve İran devletleri içinde, gerek-

se bu devletler arasında vuku bulacak ihtilafların 

körüklenmesinde büyük güçlerce her an kullanılma 

tehlikesi içinde olan Kürt nüfus bu stratejik oyunun 

sürekli mağduru haline gelmektedir. 

Seksenli yıllara damgasını vuran İran-Irak Savaşı 

süresince İran’la, doksanlı yılların başında giriştiği 

Kuveyt macerası ile hemen hemen bütün büyük 

Arap ülkeleriyle çatışan ve bu çatışmalar esnasında 

tırmanan PKK terörü ve Kuzey Irak dengeleri dola-

yısıyla Türkiye ile sürekli bölgesel gerilimler yaşayan 

ve bu bölgesel gerilimleri uluslararası güçlere verdiği 

manipülasyon imkanları ile daha da derinleştiren 

Saddam yönetimi bu projeksiyonların önünü açan 

bir manivela rolü oynamaktadır. Doksanlı yıllar 

boyunca Ortadoğu’daki askeri hareketlilik ve risk 

İsrail ve Filistin sınır boylarında değil, Irak sınır 

boylarında ve Mezapotamya-Körfez derinliğinde 

olmuştur.

İran-Irak Savaşı ve Körfez Savaşı ile tırmanan PKK 

terörü açıkça göstermiştir ki, bölgesel barışı temin 

etmeden iç barışı sağlamak da zordur. Türkiye’nin ve 

dolayısıyla bugün AK Parti’nin Osmanlı’nın bölgesel 

politikası ile ilgili tecrübelerinden, ortak tarihi tecrü-

beden ve bunun yanında bölgedeki siyasal güçleri ve 

süreçleri, etnik-kültürel-politik-ekonomik durumu 

çok iyi şekilde okuyarak Kürt meselesine yönelik 

kalıcı, soğukkanlı ve kuşatıcı politika izlemesi bek-

leniyordu. 

Sürecin Ortaya Çıkardıkları

Türkiye’de sermayeden, medyaya, MHP ve CHP 

dışındaki Meclis’teki tüm partilerden ve hatta bu 

partilerin tabanından, şehit ailelerine kadar, İslâmi 

camialardan solun bir fraksiyonuna kadar toplu-

mun geniş bir kesiminin süreci desteklemesi, “Kürt 

Meselesi”nin siyasal çözümü konusunda varolan 

toplumsal mutabakatı göstermektedir. Bizzat tanık 

olduğumuz “Akil İnsanlar” toplantılarında MHP, 

Ülkü Ocakları, İP, TGB, TKP örgütlerinin savaş ve 

kan taraftarı üyeleri dışında sürece bu denli kin 

güden kimsenin olmadığı toplum tarafından çok iyi 

düzeyde de bu vesileyle okunmaktadır. Bu önemli ve 

küçümsenmemesi gereken önemli bir zihinsel dönü-

şümdür. Bu durum Türk ve Kürt halklarının belleği-

nin yeniden biçimlendirilmesini ifade ediyordu. AK 

Parti iktidarı boyunca, Kürt sorunun çözümünde 

beklenen ölçüde yol alınamamasın temel nedeni, AK 

Parti ve Kürt hareketi arasında Kürt sorunun tanımı 

konusunda yaşanan fikir ayrılığıydı. Kürt hareketi, 

“Kürt Meselesi”nin ancak Kürtlere kolektif ve idari 

imtiyazların tanınmasıyla çözülebilecek etnik bir 

mesele olduğu konusunda ısrarcı olurken, AK Parti 

meselenin demokrasi eksikliğinden kaynaklanan ve 

demokratik standartların yükseltilmesiyle çözülebi-

lecek bir siyasal sorun olduğunu savunuyordu. Oslo 

süreci de bu fikir ayrılığının kristalize olduğu başlık 

olan özerklik statüsüne yönelik PKK ısrarı dolayı-

sıyla kesintiye uğramıştı. Bugünkü çözüm süreci, 

Öcalan’ın ve onun zorlamasıyla Kandil ve BDP’nin 

Kürtlere özerklik statüsü ısrarından vazgeçerek Kürt 

meselesinin çözümünü demokratik standartların 

yükseltilmesiyle ilişkilendirmeye ikna olmalarıyla 

başladı.

Nihayet

Toplumun süreçten memnuniyeti hafife alına-

mayacak derecedir fakat bir endişe rüzgârının olma-

dığını söylemek doğru olmayacaktır. Şu çok açık 

şekilde bilinmelidir ki, küresel ve bölgesel ölçekte 

mesele derinlemesine çok iyi bir biçimde okunmuş, 

Ortadoğu’daki siyasi değişimde rol alma fırsatı kaçı-

rılmamıştır. Her şeyden önemlisi ise, silahların sus-

ması aşamasına kadar gelen süreç aslında 10 yıldır 

vesayetle sürdürülen mücadelenin son halkasıdır. 

Türkiye’de vesayeti geriletmek Türkiye’deki etnik-

siyasi-politik-ekonomik toplumsal meseleleri sona 

erdirmek olarak okunabilir. 

 Dipnotlar
1 Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik, Küre Yayınları, Nisan 

2011, İstanbul, s. 347.

2   a.g.e, s. 347.

3   a.g.e. s. 347.
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Ahmet ÖRS

Belirsizlikler  ve Gerçekler Arasında 

KÜRT MESELESİ
ÇÖZÜM SÜRECİ

B ütün gürültülere rağ-

men Kürt meselesinin 

nasıl bir çözüme kavuştu-

rulacağını kimse bilmiyor. 

Etrafta korkunç bir kuşku 

var. Çözüm süreci denilen ve 

belirsizliğini koruyan atmos-

fer net tavır alışları engelliyor, 

umutla karamsarlığı harman-

lıyor.

Öncelikle Kürt siya-

si hareketinin ne istediği 

hususunda kafaların karışık 

olup olmadığına bakılabilir. 

Devletle yaklaşık otuz yıldır  

silahla mücadele eden PKK, 

bugün silahları susturup sınır 

dışına çekilirken hangi amaç-

ları güdüyor? Bu, Abdullah 

Öcalan’ın Nevruz mektubun-

da ve sonraki heyet görüşme-

lerinde açıkça belirtilmeyen 

bir durum.

Öcalan’ın Nevruz’u takip 

eden açıklamalarında herke-

sin özgür olacağını söyledi 

ancak yine bunun hangi usul 

ve şartlarla gerçekleşeceğini belirtmedi. Görünen o 

ki Öcalan, çok değer verdiği MİT’le birlikte götürdü-

ğü süreçte ketum davranıyor, sır vermiyor.

Kürt siyasi  hareketi ve Öcalan’ın ulus devlet 

ideali taşımadıklarını doksanlı yıllardan bu yana her 

vesileyle beyan etmeleri, ulus devletlerin kapitalizme 

hizmet ettiklerini söylemele-

ri muhataplardaki kafa karı-

şıklığını daha da artırmıştır. 

Öcalan’daki zihinsel dönüşü-

mü onu aşırı derecede yücel-

tenlerin bile takip edip anla-

yamadıklarını söylesek yeridir. 

Öcalan’ın özellikle hapis haya-

tıyla geçen uzun yıllarında 

Kürt coğrafyasının siyasal sta-

tüsüne ilişkin önerileri sürekli 

değişmiştir. Bugün demokra-

tik özerklik talebinden vaz-

geçilmiş olması, onun, bazı 

düşmanları ve dostları tarafın-

dan bir şüpheliye dönüşmesi-

ne neden olmuştur denilebilir.

Türkiye’de yaşayan Kürt 

halkının yekpare Öcalan lider-

liğine onay verdiği söylenemez 

elbette ancak devlet son atrak-

siyonuyla Öcalan’ı bu makama 

kendi eliyle yerleştirmişe ben-

ziyor. Bu, devletin uzun yıllar 

boyunca muhatapsız kalışına 

getirdiği bir çözüm olabilir 

ancak bunun yanında küresel 

projelerin bu muhatap kılınmayla ilgili nerede dur-

dukları da muhakkak irdelenmelidir.

Kürt Tarafının Sürece Tepkisi

Çözüm süreci boyunca geçen aylarda Kürt hal-

kının, Kürt siyasal çevrelerinin hangi tepkileri ver-

Çözüm sürecinin halkın ve 
başka Kürt siyasal çevrelerinin 
önemli bir bölümünde olum-
lu karşılandığı söylenmelidir. 
Savaştan bıkan, her gün gelen 
ölüm haberleriyle psikolojik 
bir baskı altında yaşamaktan 
usanan çevreler her şeye, her 
türlü şüpheye rağmen süreci 
destekliyor. Büyük bir umudun 
yeşerdiğini hatta bunun bazen 
abartılı bir biçimde pompa-
lanmaya çalışıldığını söyleye-
biliriz. Ancak sürece şüphey-
le yaklaşanlarda olduğu gibi 
bu çevrelerde de endişe hali-
ni görmek mümkün. Sürecin 
hangi ilkeler ve siyasal çerçeve 
içerisinde ilerletildiğine yöne-
lik  hususların gizlenmesi bu 
şüpheye yol açıyor.
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diklerini değerlendirmek gerekiyor. Yazının başında 

bahsettiğimiz şüphenin bu çevrelerin birçoğunda 

egemen olduğu açık bir şekilde görülmektedir. 

Kürtlerin siyasal bağımsızlığı savunusunun terk edil-

mesi bugün Kürt siyasi hareketinin radikal çevre-

lerince bireysel ve kısık dillerle protesto ediliyor. 

Öcalan’ın devletle yürüttüğü süreci tanımayan açık-

lamalar yapılıyor. Bu tepkileri görmezden gelerek 

yapılacak değerlendirmeler eksik kalacaktır. Hatta 

Murat Karayılan’ın gazetecilere verdiği mülakatlar-

dan anlaşıldığına göre PKK bünyesinde de sürece 

ciddi itirazlar vardır, liderler yapı içinde aynı zaman-

da ikna sürecini de işletmektedir. Karayılan ve Duran 

Kalkan gibi isimlerin bile hâlâ kuşkuları vardır ve 

sadece Öcalan istediği için sınır dışına çıktıklarını 

ifade etmişlerdir. Sürecin bu tarafının, meselenin 

geleceğe dönük yumuşak karnı olduğu bilinmelidir.

Çözüm sürecinin halkın ve başka Kürt siyasal 

çevrelerinin önemli bir bölümünde olumlu karşı-

landığı söylenmelidir. Savaştan bıkan, her gün gelen 

ölüm haberleriyle psikolojik bir baskı altında yaşa-

maktan usanan çevreler her şeye, her türlü şüpheye 

rağmen süreci destekliyor. Büyük bir umudun yeşer-

diğini hatta bunun bazen abartılı bir biçimde  pom-

palanmaya çalışıldığını söyleyebiliriz ancak sürece 

şüpheyle yaklaşanlarda olduğu gibi bu çevrelerde de 

endişe halini görmek mümkün. Sürecin hangi ilkeler 

ve siyasal çerçeve içerisinde ilerletildiğine yönelik  

hususların gizlenmesi bu şüpheye yol açıyor.

Türk Solu ve Süreç

Kürt silahlı hareketinin Öcalan’ın talebiyle sınır 

dışına çekilmesi Türkiye solu açısından da mühim 

bir mesele. Kapitalizmin tahakkümü altında mağlup 

olan, 12 Eylül 1980 darbesiyle iyice ezilen Türkiye 

solunun PKK-BDP çizgisiyle hayata tutunmaya çalı-

şan ana damarının süreçten dolayı bir sarsıntı yaşadı-

ğı söylenebilir. Abdullah Öcalan’ın belirsiz bir sürece 

onay vermesi bir yana özellikle Nevruz’da okunan 

mektubunda öne çıkardığı vurgular Türkiye solunun 

hoşuna gitmedi. Öcalan’ın, Kürtlerle Türklerin bin 

yıllık İslâm sancağı altında birlikte yaşamasını öne 

çıkarması Türkiye solu için hayal kırıklığından başka 

bir şey olmadı. 

Alevi  çevreler ve siyasetçileri için de aynı şey 

söylenebilir. Öcalan’ın birden böyle bir manevra 

yapması, diğer kuşkularla da birleşince mezkûr çev-

reler için yakın gelecekte bir tehdit algılaması bile 

yaratabilecek düzeydedir. Türkiye solunun özellikle 

son HDK yapılanmasına verdiği önem ortadayken bu 

söylem değişikliği karşısında yaşadığı tedirginliğin 

boyutları kendini ele verebilir.

“Büyük Türkiye” idealine savrulan İslâmcılarla, 

zaten bu ideali kendilerince farklı formatlarda sür-

düren geleneksel çevrelerin çözüm sürecine dönük 

tepkileri, iktidarın oturduğu sosyolojik zemini açığa 

çıkartması açısından son derece mühimdir. PKK’yı 

dinsiz-ateist bir çizgi olarak gören ve devlete karşı 

bir hainlik konumunda alımlayan çevreler, Öcalan 

karşısında büyülenmişliklerinden dolayı süreci 

onaylayanlara koşut bir hâlet-i ruhiye ile sürecin 

içine yerleşivermişlerdir. Bunun böyle olması onlar 

için devletin selameti açısından gereklidir. Yoksa 

genel itibariyle bu çevrelerin Kürt sorununu anladık-

ları ve bunun neticesinde böyle bir karara vardıkları 

söylenemez. 

Geleneksel dindar çevreler için en büyük sürpriz, 

Öcalan’ın Nevruz mektubunda İslâm’a ve onun bir-

leştirici tesirine yaptığı vurguydu. Yıllarca Öcalan’ı 

ve Kürt hareketini “şeytanlaştıran” devletin radikal 

kararı ile milyonların televizyon başlarında dinlediği 

Öcalan’ın aslında hiç de kafalarında kurguladıkları 

Kürt silahlı hareketinin Öcalan’ın tale-
biyle sınır dışına çekilmesi Türkiye 
solu açısından da mühim bir mese-
le. Kapitalizmin tahakkümü altında 
mağlup olan, 12 Eylül 1980 darbesiyle 
iyice ezilen Türkiye solunun PKK-BDP 
çizgisiyle hayata tutunmaya çalışan 
ana damarının süreçten dolayı bir sar-
sıntı yaşadığı söylenebilir. Abdullah 
Öcalan’ın belirsiz bir sürece onay ver-
mesi bir yana özellikle Nevruz’da oku-
nan mektubunda öne çıkardığı vurgu-
lar Türkiye solunun hoşuna gitmedi. 
Öcalan’ın, Kürtlerle Türklerin bin yıllık 
İslâm sancağı altında birlikte yaşaması-
nı öne çıkarması Türkiye solu için hayal 
kırıklığından başka bir şey olmadı.
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■ Ortadoğu Yeniden mi Şekilleniyor?

gibi çıkmaması şok edici bir etki yaratmıştır. Devlet 

aygıtının iyi ile kötüyü, kitleleri nasıl da hipnotize 

ederek verebileceğinin Orwell’ın 1984’ünden sonra-

ki ikinci büyük kanıtı bu süreç olsa gerektir!

İslâmcıların çözüm sürecine ilişkin kanaatle-

rini tartışabiliriz. 28 Şubat’ın presinden geçmiş 

İslâmcıları için süreç son derece olumlu karşılandı. 

Sistemle kurulan karşılıklı evrimci ilişki onları artık 

devrimci her türlü sürece karşı utangaç bir reddedişe 

mahkûm ediyordu. Radikal sol gruplardan devrimci 

İslâmi söylemlere kadar AK Parti iktidarını kollayan 

bu çevrelerin son süreçten hoşnut olmaları beklen-

medik bir durum değildi. 

Genel olarak Kürt  sorununun nasıl olursa olsun 

bir şekilde çözüme kavuşturulması İslâmcı çevreler 

açısından en önemli bir gelişme sayılabilir. Çünkü 

üzerlerinde uzun yılların yükü vardır. O yük, Kürt 

sorununda Türkiye İslâmcılığının inisiyatif alma-

dığı suçlamasıdır. Türkiye İslâmi hareketinin İslâm 

coğrafyasının uzak yakın diğer bütün beldelerine 

gösterdiği yakın ilgiye rağmen Kürt sorunundan 

doksanlı yıllara kadar uzak kalması; yer yer  milli-

yetçi refleksler vermesi bu mahcubiyetin nedenleri 

olarak gösterilebilir. Türkiye’nin AK Parti iktidarı 

ile büyümeye başlamasından etkilenen eski İslâmcı 

çevrelerin, çözüm süreciyle birlikte Türkiye’nin bu 

yükten kurtulacağına inanmaya başlamaları  süreç 

hakkında yayımlanan çeşitli bildirilerde görülebilir.

Ortadoğu  ve Küresel Dolayımıyla Çözüm Süreci

Kurduğu ittifaklar ve girdiği küresel ilişkiler AK 

Parti iktidarının Kürt sorununu hangi minvalde 

çözümlemeye çalıştığının açık ipuçlarını veriyor 

aslında. Bir kere, Kürt sorununun çözümüne yönelik 

çabalar küresel boyutundan uzak değerlendirilirse 

asla anlaşılamaz. Kuzey Irak’ta kurulan ve yakın 

gelecekte devletleşmesi muhtemel siyasal yapının 

“Küçük Amerika” olması bu çerçevede el’an hatırda 

tutulmalıdır. Türk firmalarıyla büyük batılı firmaları-

nın cirit attığı, petrolünün yağmalandığı bir coğrafya 

olarak Kuzey Irak Türkiye’deki Kürt sorunu  için en 

iyi model olarak sunulmaktadır. 

Batıda kaybeden kapitalizmin, ‘Arap Baharı’ adı 

verilen sürece paralel olarak yürüttüğü Türk-Kürt 

barış sürecini küresel sermayenin kendine yeni 

yatırım alanları açma girişimi olarak okumak müm-

kündür. AK Parti hükümetinin küresel sermaye ile 

girdiği dolaysız ilişki bu değerlendirmelere kapı 

açmaktadır. Türkiye solunun parçalanmış yapısı, 

İslâmcı hareketlerin büyük oranda sistemle iç içe 

geçmiş karakteri bu minvalde bir değerlendirme ve 

tartışmanın yeterince yapılmasına imkân tanımıyor. 

Bölgeye dönük büyük planların üzeri “artık analar 

ağlamasın!” duygusallığı ile kapatılıyor. Çözüm 

sürecinin neyi çözdüğü konusunda net açıklamalar 

yapılamıyor. 

Âkil insanlar heyeti vasıtasıyla Kürt sorununu 

halka anlatmaya çalışan devlet, yine burnundan kıl 

aldırmayan bir tavra sahip olduğunu açık bir şekilde 

göstermiştir. “Çözüm süreci” adı ancak süreç doğru 

tanımlanıp işletilirse karşılığını bulur. Ne var ki, 

devlet genel olarak Kürtler özelinde  bugüne kadar 

ortaya konulan hukuk dışılıkları tazmin yoluna git-

meyip sorumluluklarını başkalarına havale etmeye 

devam ediyor. 

Batı bölgelerindeki halka bir bakıma propaganda 

yapılıyor. Neredeyse bir kandırmacadan bahsede-

biliriz. Kürt sorununun konuşulması yerine bir 

taraftan asker ailelerinin adeta gönlü alınıyor, diğer 

taraftan Doğu bölgelerinde ise halkın yaşadığı acılar 

kendilerine anlatılıyor! Bütün bunlar olurken devlet 

Uludere için özür dilemekten ısrarla kaçınıyor.

Devletin bu üstenci tavrı ve tarihsel aldatıcı 

reflekslerini göz önünde bulundurmadan süreçte 

hemencecik yer alan âkillerin durumu da sorgu-

lanmalıdır. Kendi hatalarını âkillere havale ederek 

sümenaltı yapan devletin yarın hangi gerekçeyle 

âkilleri suçlayacağı bilinmez. Dolayısıyla önce âkil 

insanlar devletin kendi yapması gerekenleri devlet-

ten istemeliydiler. Bu daha büyük bir âkillik olurdu.

“Analar ağlamasın” duygusallığı ile özellikle 

kadın âkillerin ağlamaklı görüntülerinin aldatıclığı 

gerçeklerin görülmesini tümüyle engelleyebilir.
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H asan el-Benna kimdir 

ve Çağdaş Müslüman 

Düşünce’deki önemi nedir? 

Onu, Abduh ve Afgani’nin 

‘ıslahat’ çağrısının bir 

kuşak sonrası temsilcisi 

olarak mı değerlendirmek 

daha doğrudur, yoksa ‘pra-

tiğe’ yaptığı vurgu nedeniy-

le, Abduh’un çizgisinden 

çok Afgani’nin çizgisine 

yakın bir ‘İslâmcı’ olarak 

mı saymak gerekir? Çağdaş 

Müslüman Düşünce açı-

sından Benna’nın düşün-

celeri mi yoksa eylemlili-

ği mi daha önemlidir? Bu 

sorulara cevap verebilmek 

için öncelikle onun hayat 

hikâyesine bakmamız gere-

kiyor?

 

Kısa Hayat Hikâyesi

Hasan el-Benna 1906 yılında Mısır’da Nil 

Deltası’ndaki Mahmudiye kasabasında doğdu. 

İlk dini terbiyeyi, Afganî ve Abduh’un çıkardığı 

Urvetü’l-Vüska dergisinin sıkı bir takipçisi olan 

babasından aldı. Sekiz yaşında Reşad Dini Bilgiler 

Okulu’na kaydoldu. Burada klasik İslâmi ilimler ve 

edebiyat öğrendi. Özellikle de hocası Muhammed 

Zehran’ın etkisiyle, hadis alanına özel ilgi göster-

di. Mezun olduktan sonra hafızlığını tamamladı. 

Ortaokul 3. Sınıfta iken, matematik öğretmeninin 

önerisi üzerine, bazı arkadaşlarıyla birlikte “Ahlak ve 

Edeb Cemiyeti”ni kurdu-

lar. Bu cemiyet, çocuklar 

arasında kötü davranış-

larda bulunanlarla arka-

daşlık kurmayı yasaklıyor 

yahut onlara küçük maddi 

cezalar kesiyor, toplanan 

paraları da hayır işlerine 

harcıyordu. Benna ilk teş-

kilatçılık deneyimini bu 

cemiyette yaşadı. Ardın-

dan, o ve arkadaşları çev-

relerinde gördükleri yan-

lış davranışları düzeltmek 

için “Haramların İşlenme-

sini Önleme Cemiyeti”ni 

kurdular. Cemiyet hatalı 

davranışlarda bulunanlara 

uyarı mektupları gönderi-

yordu. Bu durum uyarı-

ya maruz kalan bazılarını 

rahatsız etse de, yaşlarının 

küçük olmasından dolayı çalışmalarına engel olun-

madı. 13 yaşındayken, İngiliz sömürüsü ve işbirlik-

çilerine karşı milliyetçi lider Sa’d Zağlul tarafından 

başlatılan isyana 1919 isyana destek verdi ve yapılan 

gösterilere katıldı. On altı yaşında Mahmudiye’den 

ayrıldı. Babası onun Ezher’de okumasını istemesi-

ne rağmen, o, 17 yaşındayken, Kahire’de dini ve 

toplumsal konularda geleneksel eğitim veren (Reşid 

Rıza’yı da kadrosunda barındıran) Darü’l-Ulum adlı 

öğretmen okuluna kaydoldu. Bu dönemde Benna, 

siyasi gelişmelerle ilgilenmeye başladı. O Halifeliğin 

ilgasından, Mısır gençliği üzerinde giderek daha 

Mehmed Kürşad ATALAR

HASAN EL-BENNA: 
İLK ‘İSLÂMİ HAREKET’İN KURUCUSU 
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etkili olan Batılı düşüncelerden, Hıristiyan misyo-

nerlerin faaliyetlerinden ve Ezher ulemasının olan-

bitene karşı pasif tutumundan rahatsızlık duyuyor 

ve bir şeyler yapılması gerektiğine inanıyordu. Fiili 

mücadele verecek bir örgütün kurulması fikrine 

bu dönemde ulaştı. Yine bu dönemde Kahire’de 

İngiliz sömürgecilerin Mısır’a verdikleri zararı bizzat 

gözlemleme imkanı da buldu O yılarda Muham-

med Abduh ve Reşid Rıza’nın 

eserlerini okuyarak ıslahatçı 

ekolün fikirlerini özümsedi. 

1927’de Darü’l-Ulum’dan 

mezun olduktan sonra, İngi-

liz işgali altındaki İsmailiye’de 

bir ilkokula ataması yapıldı. 

Benna, öğretmenlik yıl-

larında bir yandan Kahire 

Müslüman gençliğinin der-

gisi el-Fetih’e yazılar yazdı, 

bir yandan da Reşid Rıza’nın 

Menar dergisiyle ilişkisini 

sürdürdü. 1928 yılında aynı 

düşünceleri paylaşan 6 arka-

daşıyla birlikte Müslüman 

Kardeşler örgütünü kurdu. 

Örgüt faaliyetlerine kahveha-

nelerde konuşmalar yaparak 

başladı. Zamanla bu konuş-

malara ilgi arttı ve örgüt kısa 

sürede büyüdü. Benna’nın 

1932 yılında Kahire’ye yer-

leşmesiyle örgütün genel 

merkezi de Kahire’ye taşındı. 

Burada evlerde ve camilerde 

konferanslar verildi. Müslü-

man Kardeşler, başlangıçta 

siyasal bir yapı mahiyetinde 

değildi. Eleştirileri daha çok 

toplumdaki İslâm dışı unsur-

ların düzeltilmesine yönelik-

ti. Bir süre sonra, örgüt, siya-

sal gelişmelerin de etkisiyle politize olma emareleri 

gösterince devletin ilgili birimlerince yakın takibe 

alındı. 

1936 yılında Balfour Antlaşması’na yönelik 

ilk siyasi eleştirisinin ardından, Benna, 1941’de 

Demenhur’da İngilizlerin Mısır politikasını açıkça 

kınayan bir konuşma yaptı ve tutuklandı. Cezae-

vinden çıktıktan sonra hükümet, İhvan’a yönelik 

baskıyı daha da artırdı. Yayın organlarında örgütün 

adından bahsedilmesi bile yasaklandı. Benna’nın 

İkinci Dünya Savaşı yılları boyunca kurulan Alman 

ve İngiliz yanlısı hükümetlerle arası genel olarak 

iyi değildi. Müslüman Kardeşler hareketi, seçimle-

re katılarak sistem içi müca-

dele vermeyi denediyse de, 

bunlar hep sonuçsuz kaldı. 

1946 yılında Sıdkı Paşa hükü-

meti ile Müslüman Kardeş-

ler arasında başlayan gerilim, 

hükümetin örgüte yönelik 

yasakçı tutumu sebebiyle iyice 

tırmanmaya başladı. Benna, 

Kral’a ve Sıdkı Paşa’ya ayrı 

ayrı mektuplar göndererek, 

gelişmeler konusunda uyarı-

larda bulunup, İngilizlerle her 

türlü ilişkinin kesilmesini ve 

işgalcilere karşı sosyal, eko-

nomik ve kültürel boykot ilan 

edilmesini istedi. Bu istekleri 

resmî olarak kabul edilmeyin-

ce Müslüman Kardeşler hare-

keti, İngilizlere boykot ilan 

etti ve bir süre sonra sokak 

gösterileri başladı. Bunun üze-

rine hükümet, üniversiteleri 

kapatarak, Benna yanlısı bir-

çok genci tutukladı. Fakat iç 

huzursuzluğun artması üze-

rine hükümet istifa etti. Kral 

yeni hükümeti kurması için 

İngiliz yanlısı Nukraşi Paşa’ya 

görev verdi. Bir süre sonra 

ortam biraz duruldu. Ancak 

Benna’nın İngiliz sömürüsü-

ne ve yönetime karşı eleştirel 

tutumunu sürdürmesi üzerine Kardeşler hareketi 

aleyhine el-Ehram ve el-Mektem gibi etkili yayın 

organlarında kampanya başlatıldı. Bunun üzerine 

ülkede olaylar çıktı. Mahkeme İhvan’ı suçlayacak 

bir delil bulamasa da, örgüt Nukraşi Paşa hükü-

Osmanlı Devleti’nin yıkıldığı 
tarihe kadar, Müslüman dün-
yasının (iyi-kötü) ‘Müslüman’ 
yöneticileri vardır ve Şeriat 
(uygulamadaki sorunlara rağ-
men) ‘meşru’ hukuk kabul 
edilmektedir. Fakat 19. yüzyı-
lın ikinci yarısından itibaren 
Müslüman dünyasında etkili 
olan batılı düşünceler netice-
sinde, diyar-ı İslâm’da Şeriat’ı 
meşru hukuk olarak kabul 
etmeyen yerli ideolojik grup-
lar türemiş ve zaman içerisin-
de bunlar İslâm dünyasında 
siyasal iktidarı ele geçirmiş-
lerdir. Katı laiklik uygulaması 
sınırlı kalmış olmakla birlik-
te, bu dönemde dinin siyasal 
ve hukuksal alanda belirleyici 
bir etkisi kalmamıştır. İşte bu 
yüzden, Müslüman Kardeşler 
Hareketi’nin kurulduğu 
dönemdeki toplumsal/siyasal 
şartlar, Mekke dönemi şartla-
rına benzemektedir.
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meti tarafından yasa dışı ilan edildi ve birçok örgüt 

üyesi hapse atıldı. 3 hafta geçmeden Nukraşi Paşa, 

düzenlenen bir suikast sonucunda hayatını kaybetti. 

Ortam iyice gerildi. Suikasttan Müslüman Kardeşler’i 

sorumlu tutan krallık rejimi, İngilizlerin desteği-

ni alarak örgüte karşı harekete geçti. Önce Hasan 

el-Benna’nın silah taşıma ruhsatı elinden alındı, 

daha sonra da koruması tutuklandı. Benna, Ramses 

caddesindeki bürosundan ayrıldığı sırada uğradığı 

suikast sonucu 12 Şubat 1949’da hayatını kaybetti. 

İlk ‘İslâmi Hareket’in Kurucusu

 Hasan el-Benna, Müslüman Kardeşler örgü-

tünü, Müslüman dünyasının kültürel ve siyasal açı-

dan çöküş dönemini yaşadığı bir vasatta kurmuştur. 

Bu dönemde, Müslüman dünyası büyük ölçüde 

sömürgecilerin denetimi altındadır. Osmanlı devleti 

yıkılmış ve Hilafet ilga olunmuştur. Mısır ise, 1922 

yılında bağımsızlığını ilan etmesine rağmen, hala 

İngiltere’nin nüfuz alanı içerisindedir. Bu, İslâm diya-

rında yeni bir ‘durum’a işaret etmektedir. Müslüman 

dünyası, tarihinde ilk kez bir nevi Mekke Şartları’na 

geri dönüş halini yaşamaktadır. (Medine’de 622 

yılında kurulan devletten Hilafet’in ilga edildiği 

1924 yılına kadar Müslüman dünyası fiilen hiçbir 

zaman Halifesiz kalmamıştır). Bu durumda yapıla-

cak şey, siyasal iktidarı yeniden ele geçirmek için 

çalışmaktan ibarettir ve bu çalışma mahiyet itiba-

rıyla Peygamberimiz’in Mekke’de yürütmüş olduğu 

‘davet’ çalışmasının bir benzeri olacaktır. Bu açı-

dan bakıldığında, Müslüman Kardeşler hareketi, 

İslâm’ın hükümran olmadığı topraklarda İslâm’ı 

yeniden hakim kılmak amacıyla kurulmuş ‘ilk İslâmi 

Hareket’ olarak görülebilir. (Bu tabirin modern çağ 

öncesi Müslüman terminolojisinde bulunmayışı da 

bunu teyit eder; zira daha önce böylesi bir toplumsal 

altyapı yoktur). Osmanlı Devleti’nin yıkıldığı tarihe 

kadar, Müslüman dünyasının (iyi-kötü) ‘Müslüman’ 

yöneticileri vardır ve Şeriat (uygulamadaki sorunlara 

rağmen) ‘meşru’ hukuk kabul edilmektedir. Fakat 

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Müslüman 

dünyasında etkili olan batılı düşünceler neticesin-

de, diyar-ı İslâm’da Şeriat’ı meşru hukuk olarak 

kabul etmeyen yerli ideolojik gruplar türemiş ve 

zaman içerisinde bunlar İslâm dünyasında siyasal 

iktidarı ele geçirmişlerdir. Katı laiklik uygulaması 

sınırlı kalmış olmakla birlikte, bu dönemde dinin 

siyasal ve hukuksal alanda belirleyici bir etkisi 

kalmamıştır. İşte bu yüzden, Müslüman Kardeşler 

hareketinin kurulduğu dönemdeki toplumsal/siyasal 

şartlar, Mekke dönemi şartlarına benzemektedir. Bu 

dönemde Müslümanlar Mekke toplumu içerisinde 

‘organize bir grup’ olarak davet çalışması yürütmekte 

ve güç kazanmaya çalışmaktadırlar. Siyasal erk ise 

müşriklerinin elindedir ve Müslümanlar baskı gör-

mektedir. Yirminci yüzyılın başlarında Müslüman 

dünyasındaki genel durum da buna benzemektedir. 

Müslüman toplumlar çökmüş, Müslüman devletler 

ya sömürgeleşmiş ya da modern zihniyetli elitlerin 

eline geçmiştir. Bu şartlar altında kurulan bir örgüt, 

tabiatıyla ‘muhalif’ karakterli olacaktır. Bu döneme 

kadar, Müslümanların kurulu yapılara ilişkin tavrı 

ya desteklemek ya da ıslah etmek şeklinde tezahür 

etmişken, artık yeni dönemde tavır ‘yeniden inşa’ 

olmak durumundadır. Aslında bu, çağdaş dönemde 

İslâm’ı hükümran etmek amacıyla kurulan bütün 

hareketlerin tipik vasfıdır (Örneğin, Mevdudi’nin 

kurduğu bir diğer büyük örgüt olan Cemaat-i İslâmi 

de, esas itibarıyla ‘yeniden inşa’yı amaçlayan ‘muha-

Çağdaş Müslüman Düşüncede yer 
alan tipolojileri iki ana kategoride 
toplamak mümkündür: ilki, düşün-
sel yönü ağır basan fakat hareket 
yönü zayıf olanlar, ikincisi ise hareket 
yönü ağır basan fakat düşünsel yönü 
zayıf olanlardır. İlkine tipik olarak 
Şeriati, Kutub ve Özkan’ı, ikincisi-
ne ise yine tipik olarak Humeyni ve 
Benna’yı örnek vermek mümkündür 
(İkbal ve Abduh’u ilkine, Afgani ve 
İzzetbegoviç’i de ikincisine yakın tipo-
lojiler olarak niteleyebiliriz). İlk grup-
takiler, sorgulayıcı tiplerdir ve yaygın 
manada bir örgütsel yapı kurama-
mışlardır. İkinci gruptakiler ise, ‘hare-
ket adamı’dırlar ve bir örgütsel yapı 
kurarak kitleleri yönlendirmişlerdir.
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lif’ karakterli bir harekettir). Burada bir ‘yabancı-

laşma’ durumu söz konusudur. Daha önce kurulu 

yapılar ile aralarında bir ‘meşruiyet’ sorunu bulun-

mayan Müslümanlar, artık yeni (Batıcı) yapılar içeri-

sinde kendilerini ‘yabancı’ hissetmektedirler. Böylesi 

bir vasatta yapılacak şey, İslâm’ı hakim kılmak için 

örgütlü bir mücadele vermektir. İşte Benna’nın kur-

duğu Müslüman Kardeşler hareketi, bu vasfı itibarıy-

la, İslâm dünyasında çağdaş dönemde kurulmuş ilk 

‘muhalif’ toplumsal hareket olarak görülebilir. 

Bununla birlikte, Benna’nın yaşadığı dönemde, 

Mısır, bir nevi ‘geçiş dönemi’ yaşamaktadır. Pozitivist 

fikirler gitgide popülerleşmektedir; fakat henüz siya-

sal meşruiyet bulamamıştır. Ayrıca Mısır’da Şer’i 

hukuk, örneğin Türkiye’de olduğu gibi, ilga edil-

memiştir (nitekim İngiliz mandası altında bile Şeriat 

uygulama alanı bulabilmiştir); halk geleneklerine 

bağlıdır ve yönetimin de katı laik uygulamaları 

yoktur. Bu durum, Benna’nın ‘muhalif’ duruşunun 

karakterini de etkilemiş görünmektedir. O, hiçbir 

zaman Mısır toplumunu bir ‘cahiliye’ toplumu, 

Mısırlı yöneticileri de (daha sonraki radikal ve mili-

tan örgütlerin savunduğu gibi) ‘mürted’ olarak gör-

memiştir. Ona göre Mısır toplumu ‘cahiliye’ toplumu 

değil, ‘ıslaha muhtaç’ bir toplumdur. Dolayısıyla 

Benna, aslında ‘devrimci’ değil ‘ıslahatçı’ bir liderdir. 

Bu yaklaşımı, doğal olarak, onun topluma ve siyasal 

iktidara karşı tavrını da belirlemiştir. Nitekim o, 

hükümet yardımı alarak seçimlere katılmış; ayrıca 

örgütün üyelerine kamu kurumlarında kadrolaş-

malarını da tavsiye etmiştir (Kutub’a göre, cahiliye 

toplumunda kamu görevinde bulunmak, dişlilerin 

çarkları arasında ezilmek demektir; Benna ise bunu, 

davetin yayılması için bir araç olarak görmektedir). 

O, evet, İslâm’ın yeniden toplum hayatına hakim 

olmasını istemektedir; ama çağrısı ‘Müslüman’ top-

luma (ve hatta ‘Müslüman’ idarecilere) yöneliktir. 

Bu yüzden, örneğin Krala ve üst düzey yöneticilere 

yazdığı mektuplarda yönetimin ‘meşruiyeti’ni teme-

linden sorgulayacak ifadelere rastlanmaz. Bununla 

birlikte, Benna’nın yönetime karşı tavrının zaman 

içerisinde görece sertleştiği de görülmektedir. Bu, 

esas itibarıyla, Mısır’daki yönetimin giderek daha 

çok Batıcı (ve baskıcı) bir karakter kazanmasıyla 

alakalıdır. Yani Benna, başlarda daha az Batıcı bir 

mahiyet taşıyan yönetime karşı görece ‘ılımlı’ bir 

dil kullanmışken, yönetimin giderek daha Batıcı bir 

mahiyet arz etmesi üzerine, o da söylemini sertleştir-

miştir. Nitekim bu durumun bir sonucu olarak yöne-

timin Müslüman Kardeşler’le arası açılmış ve nihayet 

gelişmeler Benna’nın tutuklanması ve ardından da 

bir suikasta maruz kalmasıyla neticelenmiştir. 

Bu noktada, Benna’nın ‘ılımlı’ yaklaşımının 

Müslüman Kardeşler hareketinin kısa zamanda geli-

şip yaygınlaşmasına katkısı üzerinde de durmak 

gerekmektedir. Açıktır ki, bir ‘eylem adamı’ olan 

Benna’nın öncelikli meselesi, halkın inançlarını sor-

gulamak değil, İslâm’ı iktidar edecek bir yapı oluş-

turmaktır. Bu öncelik, onun düşüncelerinin ‘eleş-

tirellik’ yönünü zayıflatmakla birlikte, örgütünün 

çabuk yaygınlaşması sonucunu da doğurmuştur. Bu 

noktada Çağdaş Müslüman Düşünce’nin tipik vasıf-

larından birine işaret etmekte yarar vardır. Bilindiği 

gibi, Çağdaş Müslüman Düşüncede yer alan tipo-

lojileri iki ana kategoride toplamak mümkündür: 

ilki, düşünsel yönü ağır basan fakat hareket yönü 

zayıf olanlar, ikincisi ise hareket yönü ağır basan 

fakat düşünsel yönü zayıf olanlardır. İlkine tipik 

olarak Şeriati, Kutub ve Özkan’ı, ikincisine ise yine 

tipik olarak Humeyni ve Benna’yı örnek vermek 

mümkündür (İkbal ve Abduh’u ilkine, Afgani ve 

İzzetbegoviç’i de ikincisine yakın tipolojiler olarak 

niteleyebiliriz). İlk gruptakiler, sorgulayıcı tiplerdir 

ve yaygın manada bir örgütsel yapı kuramamışlardır. 

İkinci gruptakiler ise, ‘hareket adamı’dırlar ve bir 

örgütsel yapı kurarak kitleleri yönlendirmişlerdir. İlk 

gruptakileri sosyolojinin terminolojisi ile ‘düşünce 

önderi’, ikinci gruptakileri ise ‘karizmatik lider’ ola-

rak tanımlamak mümkündür. Her iki gruptakilerin 

de avantajları ve dezavantajları vardır. Zannımca, 

Çağdaş Müslüman Düşünce’nin gelişmesi noktasın-

da ilk gruptakilerin katkısı, ikinci gruptakilere göre 

daha fazladır. Zira hareketin ‘kalitesi’ni düşüncenin 

kalitesi belirler. Bu açıdan bakıldığında, Benna’nın 

Çağdaş Müslüman Düşünce içerisindeki yerini tespit 

etmek de mümkün olmaktadır. O, tipik manada bir 

‘hareket adamı’dır ve onun için önemli olan ‘örgütsel 

başarı’dır. Bu nedenle de, halk ile ‘arasını bozacak’ 

bir söylemi benimsememiştir. O da halkın batıl 

inançlarını vs. eleştirmektedir ancak bunu, ‘kardeş-

lerinin’ hatalarını düzeltmek amacıyla yapmakta-

dır. Bu söylem, Benna’nın kahvehanelerde yaptığı 
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konuşmaların niçin kısa sürede etkili olabildiğini 

de açıklamaktadır. O, halkı dışlamamakta, bilakis 

‘kucaklamaktadır.’ Dolayısıyla da örgütü, geniş kitle-

lere yayılma imkanı bulabilmektedir. Halbuki Kutub 

söyleminin bunu yapması zordur. Zira bu söylemde 

halkın inançlarının sorgulanması önemlidir ve bu 

durum, bu söylem sahiplerinin kitleleşme şansını 

zayıflatmaktadır. 

Temel Görüşleri ve Eleştiriler

Benna’ya göre, İslâm, her şeyden önce, bir 

‘hayat nizamı’dır. Müslümanın bu dünyadaki bütün 

hareketlerine yön veren, İslâm’dır. O, Risaleler’in 

‘Davetimiz’ başlıklı bölümünde İslâm’a bakışını şöyle 

izah etmektedir: “Biz, İslâm’ın hayatın her alanını 

düzenleyen, her konu ile ilgili bir hükmü olan, hayat 

için sağlam ve hassas bir düzen kuran, insanların 

maslahatı için gerekli sistemler öneren... bir ‘anlam-

lar dünyası’ olduğuna inanıyoruz. Bizim anlayışımız-

da İslâm, dünya ve ahiret işlerinin tamamını düzen-

ler.” Benna’nın bu anlayışı, Müslüman Kardeşler’in 

3. Kongresi’nde ilan edilen Programına da yemin 

şartlarının ilki olarak girmiştir. Yedi maddeden 

oluşan yemin şartlarından ilki şudur: “İslâm’ın hem 

dünya hem de ahiret için kuşatıcı bir düzen oldu-

ğuna inanıyorum...” Benna’nın bu anlayışı, doğal 

olarak, onu, İslâm’ı hayata hakim kılma noktasın-

da çalışmanın zorunlu olduğu fikrine ulaştırmıştır. 

Onun söyleminde sıklıkla ‘davet’ (ve ‘dava’), ‘cihad’ 

ve ‘ıslah’ kavramlarına atıfta bulunulmasının nedeni 

de budur. 5. Kongre Risalesi’nde ifade ettiği üzere, 

davet, insanların “Allah’ın kitabı ve Resûl’ün sün-

netinde yer alan saf haldeki İslâm’a dönmesi” için 

yapılır ve “İslâm Teşrii’ni geri getirmek suretiyle 

İslâm’ın şan ve şerefini tekrar canlandırmak amacıyla 

cihad etmek” her Müslümanın görevidir. Benna’nın 

‘davet’ ve ‘cihad’ı zorunlu şart olarak görmesinin 

nedeni, Müslümanların içine düşmüş olduğu zillet 

halinden kurtulmanın gerekli olduğu yönündeki 

kanaatidir. Bu yüzden, Benna da, tıpkı Afgani ve 

Abduh gibi, ‘ıslah’ın ve ‘öze dönüş’ün gerekli oldu-

ğuna sık sık vurguda bulunur. Benna, Risaleler’in 

“İnsanları Neye Davet Ediyoruz?” adlı bölümün-

de Müslümanların zillet durumundan kurtulması 

için ‘maddi’ imkanların, savaş araç-gereçlerinin vs. 

teminini önceleyen yaklaşımları eleştirir ve gerçek 

çözümün ‘manevi güç’te olduğunu söyler. Ona göre: 

“Doğu milletleri, kendi hak davalarına inanır da, 

nefislerinde bulunanı değiştirirse, manevi güce önem 

verir ve ahlaklarını düzeltirlerse, maddi güç her 

yönden kendilerine akıp gelecektir.” O, bu konu-

da sık sık, selefleri Abduh ve Afgani gibi, Ra’d:11. 

ayeti örnek verir ve “toplumun kendini düzeltmesi” 

durumunda hallerinin de düzeleceğini söyler. Ancak 

Benna, burada (özellikle Abduh’tan farklı olarak) 

‘pratiğin’ önemine dikkat çeker. Islah için yapılması 

gereken ‘örgütlü’ hareket etmektir ve bu noktada 

‘kardeşlik’ kavramı işlevseldir (o nedenle de örgütün 

adını Müslüman Kardeşler olarak koymuştur). O, 

Hatıralarım adlı eserinde ifade ettiği gibi, gençli-

ğinin ilk yıllarından beri aldığı eğitim ve yaşadığı 

deneyimler sayesinde, Müslümanları ‘toparlayacak’ 

pratik bir davet çalışmasının ilmi çalışmalardan daha 

önemli olduğu inancındadır ve bu yüzden sıklık-

la Müslümanların kardeş olduğunu belirten ayete 

(Hucurat:10) atıfta bulunmaktadır. Benna, temel 

yaklaşımı nedeniyle, ‘fer’i’ olarak nitelediği fıkhi ihti-

lafların Müslümanların kardeşliğinin önünde engel 

olmaması gerektiğini düşünmektedir. Nitekim, (pek 

çok ‘radikal’ İslâmcı grubun ‘şirk’ saydığı) “dua 

ederken bir başkasını vesile yapma” pratiğini fer’i bir 

mesele olarak görmekte, yine Mevdudi ve Özkan için 

İslâm’a sonradan bir çok gayri İslâmi unsurun dahil 

edilmesinde rolü olan ‘tasavvuf’u, Hatıralarım adlı 

eserinde, özü itibarıyla, İslâmi bir yapı olarak almak-

ta ve Müslüman Kardeşler’i de ‘tasavvufi bir hare-

ket’ olarak tanımlamaktadır. Açıktır ki, Benna’nın 

gelenek eleştirisi noktasında bu tür ‘yumuşak’ bir 

tavır sergilemesinin sebebi, Müslümanların ‘birliği’ne 

merkezi önem vermesidir. Onun için öncelikli olan, 

‘davet’in başarısıdır. İhtilaf noktalarını öne çıkarmak, 

bu amaca ulaşmayı zorlaştırır.

Müslümanların birliğini sağlamak için pratik 

bir davet çalışmasının zorunlu olduğu ve bunun 

için ‘kardeşlik’ kavramının öne çıkarılması gerektiği 

düşüncesi, Benna’nın, doğal olarak, topluma yönelik 

köklü eleştiriler getir(e)memesine neden olmuştur. 

Örneğin, o, halefi Kutub gibi, Mısır toplumunu 

bir ‘cahiliye’ toplumu olarak tanımlamaz; ona göre, 

halk arasında yaygın olarak görülen “muska, nazar-

lık, büyücülük, gelecekten haber vermek, velilerle 

salih kullardan yardım beklemek, kabirlerden medet 
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ummak” vb. şeyler batıl inançlardandır ve bunların 

ıslahı gerekir; ancak, bu, Mısır toplumunun ‘cahiliye’ 

toplumu olduğu veya ‘irtidat’ ettiği (nitekim daha 

sonraki militan gruplardan bazıları bu düşünceyi 

savunmuştur) anlamına gelmez. Toplum tanımı fark-

lılığı, ‘yöntem’ farklılığını da beraberinde getirecek-

tir. Nitekim Benna, Müslüman Kardeşler’in ‘sistem-

içi’ faaliyetlerde bulunmasında mahzur görmemiştir; 

halbuki Kutub, bunun Rabbani davet yöntemine 

aykırı olduğunu ve “sistemin çarkları arasında ezil-

mek” anlamına geleceğini söylemiştir. Benna’nın bu 

konuda farklı düşündüğünü, 1936 yılında yönetici-

lere, siyasi liderlere ve fikir adamlarına gönderdiği ve 

‘ıslahat programı’ adı verilen 50 maddelik mektupta 

net olarak görebiliyoruz. Benna, burada, özetle, ikti-

darı elinde tutanlardan bir takım ‘talepler’de bulun-

maktadır. Taleplerin içeriği İslâmi olmakla birlikte, 

burada önemli olan, Benna’nın “kurulu düzenin 

sahiplerinden bir şeyler istiyor oluşudur” ki, bu, 

onun, Mısır’daki mevcut siyasi yapının ‘mahiyet’ini 

yeterince tahlil edememiş olduğunu göstermektedir. 

O, Mısır’da köklü bir toplumsal ve siyasal değişim 

istememekte, tabiri caizse “uygulamadaki aksaklık-

ların giderilmesi” noktasında talepte bulunmaktadır 

(Daha sonra Kutub, bu tavrın yanlış olduğunu net 

ifadelerle söyleyecektir). Örneğin, Benna’ya göre, 

“hukukun bütün dallarında İslâm’a uygun ıslahat 

yapılmalı”, “ordu güçlendirilmeli”, “yaz-kış saat-

lerinde çalışma saatleri ayarlanmalı”, “rüşvete son 

verilmeli”, “gizli-açık her türlü fuhuş önlenmeli”, 

“milli piyango, yarış, vs. gibi şans oyunları kaldırıl-

malı”, “barlar, pavyonlar kapatılmalıdır.” Dolayısıyla, 

buradan şu sonucu çıkarmak mümkündür: Benna, 

bir takım reformlarla toplumun düzelebileceği inan-

cındadır. O nedenle de, sorumlu makamlarda bulu-

nanlardan talepte bulunmaktadır. Bu yönüyle onu 

‘ıslahatçı’ bir lider olarak tanımlamak mümkündür. 

Fakat şurası da açıkça ifade edilmelidir ki, o, bu 

kanaatinde yanılmaktadır. Nitekim yaşanan gelişme-

ler, bu tür taleplerin yerine getirilmesi ile toplumun 

ıslah olmadığını, bilakis bozulmanın zaman içinde 

daha da arttığını göstermiştir. Bunun nedeni bellidir; 

toplum, ‘iman’ noktasında zaaflarla maluldür ve asıl 

bu noktayı güçlendirmek gerekmektedir. Modern 

çağda bu, ancak imanı ‘ideolojik’ bir içerikle tanımla-

mak ve savunmakla mümkündür. Kutub, bu noktayı 

fark etmiş ve bunu yapmaya çalışmıştır. Benna ise, 

bu noktayı gereğince fark edememiştir. 

Benna’nın anlayışında İslâm’ın ‘temel’ kaynakları: 

“Kur’ân ve Sünnet”tir; yani herhangi bir meselede 

bu ikisi ile çelişen bir görüş kabul edilmez. Fakat 

ona göre, Ashab ile Tabiin’in görüşleri de önemli-

dir. 5. Kongre Risalesi’nde o şunları söyler: “Bizler, 

İslâm’ı, Resûlüllah (s.a.v.), ashab ve onlardan sonra 

gelen tabiinin anladığı şekilde anlamalıyız.” Bu söz-

ler, Benna’nın anlayışının, örneğin, İslâm’ın temel 

kaynaklarını, Kur’ân ve Sahih Sünnet olarak gören 

Özkan’ınkinden yahut “Örnek bir Kur’ân Nesli”ni 

öneren Kutub’unkinden farklı (ve daha geniş) oldu-

ğu göstermektedir. Bu, doğaldır; zira ‘gelenek’e yöne-

lik eleştiri, Benna’da zayıftır ve bu nedenle Ashab’ın 

ve Tabiin’in görüşleri, genellikle eleştiri kapsamı-

na girmez. Benna, meşruiyet sınırını kimi zaman 

daha da genişletir. Örneğin, 5. Kongre Risalesi’nde, 

Müslüman Kardeşler’i “selefin yolunu takip eden 

bir dava” olarak tanımlar ve Müslüman Kardeşler’in 

Hasan el-Benna, kuşkusuz, düşünceleri ve fiili mücadelesi ile Çağdaş Müslüman 
Düşünce içerisinde önemli yeri olan bir kişiliktir. Onu genel düşünce yapısı itibarıyla bir 
‘İslâmcı’ olarak tanımlamak mümkündür. Zira İslâm’ın bir hayat nizamı olduğuna inan-
makta, Müslüman dünyasının içine düştüğü zillet halinden kurtulmak için Müslüman 
Birliği’nin tesisini istemekte ve bu noktada ‘ıslah’ çabasının önemli olduğuna inan-
maktadır. Onun bu noktadaki düşünceleri genel anlamda Afgani ve Abduh’unkilerle 
ile örtüşür; ancak onu seleflerinden ayıran, ıslah sürecinde takip edilecek yöntem ile 
ilgili düşüncesidir. Ve bu, onu Çağdaş Müslüman Düşünce içerisinde asıl ‘biricik’ yapan 
husustur.
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“Ehl-i Sünnet yolunda bir hareket” olduğunu ifade 

eder. Açıktır ki ‘selef’ ve ‘Ehl-i Sünnet’ kavramları 

‘daha geniş’ bir meşruiyet alanına tekabül eder ve 

bu durum, Benna’nın gelenek eleştirisi marjının, 

kendisinden sonraki eleştirel yaklaşım sahiplerinden 

(örneğin Kutub) daha dar olduğunu göstermektedir 

(sonraki birçok ‘radikal’ grup veya hareket, genellik-

le “sadece Kur’ân ve Sünnet” kriterini kabul etmiş, 

‘mealciler’ olarak bilinen kimileri ise “sadece Kur’ân” 

anlayışını dahi önermişlerdir). Kanımca, Benna’nın 

temel kaynaklara ilişkin bu yaklaşımını da onun 

‘öncelikleri’ ile izah edebiliriz.; zira onun için gele-

nek eleştirisi ‘gereklidir’ ama ‘acil ihtiyaç’ değildir. 

Ona göre, ‘en önemli mesele’, Müslümanların zillet-

ten kurtulup yeniden güç kazanmasıdır. 

Benna, İslâm’ın ‘evrensel bir dava’ olduğuna inan-

maktadır ve bu nedenle de ‘milliyetçilik’ fikrine karşı 

mesafeli durmaktadır. Ona göre, bütün Müslümanlar 

kardeştir ve nihai evrede İslâm Birliği’nin tesisi gere-

kir. Müslüman Kardeşler’in İslâm dünyasının çeşitli 

yerlerinde şubeler açarak faaliyetlerde bulunmasının 

nedeni Benna’nın bu inancıdır. Fakat o, bu nihai 

evreye ulaşıncaya dek ‘adım adım’ ilerlemek gerek-

tiğini düşünmektedir. Önce vatanın “en küçük biri-

minden en büyük birimine” kadar İslâmileştirilmesi, 

ardından tüm İslâm dünyasında ve nihayet bütün 

yerkürede İslâm’ı hakim kılmak gerekir. Bu temel 

görüşü nedeniyle, Benna’nın yaklaşımının ‘milliyet-

çilik’ fikrinin özüne aykırı düştüğü açıktır. Fakat 

milliyetçilik-karşıtı söyleminin Kutup’ta görüldüğü 

gibi ‘saf’ olmadığı da bir gerçektir. O, bu konuda 

döneminin tipik ‘savunmacı’ üslubuyla konuşur ve 

bir “menfi-milliyetçilik-müspet milliyetçilik” ayrı-

mına gider (benzer bir yaklaşım aynı dönemlerde 

Said Nursi tarafından da savunulmuştur). Bu nok-

tadaki üslubu, tipik olarak, “eğer milliyetçilik şu 

ise...” formundadır ve bu şart edatından sonra gelen 

ifadeler olumlu içerik taşıyorsa, bu durumda, o 

milliyetçilik meşrulaşır. Örneğin, eğer milliyetçilik 

“yeni nesillerin izzet ve şeref sahibi olmada atala-

rının yolundan gitmesi” ya da “yakınlarını koruma 

mücadelesi” yahut “doğu milletlerini birleştirme 

çabası” ise, bu, olumlanacak bir milliyetçiliktir. Fakat 

eğer milliyetçilik örneğin “cahiliye inançlarına geri 

dönmek” anlamına geliyorsa (ki bu ırkçılıktır), bu, 

olumlanamaz. Benna, benzer bir yaklaşımı ‘vatancı-

lık’ kavramı konusunda da sergiler ve Mısır’ı yabancı 

işgalinden kurtarmayı ve ona bağımsızlığını kazan-

dırmayı amaçlayan çabaları olumlar. Bu yaklaşım 

tarzı ve üslup, Benna’nın, döneminin siyasi gelişme-

lerini iyi tahlil edemediğini göstermektedir. Zira o, 

böyle yaparak, İngiliz işgaline karşı mücadele veren 

‘ulusalcı’ akıma ‘dolaylı’ destek sağlamaktadır (aynı 

şeyi, Mustafa Kemal önderliğinde mücadele veren 

ulusalcı akıma, Kurtuluş Savaşı sırasında, Mehmet 

Akif ve Said Nursi gibi dönemin İslâmcı düşünürle-

rinin verdiği destek için de söylemek mümkündür). 

Dönemin ‘ulusalcı’ kadrolarının, yönetimi ellerine 

geçirip iktidarlarını güçlendirmelerinde bu dolaylı 

desteğin de rolü olduğuna kuşku yoktur. Şurası açık-

tır ki, Benna’nın, dönemin popüler ideolojisi olan 

milliyetçiliğe karşı getirdiği eleştiriler zayıftır; zira 

bu ideolojinin felsefi/ideolojik temellerine dair güçlü 

saldırılar yöneltememiştir. Fakat halefi Kutub’un 

“Müslümanın milliyetçi inancıdır” şeklinde ifade 

ettiği söylem, daha özgüvenlidir ve bu yüzden de 

Müslümanların zihninin bu kavram konusunda ber-

raklaşması noktasında önemli bir işlev görmüştür. 

Ancak, zaaflarına rağmen, Benna’nın söyleminin, 

İslâm Birliği’ni hedeflemesi yönüyle, milliyetçi değil 

‘evrenselci’ olduğu da teslim edilmelidir. 

Benna’nın modernitenin temel kavramlarına iliş-

kin tavrının da sonraki radikal eleştirel yaklaşım 

sahiplerinde (örneğin, Kutub ve Özkan’da) görüldü-

ğü kadar ‘eleştirel’ olmadığı görülmektedir. Örneğin 

modernitenin temel kavramlarına yönelik tavrı, pozi-

tivizm karşıtlığının ötesine geçmemektedir. Benna, 

moderniteyi derinlemesine incelemiş ve tahlil etmiş 

değildir; o yüzden de eleştirisi çoğunlukla ‘ahlaki’ 

ölçülerle sınırlı kalmaktadır. Nitekim ‘demokrasi’ 

kavramını Kutub gibi eleştirmemekte, özgürlük, 

insan hakları gibi daha rafine kavramlar konusunda 

ise herhangi bir görüş beyan etmemektedir. Özetle, 

o, Batılı yaşam tarzının görünen yüzüne yönelik 

eleştiriler getirmiş, ideolojik temellerine dair pek bir 

şey söylememiştir. Halbuki Kutub, Şeriati ve Özkan, 

asıl bu noktanın önemli olduğunu vurgulamışlar ve 

bu yüzden de moderniteye karşı verilecek mücade-

lenin ideolojik karakterli olması gerektiğine dikkat 

çekmişlerdir. Bu da yine dönemsel şartlarla ilgili bir 

husustur. Benna’nın yaşadığı dönemde, Müslüman 

dünyasında ilmi faaliyeti pozitivizmin tezlerine 
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cevap yetiştirme gayreti belirlemektedir ve o da bu 

genel durumdan etkilenmektedir (Türkiye’de de 

Said Nursi benzer bir şeyi yaparak, İslâmi mücade-

leyi bir ‘iman mücadelesi’ olarak tanımlamıştır). Bu, 

ilk dönem ‘ıslah’ önderlerinin genel bir zaafıdır. Bu 

dönemde modernizm yeterince tahlil edilememiştir. 

İlk dönem Müslüman alim ve mütefekkirlerinin 

üslubunun genel olarak ‘özür dileyici’ ve ‘savunmacı’ 

olmasının nedeni de budur. 

Benna, Düşüncenin Okullaşması Noktasında Neyi 

İfade Ediyor?

Hasan el-Benna, kuşkusuz, düşünceleri ve fiili 

mücadelesi ile Çağdaş Müslüman Düşünce içe-

risinde önemli yeri olan bir kişiliktir. Onu genel 

düşünce yapısı itibarıyla bir ‘İslâmcı’ olarak tanım-

lamak mümkündür. Zira İslâm’ın bir hayat nizamı 

olduğuna inanmakta, Müslüman dünyasının içine 

düştüğü zillet halinden kurtulmak için Müslüman 

Birliği’nin tesisini istemekte ve bu noktada ‘ıslah’ 

çabasının önemli olduğuna inanmaktadır. Onun 

bu noktadaki düşünceleri genel anlamda Afgani ve 

Abduh’unkilerle ile örtüşür; ancak onu seleflerinden 

ayıran, ıslah sürecinde takip edilecek yöntem ile ilgili 

düşüncesidir. Ve bu, onu Çağdaş Müslüman Düşünce 

içerisinde asıl ‘biricik’ yapan husustur. O, ıslahın 

pratik bir mücadele ile gerçekleşeceğine inanmakta-

dır ve bu yüzden, tarihimizdeki ‘ilk İslâmi Hareket’ 

olan Müslüman Kardeşler’i kurmuştur. Müslüman 

Kardeşler, birçok açıdan, özellikle de örgütlenme 

tarzı bakımından, kendinden sonraki yapılanmaları 

etkilemiştir (Hilafet’in ilgasından sonra Müslüman 

dünyasında benzer toplumsal şartlar hakim olduğu 

için, bu şartlar altında benzer hareketlerin ortaya 

çıkması doğal karşılanmalıdır). Ancak burada dikkat 

edilmesi gereken şey, İhvan’ın Çağdaş Müslüman 

Düşünce’nin ‘ilk evre’sinde kurulan bir örgüt olduğu 

ve ilk evrenin ‘zaafları’ ile malul olduğu hususudur. 

Bu, gereksel düşünsel açıdan (‘milliyetçilik’ kavramı 

örneğinde görüldüğü gibi), gerekse örgütlenme pra-

tiği açısından böyledir. Müslüman Kardeşler örgütü-

nün, amblem, yemin, tüzük, program, aidat, hiye-

rarşik yapılanma gibi noktalarda modern örgütlenme 

biçimlerinden etkilendiği açıktır. Bu kısmen mazur 

görülebilir; zira örgütlenme tarzı dönemin öncelikli 

meselesi olarak algılanmamıştır. Dönemin öncelik-

leri, dinin savunulması ve pozitivizme karşı verilen 

mücadele, vs.dir. Bu yöndeki eleştiri, daha sonraki 

tecrübelerle birlikte gelmiştir. Örneğin Abdülvehhab 

el-Efendi, bu tarz örgütlenmeyi eleştirmiş ve Hint 

alt-kıtasında Müslüman Kardeşler’in benzeri bir 

yapı olarak Cemaat-i İslâmi’yi kuran Mevdudi’yi 

‘bolşevik’ bir teşkilat kurmakla suçlamıştır. Yine 

İran Devrimi’nden sonra, Kelim Sıddıki, Müslüman 

Kardeşler ve Cemaat-i İslâmi’nin örgütlenme yapı-

sını ‘kadro hareketi’ olarak nitelemiş ve bu tür bir 

yapılanma ile İslâm Devrimi’nin gerçekleştirileme-

yeceğini ileri sürmüştür. Müslüman Kardeşler’in 

örgütlenme yapısına ilişkin bu eleştirilerin aşırı-

lıkları olmakla birlikte, haklı olduğu yönler de 

vardır. Nitekim İhvan’ın ‘hiyerarşik’ yapılanması, 

tipik manada ‘modern’ bir tarzdır ve İslâmi açıdan 

sorgulanmayı hak etmektedir. Zira ‘hiyerarşik’ yapı-

ların ‘formel’ karakteri, dinin ahlak ilkelerinin hayata 

geçirilmesi noktasında bazı sıkıntılar doğurabilir. 

Malum olduğu üzere, Asr-ı Saadet’te toplumun en 

alt katmanındaki bir kişi dahi, Peygamber (s.a.v.) 

ile doğrudan konuşabilmekte ve fikirlerini açık-

ça söyleyebilmektedir. Hacimsel gelişmenin büyük 

boyutlara ulaştığı modern toplumlarda ‘temsil’ kuru-

munun bazı açılardan kaçınılmazlığı savunulabilir, 

ancak, Peygamberimiz’in uygulamalarına bakıldığın-

da genel yapının ‘informel’ örgütlenme tarzına daha 

çok uyduğu da açıktır. Hangi örgütlenme tarzının 

tercih edilmesi gerektiği hususu, İslâmi hareketlerin 

toplumsal ve siyasal amaçlarına ulaşmaları noktasın-

da önemli bir tartışma konusudur. Benna’nın kurdu-

ğu ilk İslâmi Hareket’in sadece ‘düşünsel’ değil ‘fiili’ 

pratiğinin de bu açıdan yeniden değerlendirilmesi, 

kanımca, Çağdaş Müslüman Düşünce’nin ‘yetkinleş-

mesi’ bakımından önem arz etmektedir. 
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“Geçmişten Geleceğe Ko(nu)şanlar” 

dizimizin 15 yıllık bir mazisi var. İslâm 

davasına hizmet eden hocalarımız-

la, büyüklerimizle, abilerimizle 

röportajlar yapıp Umran dergimiz-

de yayımlayarak başlamıştık bu 

güzel çalışmaya. Seri röportajları-

mız beğenilince, bunu canlı olarak 

AKV’de yapmaya, sonra da yazıya 

dökmeye başladık. Birkaç yıl bu 

diziye ara verdik. Bu arada Abdullah 

Yıldız da yaşlandı; o da “geçmişten gele-

ceğe konuşacak” noktaya geldi…

Evet, uzun soluklu koşumuz ve konuşmaları-

mız sürüyor elhamdülillah. Ama uzun süre ara ver-

miş olsak da, “Geçmişten Geleceğe Ko(nu)şanlar” 

dizisini yeniden başlatalım, arada bir de olsa üstatla-

rımızı dinleyerek, onların tecrübe ve nasihatlerinden 

yararlanmaya devam edelim, sonra sıra bizle konu-

şulmaya gelir inşallah, diye düşündük. 

Ahmet Taşgetiren ağabey, bu diziye başladığımız 

90’ların sonlarında daha gençti elbette. Hâlâ da genç 

maşallah; uzun koşusunu sürdürüyor; konuşuyor, 

yazıyor, çiziyor. (Son olarak “âkil adamlar” listesinde 

yer aldı, hem de grup başkanı tensip edildi.) Ahmet 

abinin tecrübe ve nasihatlerini dinlemenin, ondan 

istifade etmenin tam zamanı…

Ahmet ağabeyden, hayat öyküsünü anlatırken, o 

dönemin fikri mücadele ortamına da yer vermesini, 

fikir ve yayın dünyasından, kitap dünyasından da 

söz etmesini istirham ediyoruz. Mümkün mertebe 

araya girmeden onu konuşturmaya, tabir yerindeyse 

sağmaya çalışıyoruz. 

Kısa bir girizgâhtan sonra, başlıyor hayat 

hikâyesini anlatmaya. Onu dinleyelim:

Ahmet Taşgetiren: “Allah ve Peygamber 

Aşkım İmam-Hatip Yıllarında Oluştu”

“B i smi l lah i r rahmanirrahim. 

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi 

üzerinize olsun.

Böyle bir programa davet etti-

ğiniz için teşekkür ederim. Biz de 

Altınoluk dergisinde benzer müla-

katlar yayımladık. Bugün hayatta 

olmayan birçok Hoca Efendi ile 

(Abdurrahman Gürses Hoca Efendi, 

Yakup Hoca Efendi gibi) mülakatlar 

yaptık. Belki de onlardan geriye kalan, 

Altınoluk’taki sözleri. Okuyucular da çok mem-

nun kaldı o mülakatlardan. Mümkün olduğunca 

onların halini yansıtmaya çalıştık. Türkiye’nin zor 

zamanlarından gelen insanlardı onlar. Onların yazıya 

dökülmesi hakikaten güzel oluyor. Bu röportajlar 

kitap haline de geldi ve çok sevilerek okunuyor. 

Abdullah kardeşimizin çalışması da kitap haline 

gelmiş; insanların bundan istifade edeceğini düşünü-

yorum. İnşallah bu sohbetimiz de önemli bir hizmet 

olur…

1948’de Kahramanmaraş’ta dünyaya gelmişiz. 10 

kardeşten birisiyim. Bir kardeşim de öğretmen olarak 

gittiği Van’da donarak hayatını kaybetti. 6 erkek, 

4 kız idik. Şimdi 5 erkek, 4 kızız. Benden büyük 

2 ablam var, erkeklerin büyüğü benim. İlk doğan 

erkek olarak biraz sevilmişiz; ama ziraatçı bir ailede 

daha yürümeye başlar başlamaz hayatın sorumlu-

luklarıyla karşı karşıya geliyorsunuz. İlkokulla baş-

layıp İmam-Hatip’in son senelerine kadar bağ-bahçe 

işlerinin içinde olduk. İlkokulu ve İmam-Hatip 

okulunu Maraş’ta okudum. İmam-Hatip’ler 7 seney-

di bizim dönemimizde; 4 sene orta kısmı, 3 sene 

Abdullah YILDIZ

Gönül Kalemi ile Yazan Adam

Ahmet Taşgetiren
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de lise kısmı vardı. İmam-Hatip Lisesi’ni bitirince 

doğrudan Yüksek İslâm Enstitüsü’ne gittim. İmam-

Hatip’in yüklü bir müfredatı vardı 7 yıllık süreçte. 

Tefsir, hadis, fıkıh gibi derslere ilaveten sosyoloji, 

mantık gibi dersler de vardı. O zaman hocaların bir 

kısmı ilkokuldan getirilirdi. Meslek dersleri için bile 

İlahiyat veya İslâm Enstitüsü mezunu hoca buluna-

mıyordu. İlahiyat hocaları yeni yeni geliyordu. Eski 

medrese hocaları bize meslek derslerine yani siyer, 

fıkıh, akaid, Kur’ân derslerine geliyordu. Burada 

Sandal hocamızı rahmetle yâd etmek isterim. Ben 

Kur’ân’ı kalıcı bir şekilde İmam-Hatip’te öğrendim. 

Ondan önce mahalle mektepleri vardı. Bir kadın hoca 

vardı mahallemizde; Havuççu Hoca derdik. Kur’ân’ı 

öğrenirsiniz, sonra okul açılır ve unutup tekrar başlar-

sınız; bu yüzden kalıcı olarak İmam-Hatip’te öğren-

dim, diyorum. Sandal Hoca, bembeyaz giyerdi; biraz 

kısa boylu, badi badi yürüyen ama siması çok güzel 

bir hocamızdı. Sabah erken gelir, biz de okul saatin-

den önce gider Kur’ân öğrenirdik. Kur’ân-ı Kerim’i 

ondan öğrendik. Allah rahmet eylesin. Sandal Hoca, 

siyer dersine de gelirdi. Medreseden yetişmiş Hacı 

Torun hocamızdan da akaid öğrendik. Ben İmam-

Hatip’te siyer ve akaid dersinin çok önemli olduğuna 

inandım. Akaid, inanç esaslarını öğretiyor, siyer de 

o çocuk kalplerine Resûlüllah (s.) sevgisini aşılıyor. 

Bu iki temel dersin o çocuk yaşta gönüllere nakşe-

dilmesi bence son derece hayati. İmam-Hatip neslini 

bir yerde farklı kılan şeylerden bir tanesi de budur. 

Ben bunu çok önemsiyorum. Son zamanlarda, yeni 

İslâm’ı tanıyanlar hep tartışmalı boyutlarıyla tanıyor-

lar. İçlerine İslâm tam sinmeden tartışmaların içine 

giriliyor ve ne zihinler duruluyor, ne kalpler duru-

luyor. O açıdan ben İmam-Hatip’lerde akaid ve siyer 

eğitiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum… 

On yaşında gitmişim İmam-Hatip’e. Oldukça 

yüklü ders programı vardı. Hem kültür dersleri hem 

de İslâmi dersler var. İmam-Hatip’in müfredatı, ta 

o zamandan beri tartışılmıştır. Bir dönem buralarda 

dini dersler olsun denmiş, bir dönem de sadece dini 

dersler olursa dünyayı unuturlar, sırf din eksenli 

düşünürler denmiş. Onun için biraz kültür, biraz 

modern dersler görülüyor İmam-Hatiplerde; böylece 

hem dini dersi almış hem kültür boyutu da geliş-

miş insanlar yetişiyor. Hatırlıyorum, Mehmet Çiçek 

İstanbul’da vaiz idi. Orada tarih tahlili yapınca H. 

Naili Kubalı, ‘biz din adamı kültürlü olsun dedik 

ama bu kadar da olsun demedik’ demişti. Bu büyük 

olay olmuştu medyada. Evet, İmam-Hatip hem kül-

tür derslerinin hem de din derslerinin verildiği bir 

okul. Sanıyorum idrakimiz biraz 4. sınıftan itibaren 

gelişti. 4. sınıfta coğrafya dersinde bir boykot uygu-

ladık hocaya karşı. Sebebi şu: İmam-Hatip’e Eğitim 

Enstitülerinden de öğretmen geliyordu, matematik, 

coğrafya gibi kültür derslerine. Ben Fransızca oku-

dum. O zaman İmam-Hatip’te Arapça, Fransızca 

var; 1. sınıftan itibaren Batı dili olarak Fransızca 

veya İngilizce, din dili olarak Arapça, bir de ileri 

sınıflarda Farsça vardı. Toplam üç dil eğitimi gördük. 

Fransızcaya gelen hoca aynı zamanda coğrafyaya da 

geliyordu. Bir derste ‘Ramazan’da içki içsek ne olur?’ 

gibi bir şey söyledi. İmam-Hatipli ya, ona her şey 

söylenir; bir de tepeden bakılarak söylenir; bunların 

zihin yapısını da değiştirmek gerekir gibi. Bizim de 

bir arkadaş gurubumuz vardı. Benim derslerim de iyi 

ve arkadaşlarla konuşup ona boykot yapmaya karar 

verdik. Ne yapalım diye düşündük ve bir yazılıda 

boş kâğıt vermeye karar verdik. Ahmet Taşgetiren’ler 

önden versin diğerleri de arkadan versin diye düşü-

nüyorduk. Yazılı başladı, biraz oturduktan sonra ben 

boş kâğıdı gittim hocaya verdim ve çıktım. Arkadan 

bir iki kişi daha çıktı ve daha sonra kimse çıkmadı. 

O bir ders oldu bize. 4. sınıf, dünyayı kavradığımız, 

Türkiye’yi kavradığımız bir dönem oluyor…”

“O Yılların İslâmî Yayınları                                      

İdrak Dünyamızı Şekillendirdi” 

Ahmet ağabeyin sözünü ettiği ‘dünyayı kavrama 

idrakinin’ açılmasında fayda olduğunu düşünerek; 

İmam-Hatip neslini farklı kılan ve onlara Allah ve 

Peygamber sevgisi kazandıran Zekai Konrapa’nın 

Peygamberimiz, Ahmet Hamdi Aksekili’nin İslâm 

Dini gibi ders kitapları ile o yıllarda okunan diğer 

kitap ve dergilerden de söz etmesini istirham ediyo-

rum. Ahmet ağabey, 1960’larda İmam-Hatip’te oku-

yup etkilendiği kitap ve dergilerden şöyle söz ediyor:

“Özellikle lise dönemlerinde yoğun okumalarımız 

oldu. 4 ve 5. sınıf dâhil olmak üzere dergi olarak 

“Büyük Doğu” okuyorduk. Zaman zaman çıkıyor 

ve zaman zaman kesiliyordu. Konya’da çıkan “Oku” 

dergisi vardı. Biz İmam-Hatip’in o ilk 4 yılında (orta-

okul) “Gonca” isimli 4 sayfalık bir gazete çıkarttık; 

saman kâğıdına basılı. Yine o yıllar Risale-i Nur’larla 

tanıştık. Zaman zaman Risale-i Nur medreselerine 

■ Gönül Kalemi Ahmet Taşgetiren
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gitmişliğimiz oldu. Bir de İmam-Hatip Mezunlar 

Cemiyeti vardı; Ulu Cami’nin yanındaki küçücük 

bir odada. Orada Kenan Seyithanoğlu vardı; bizim 

abimizdi. Bizden önce İmam-Hatip’te okumuştu. 

Doğuştan Günümüze İslâm Tarihi kitabını onunla 

beraber yayınladık Çağ yayınlarında; 9 cilttir. Bir 

meal, bir fıkıh ansiklopedisi yayınlandı. Şimdi biraz 

rahatsız, Allah acil şifalar versin. Hâlâ bu davaların 

içinde ve bir vakıf kurmak istiyor. Asım Vakfı’nı 

kurmaya çalışıyor ve “Asım’ın Nesli” diye bir dergi 

çıkarıyor. (Kenan Seyithanoğlu 2 Mart 2013’te Hakka 

yürüdü. Allah rahmet eylesin.) O mezunlar cemiye-

tinde Kenan abinin emekleri vardı; bir tür atölyedir 

orası, bir yazı atölyesi gibi. Birçok arkadaşımız orada 

yetişmiştir; Vehbi Vakkasoğlu, Bekir Karlığa gibi. 

Bekir Karlığa, Adıyamanlıdır ve Maraş İmam-Hatip’te 

okudu. Daha önce medrese eğitimi almış, ondan 

sonra İmam-Hatip’e gelmişti; benim alt sınıfımda 

idi. Biz İmam-Hatip’e başladığımızda birkaç nesil 

birden geldi. Aynı sınıfta çocuğu olan arkadaşlar bile 

vardı. Bekir Karlığa gerçekten zor şartlarda yaşadı. 

Kendisiyle epey birlikteliğimiz oldu. Onun ilk ter-

cümeleri de İhvan âlimlerinin eserleridir. Risale-i 

Nur okumalarının yanında İhvan’ın eserlerini, mese-

la Seyyid Kutub’un İslâm’da Sosyal Adalet’ini de 

o yıllarda okuduk. Eser o dönemde çok okunan 

ve İslâm’ın içtimai boyutunu yansıttığı için bizim 

dikkatimizi çeken bir kitaptı. Yine Seyyit Kutub’un 

Yoldaki İşaretler’i, Muhammed Kutub’un 20. Asrın 

Cahiliyeti gibi kitapları da ilgiyle ve altını çize çize 

okuduk. Bu kitapların hepsi de bizim idrak dünya-

mızı etkiledi ve hakikaten ufku daha geniş eserlerdi.”

Ahmet Taşgetiren ağabeyin söylediklerine ben 

de ilavelerde bulunuyorum: “1964-1965 yılla-

rında aldığımız kitaplara baktığımızda, ancak iki 

elin parmakları kadar olduğunu görürüz: Sami 

Arslan’ın Karanlık Gecelerin Nurlu Sabahı, Meryem 

Cemile’nin Garp Materyalizmi Karşısında İslâm, 

Rahmetli Sait Çekmegil’in Anlayışımız serisi (İman 

Anlayışımız, Ahlak Anlayışımız, İktisat Anlayışımız 

vs.) vardı. Okunacak kitapların sayısı oldukça azdı.”

Ahmet ağabeyden, özellikle İhvan’ın eserlerinin 

kendi ruh dünyasını nasıl etkilediğini öğrenmek 

istiyorum. Şöyle devam ediyor: “Okuyunca biraz 

devrimci ruhlar geliyor, yavaş yavaş sistem mantı-

ğı geliyor. İçinde bulunduğunuz şartların İslâm’la 

ilgisini sorgulamaya başlıyorsunuz genel anlamda. 

Dünyada ve ülkemizde kaybettiklerinizi fark edi-

yorsunuz. Bu anlayışla bir araya geliyor, teşkilatlan-

maya başlıyorsunuz. Mesela Milliyetçiler Derneği 

vardı o yıllarda ve onun bünyesinde Mehmet Akif 

günleri düzenliyorduk. İslâmi duyarlılığı olanlar 

hemen hemen her dönemde onu anmıştır. Mehmet 

Akif, bir şairden ötedir. Hakikaten Türkiye’de İslâmi 

ruhu, heyecanı, duyguyu, davayı besleyen bir kay-

naktır. Bazen Safahat’ın tümünü bile okumazsınız 

ama Mehmet Akif ismi, ona sahip çıkma hissi 

yeterli olur. Sultan Abdülhamit hakkında resmi 

kaynaktan farklı düşünmek veya Vahdettin’e hain 

dememek de öyle. Necip Fazıl’ın Din Mazlumları, 

Kadir Mısıroğlu’nun Lozan Zafer mi Hezimet mi, 

o dönemlerde bizim okuduğumuz kitaplar. Yine Ali 

Fuat Başgil’in Laiklik kitabını ben İmam-Hatip’in 

lise yıllarında okuyup altını çizmişim. Şimdi geldiğim 

düşünce ile o dönemde aldığım notlar hemen hemen 

aynı. Bu da önemli bir şey. İmam-Hatip ilminin çok 

önemli olduğuna inanırım. Orada ne öğrendiğiniz 

ve soluduğunuz iklim bence çok önemli. Sonraları 

belki değişimler oldu ama o dönemdeki iklimin çok 

önemli olduğunu düşünüyorum.” 

Sezai Karakoç ve Diriliş Ekolü

Ahmet Ağabey, İmam-Hatip lisesinde okuduğu 

yıllarda Sezai Karakoç’un Diriliş dergisi ile tanıştı-

ğını ve Diriliş’in fikri hayatında çok önemli bir yer 

tuttuğunu belirtiyor. Sezai Bey’in bütün eserlerini 

ve daha sonra gazetede Sütun başlığı altında yazdık-

larını takip etmiş. “Sezai Karakoç bence Türkiye’de 

İslâmi fikriyatın oluşumunda son derece önemli 

isimlerden birisidir.” diyor ve ekliyor: “Necip Fazıl’ın 

Büyük Doğu ekolünden yetişmiş ama o ekolün için-

de kendine has bir düşünce, dil, sistem çerçevesi 

oluşturmuş bir insandır. Ben Sezai Bey’i okumaları 

gerektiğini, soranlara tavsiye ederim. Doğu ve Batı’yı 

tanıyan ve İslâm’ın doğru özümsenmesini sağlayan 

büyük bir beyin bence. Onun etrafında oluşmuş 

birkaç grup oldu. Ankara’da Edebiyat ekolü Nuri 

Pakdil’in etrafında oluştu. Nuri Pakdil Maraşlıdır, 

Sezai Bey de Maraş’ta ortaokul okumuştur, ama aslın-

da Diyarbakırlıdır. Abdurrahim Karakoç, Bahaddin 

Karakoç ve Özdenören’ler de Maraşlıdırlar.” 

Yeri gelmişken, Maraş’ın yazar, edebiyatçı ve 

fikir adamı yetiştirmede nasıl bir ocak olduğunu 

soruyorum. Ahmet ağabey, “Maraş’ın ocak olduğu 
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söylenebilir” diyor ve o dönemin Maraş’tan başlayıp 

gelişen edebiyat ekolü hakkında bilgi vermeye devam 

ediyor: 

“Necip Fazıl Maraş’ta öncü bir isim. Rasim ve 

Alâeddin Özdenören de orada abilik yaptılar. Nuri 

Pakdil bize okuma dersi verirdi; bize okuma aşkını 

aşılayan kişidir. Nuri Pakdil, ‘okumayan insanla ben 

konuşmam, abilik yapmam’ diyerek okumayı teş-

vik eden, Doğu-Batı’yı iyi tanıyan bir insan. Onun 

yayınlanmış eserleri arasında Batı Notları vardır. 

Edebiyat dergisinin dili, bizim dil konusunda hassas 

olan çevrelerimizin biraz tepkisini çeken bir dildir. 

Sezai Bey’e de o tür eleştiriler yapılmıştır ama ben 

şahsen o eleştirileri önemsemiyorum. Ben, bir insana 

eleştirileri sadece dil üzerinden yapmamak gerektiği-

ni düşünüyorum. Daha iyi bir dil kullanabiliyorsak 

kullanalım. Başka bir dille de iyi şeyler söylenebilir. 

Kendini o dilde iyi ifade edebiliyorsa etsin. Mesela 

Pakdil’i okuduğunuzda notlarınızın arasına alaca-

ğınız, altını çizeceğiniz birçok nokta bulabilirsiniz. 

Sezai Karakoç hakeza öyle. O dönem okumalarımız 

arasında Nurettin Topçu da vardı; onunla Necip 

Fazıl arasındaki buruklukları takip ettik…” 

Sonra Ahmet Ağabeye, Maraş’ta solukladığı iklim 

ile İslâm Enstitüsü’ne geldiğinde İstanbul’da karşılaş-

tığı iklim arasındaki benzerlik ve farklılıkları soruyo-

rum. Şöyle açıklıyor:

İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü ve 

Mücadele Birliği Yılları

“İstanbul’a Yüksek İslâm Enstitüsü’ne geldik. 

İstanbul, Anadolu’dan gelen insanlar için yeni bir 

dünya. O dönemde devlet yatılısı vardı ve biz de 

yatılı idik. Okulun Bağlarbaşı’na geldiği seneydi. Biz 

sınava girdiğimizde ise, Fındıklı’da bir ilkokulun 

bünyesinde idi. Bağlarbaşı’na geldiğimizde bir tar-

tışma vardı: İslâm Enstitüsünü akademik muhitten 

koparıyorlar yani üniversite ile irtibatını kesiyorlar… 

Buna kendi aramızda itirazlarımız olmuştu. O yıllar, 

üniversitelerde sağ-sol olaylarının olduğu zamanlar. 

İslâm Enstitüsünden üniversite olaylarına katılmalar 

oluyordu ve bunu engellemek için ayrıldığı söylentisi 

vardı. O zamanlar Bağlarbaşı bugünkü yoğunlukta 

değildi; mandıralar filan vardı. Bugün Capitol’ün 

ve sitelerin olduğu yerlere ekin ekiliyordu. Biz ders 

çalışmak ve kitap okumak için oralara giderdik. 

Bağlarbaşı’ndan Kuruçeşme’ye kadar olan yolların 

hep boştu. Şimdi her yer doldu... 

Seyreltilmiş bir eğitim müfredatı vardı İslâm 
Enstitülerinde. İslâm Enstitüsü 4 yıldı ve ben biti-

rirken dedim ki; ‘insan, 4 yılda verilen bu eğitimi 

bir yılda alabilir’. Kendinizi yetiştirmeseniz, okuma-

sanız ve hatta Kur’ân’ı yüzüne okurken zorlansanız 

bile, ezberinizde fazla bir şey olmadan da İslâm 

Enstitüsünü bitirebilmek mümkündü. Elbette kendi-

ni yetiştiren insanlar da oldu. Biz de okumaya çalıştık 

ve yoğun okumalarımız oldu o dönemde. İmam-

Hatip’in lise kısmı ve İslâm Enstitüsü, benim kendimi 

yetiştirmemde en verimli dönemlerdir. 

O dönemlerde bazı İslâmi topluluklarla ilişkile-

rimiz oldu. İstanbul’a ilk geldiğimizde Risale-i Nur 

medreselerine gittik. Risale-i Nur önemli bir bes-

lenme kaynağıdır ve hala da bir mekteptir. Necip 
Fazıl’ın konferanslarını takip ettik. O ara MTTB 

(Milli Türk Talebe Birliği) vardı ve bazı seminer 

çalışmalarına katılıyorduk. İslâm Enstitüsü’nün 3. 

sınıfında Mücadele Birliği ile tanıştım. O ayrı bir 

safha hayatımızda. 1969’dan 1978 yılına kadar bera-

berdik ve 1978’de ayrıldım. Mücadele Birliği ile iliş-

kim dergi hazırlık çalışmaları sürecinde oldu. İslâm 

Enstitüsü’nde Abdullah Yaman, Ziya Belviranlı 
ve Mehmet Çiçek vardı ve Enstitü’den Mücadele 

Birliği’ne ilk girenler onlar olmuştu. Bir ara İslâm 

Enstitüsüne Aykut Edibali, Yavuz Aslan Argun 
ve Taha Akyol geldi ve konuştuk. Taha Akyol’un 

konuşmalarındaki yoğunluk hakikaten fark ediliyor-

du. O zaman Taha Akyol Mücadele Birliği bünye-

sindeydi ve o bizden çok erken ayrıldı. Biz Yeniden 

Milli Mücadele dergisinde çalışmaya başlamadan 

önce Taha bey ayrılmıştı ve nasıl ayrıldığını da bil-

miyorum…” 

Ahmet Taşgetiren’in Gazeteci-Yazarlık Serüveni

Ahmet Taşgetiren ağabey, Yüksek İslâm’da okudu-

ğu yıllarda, Yeniden Milli Mücadele dergisinin hazır-

lık dönemlerinden itibaren dergide çalışmaya başlar. 

O sıra Fransızca yayınları takip edecek durumdadır. 

Zira İmam-Hatip’te 7, İslâm Enstitüsü’nde de 4 yıl; 

toplam 11 yıl Fransızca ve Arapça eğitimi almıştır. 

İHL 6-7. sınıfta ve yine İslâm Enstitüsünde Ali Murat 
Daryal hocadan Farsça eğitimi almıştır. Dünya olay-

larını takip noktasında Fransızcadan yararlanır. O 

günlerde Fransa’dan İsrail’e gemi kaçırma olayını 

takip ederek dergide tahlil eder. Ve Bayrak gazetesi 

çıkıncaya kadar Yeniden Milli Mücadele’deki görevi 

sürer.
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Ahmet ağabeyin yazarlık hayatında haftalık 

Yeniden Milli Mücadele dergisi, Yüksek Öğretmen 

Okulunun çıkardığı ama sonradan müstakil ola-

rak yayın hayatına devam eden aylık Pınar dergisi 

ve Bayrak gazetesi önemli bir yer tutar. Mücadele 

Birliği’nin fikriyatını yansıtan bu yayın grubunun 

hepsinde de bir hayli emeği ve hizmeti olan Ahmet 

ağabey, bu yayınların muhtevasının hazırlanmasında 

da belirleyici bir konuma sahiptir. Pınar dergisinde 

merhum Mehmet Ali Taşçı’ya ilaveten Mehmet 

Taşdiken ve Mehmet Akif Ak gibi güçlü kalemler 

de yetişmişlerdi. Ahmet ağabeyin denemeleri, şiirleri 

ve birkaç da hikâyesi yayınlanmıştı Pınar’da. Yeniden 

Milli Mücadele, Pınar ve Bayrak, birçok edebiyatçı, 

yazar ve fikir adamının yetiştiği bir mektep işlevi 

görmüştü o yıllarda. 

Böyle bir vadide yazarlık hayatına adım atan 

Ahmet Taşgetiren ağabey, özellikle Bayrak gazetesi 

ile gazeteci-yazarlık serüvenine nasıl başladığını şöyle 

özetliyor:

“Benim ilk günlük gazete tecrübem Bayrak 

gazetesi ile olmuştur. Yeni bir matbaa alındı. 

O zaman Yeni Ortam diye sol bir gazete vardı. 

O satın alındı ve ismi Bayrak diye değiştirildi. 

Mücadele Birliği’nin bir yayın organı olarak yayına 

başladı. Hüseyin Gülerce, Yusuf Çalışkan, Veli 

Şirin, Koray Erten, İsmail Nakilcioğlu gibi arka-

daşlar, Yeniden Milli Mücadele dergisinden basın tec-

rübesi olan insanlardı ama günlük gazete tecrübeleri 

hiç yoktu. O zaman teknik işleri yürütmek üzere 

İlhan bey diye bir arkadaşı almıştık. Bize bir anlamda 

günlük gazete noktasında tecrübesini aktardı…”

Ahmet ağabeyin Bayrak’ta çalıştığı yıllar, Mücadele 

Birliği’nin çözülme sürecine girdiği sıkıntılı yıllardır. 

Ahmet Ağabey, o netameli dönemi yeniden yaşarcası-

na şöyle anlatıyor: 

“Mücadele Birliği’nin çözülme sürecini Bayrak 

gazetesinde iken yaşadık. Biz Mücadele Birliği’ne 

ayrılmak için girmedik. Hiç kimse oraya ayrılmak 

için girmedi. Büyük dava var, hayatınızı ona adıyor-

sunuz. Anadolu’da binlerce insan böyle adanmışlıkla 

Mücadele Birliği ile ilişki kurmuştur. Bir süre sonra 

birtakım sancılar olmaya başladı. Bizden önce Cemil 

Çiçek Mücadele Birliği’nde idi. Necmettin Türinay 

Mücadele Birliği’nde idi daha sonra ayrıldı ve şimdi 

Yeni Akit gazetesinde yazıyor. Ziya Bervinanlı 

Mücadele Birliği’nin tüm muhasebesini yürütürdü. 

Onlar üçlü olarak ayrıldılar. Sonra Hüseyin Gülerce 

ayrıldı, daha doğrusu ihraç edildi. Burada ihraç edildi 

demek, büyük suç işledi demek değil. Bu tür teşkilat 

yapılarında maalesef böyle üstünü çizmeler kolay 

oluyor…”

Mücadele Birliği’nin Fikriyâtı ve Düşünce Çizgisi 

Üzerine Mülahaza 

Ahmet ağabey, Mücadele Birliği’nin çözülme süre-

cini uzatmak istemiyor. Konu buraya gelmişken; 

bu günlerden geriye dönüp baktığında Mücadele 

Birliği’nin fikir çizgisini nasıl değerlendirdiğini ken-

disinden öğrenmek istiyorum ve soruyu şöyle soru-

yorum: 

-“O yıllarda, genel manada sağcı ya da milliyetçi-

muhafazakâr diyebileceğimiz bir çizgi ile birlikte, 

Seyyid Kutup, Muhammed Kutup, Mevdudi ve 

benzerlerinden yapılan çevirilerle yeni filizlenen bir 

İslâmi söylem vardı. Buradan dönüp geriye baktı-

ğımızda Mücadele Birliği tecrübesinin o genel fikri 

havza içerisinde nasıl bir çizgiye oturduğunu, bir 

düşünce sistemi ve hareket olarak nasıl bir işlevi 

olduğunu düşünüyorsunuz?” Cevabı şöyle oluyor:

“Ben Mücadele Birliği’nde yer alan arkadaşlarımı-

zın tamamının İslâmi bir dava olarak orada bulun-

duklarını düşünüyorum. Kendime de öyle bakıyo-

rum. Bir arayış halindesiniz. Beraber yürüyeceğiniz 

bir yer arıyorsunuz. Mücadele birliği o noktada 

dinamik bir yapı ortaya koyuyor. Mesela Risale-i Nur 

okuduğunuzda bir sistem fikri edinmeniz mümkün 

olmayabiliyor. Bir kalp kıvamı edinebilirsiniz, bir 

fikriyat edinirsiniz ama bir sistem bilinci, bir siyasi 

şuur olmayabilir. Ben bunları önemsiyorum. Bir 

Müslümanın temel özellikleri arasında bir siyasi şuur 

sahibi olmasını, sistem şuuruna sahip olmasını önem-

siyorum. Sistem şuurundan da şunu kast ediyorum: 

Ülke nereye gidiyor? Ülkenin yönetildiği yapıyı idrak 

etmek, onun sizinle, inanç yapınızla ilişkisini tespit 

etmek, İslâm’ı bir bütün olarak algılamak, İslâm’ı 

bir hayat düzeni olarak algılamak, yaşanacak bir 

düzen olarak algılamak. ‘Ben fırsat bulduğum kadar 

İslâm’ı yaşarım’ demekten farklı bir şey bu. Sokağın 

da İslâm’ı teneffüs edebileceği bir iklim olması, bu 

sokağı niteliğe dönüştürmek gibi bir mücadeleyi 

gerektiriyor, kendiliğinden olmuyor. O bir sistem 
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bilincidir ve siyasi bir şuur gerektiriyor. Aslında 

İhvan hareketinde o vardır. Ben İhvan’dan yapılan 

çevirilerin büyük bir kazanım olduğunu düşünüyo-

rum. Müslümanlara bir sistem şuuru kazandırma-

da önemli olduğunu düşünüyorum. Yoksa kurulu 

düzenin bir etnografik malzemesi olursunuz. Onun 

içinde kaynar gidersiniz. İnsan zaten kurulu bir 

düzen istiyor ama zaman içerisinde dışarıdaki doku, 

ülkenin iklimi, yaşadığınız genel iklim İslâm’ın has-

sasiyetlerine göre yapılanmamışsa o haşlanmış kurba-

ğa sendromuna dönüşürsünüz. Fikriyatınız, kalbiniz 

dönüşür ve artık İslâmi olamayan şeyleri de kabul 

edilebilir hale gelmeye başlarsınız. İnandığınız gibi 

yaşamayınca yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. 

Ona (sistem şuuruna) Mücadele Birliği “inkılapçı 

tavır” diyordu. Bunun hala önemli olduğunu düşü-

nüyorum. Mücadele Birliğine “sağcı, milliyetçi” diye 

eleştiriler oldu, söylemle ilgili olarak. Ben onu kabul 

etmiyor ve doğru bulmuyorum. Mesela Mücadele 

Birliği’nde ‘Yaşasın Millet, Milli Devlet, Milli Sağ’ gibi 

bir takım kavramlar kullanılmıştır. Onların tamamı-

nın içi bana göre İslâm’dır. Doğru muydu? Belki o 

günün şartlarına göre böyle bir tercihte bulunulmuş-

tur. Şu an 10 yılda siyasi bir iktidar var. Yapılabilenler 

ve yapılamayanlar var. Yapılamayanların zorluk dere-

cesi, Türkiye’nin dünyadaki konumundan etkilenen 

yapı vs. var. 10 yılda yapılanlar bile az değil gibi bir 

sonuca vardık. Oturup yine eleştirebiliriz: ‘Bunlar 

neden yapılmadı, şunlar yapılsın’ gibi. Belki bunu 

da söylemek gerekiyor ayrıca. Biz inançlarımıza 

göre yaşayabilecek noktaya gelinceye kadar özgür-

lük problemi bitmez. İçimizde bir şeyin bitmemesi, 

sürekli bir koşu olması gerekiyor. Şimdi de mevcut 

imkânlar içerisinde politika üretildiği, söylem üretil-

diğini görüyorsunuz…”

Evet, bugün durduğumuz yerden bakıp, ‘o yıl-

larda şunlar söylenseydi, şöyle bir söylem oluşturul-

saydı, şunlar yapılsaydı’ demek kolay ama o günün 

şartları neydi hepimiz biliyoruz. 

Sohbetin bu noktasında, Ahmet ağabeyin 

Mücadele Birliği’nden ayrıldıktan sonra, Altınoluk 

dergisi camiası ile buluşmasının kendisine kazandır-

dığı “kalp kıvamı” boyutuna bugün duyulan ihtiyacı 

konuşmak istiyorum. Şöyle soruyorum: 

-“Dünya ve Türkiye nereye gidiyor? Evet, 

Müslüman’ın öncelikle böyle bir derdi olmalı, bir 

sistem bilinci, mücadele bilinci, inkılapçı, devrimci, 

değişimci bir tavrı olmalı. Ama sizin ‘kalp kıvamı’ 

dediğiniz deruni boyut eksik kalmışsa -ki benim 

tespitime göre bu yaman bir çelişki idi- bunu tamam-

lamak nasıl mümkün olacak? Siz o zaman bunu bir 

ihtiyaç olarak hissettiniz ve sistem şuuruna tasavvuf 

boyutunu eklediniz. Peki, bugün ne tavsiye edersi-

niz?”

Kalp Kıvamına İhtiyaç Var

Ahmet ağabey, bu soruyu Mücadele Birliği’nin 

çözülme süreci üzerinden cevaplıyor: 

“Önce Mücadele Birliği’nin çözülme sürecine dair 

bir şeyler söylemek lazım. Ben davaya bağlananların 

heyecanlarında, hasbiliklerinde, dava şuurlarında bir 

noksanlık olmadığını düşünüyorum. Onlar dava-

ya gerçekten aşkla, şevkle bağlandılar. Hanımlar 

bileziklerini çıkarıp verdiler. Öğrenciler aldıkları 

bursları getirip teşkilata verdiler. Bu böyle bir ada-

nıştır. Mücadele Birliği’nin ilk yıllarında Fatih’te 

bir evde kalıyorduk; yer yataklarında ve münave-

beli olarak yatıyorduk. Geceye kadar bir grup kalı-

yor, gece de çalışıp gelenler sabaha kadar kalıyor-

du. Üniversite talebeleri, dergileri alıyordu sırtına; 

Afyon’a, Kırklareli’ne gidip satıyor, geliyordu; bazen 

bunlar üniversiteyi bitirmiş insanlar da olabiliyordu. 

Peki, eksik olan ne idi? Şu idi: Çözülmeler tepede 

başladı ve ben asıl bu tür hareketlerde tepe nok-

tasında bulunan insanların gönül kıvamlarının, 

akıl ve iradelerini kullanmalarının önemli olduğunu 

düşünüyorum. Buna tasavvufta ‘mürşidi kâmil’ deni-

yor. Mücadele Birliği’nde belli bir yerden sonra bu 

boşluk ortaya çıktı; bir irade çözülmesi oldu, kişi-

likteki insicam belki de başından beri yeterli değildi 

ve sonradan bu ortaya çıktı ya da biz onu görmeye, 

algılamaya başladık…” 
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Ahmet Taşgetiren ağabey, Mücadele Birliği’nden 

1978’de ayrılmasının arifesinde yapılan bir toplan-

tıda bu boşluğun nasıl ortaya çıktığını anlatıyor: “O 

toplantıda, en yukarıda bulunan arkadaşımız dedi ki; 

‘Benim abilerle istişare yapmadığım söyleniyor. Şimdi 

burada abiler var ve onlara soracağım (‘Sen’ diyor ve 

adlarını söylüyordu tek tek): Sen benimle dünyanın 

ve Türkiye’nin tüm meselelerini istişare edecek liya-

katte misin? Yani istişareye ehil misin?’ Nasıl cevap 

veririsiniz? ‘Estağfurullah abi’ diye bir dizi oluştu. 

Sonra ‘ben de bunun için istişare etmiyorum’ dedi. 

Bu yanınızdaki insanı silmek demektir. Orada ben 

birkaç soru sordum. Sorularımdan bir tanesi şuydu: 

‘Bizim yapımızda yukarıdan aşağıya doğru insanları 

murakabe etmek daha mümkün ama aşağıdan yuka-

rı murakabe söz konusu mu?’ Genelde bu aşağıdan 

yukarı doğru murakabe, ‘seni kılıçlarımızla düzelti-

riz’ adabı, çok kullanılan bir usûl olamıyor. Elbette 

başka eksiklikler de vardı. Ama ben, o önde bulunan 

insan ve insan grubunun kalitesinin çok önemli 

olduğunu düşünüyorum.” 

Ahmet ağabey, Altınoluk camiası ile buluşmasını 

da açık yüreklilikle anlatıyor: 

“Bayrak gazetesinden 1978’de ayrıldım ve 1988’e 

kadar Tercüman gazetesinde çalıştım. Altınoluk dergisi 

1986’nın Mart ayında çıkmaya başladı. Fahrettin 

Tivnikli beyle ve ailesiyle tanışıyordum. Annesine 

de babasına da Allah rahmet eylesin. Fahrettin Bey 

o camianın içerisindeydi. Altınoluk camiası ‘Erenköy 

camiası’ olarak da biliniyor. Bizim dergi ve gazete 

tecrübemizi bildiği için geldi ve ‘böyle bir dergi çıkarıl-

ması düşünülüyor, istişarelerine katılır mısınız?’ dedi; 

ben de ‘olur’ dedim. Altınoluk’un istişare döneminden 

itibaren içinde oldum. Nasıl bir dergi olsun? Derginin 

muhtevasına ilişkin benim tekliflerim oldu ve o istika-

mette yayınlanmaya başlandı. O zaman Musa Topbaş 

Hocaefendi vardı camianın içinde. Kendisi de İslâmi 

hizmetlerle iç içe ve maddi yardımlarda da bulunan bir 

aile. Elmalılı Hamdi Bey’in tefsir kitabının ilk nüshala-

rını almış, dağıtmış hocalara. Bu tür hizmette yer alan 

bir aile. İlk sayının kapağında ‘Andını Hatırla’ ifadesi 

var. Allah’a verdiğin söze sadık kal diye bir ifade var 

Altınoluk’un ilk sayısının kapağında. Oradaki yazımın 

başlığı da ‘Sonsuz Biat’ idi…” 

Ahmet Taşgetiren ağabeyin bir kitabının ismi de 

bu oldu: “Sonsuz Biat”. Ahzab suresinde Rabbimiz; 

“Biz emaneti yerlere, göklere tebliğ ettik, onlar 

kabul etmedi. İnsan kabul etti.” (Ahzab/72) buyu-

ruyor. Yani Allah’a verilen söz: biat. Kitap bu kav-

ram üzerinden bir temellendirme yapıyor. Bu biat 

Efendimizle bir kez daha tazelendiği, Müslüman da 

devamlı bu biatı tazelediği için “sonsuz biat” olu-

yor…

Ahmet ağabey, hem Tercüman’da çalıştığı hem 

de Altınoluk’ta yazdığı o ilk dönemdeki yazılarında 

Ahmet Taşgetiren değil de Ahmet Maraşlı imzası-

nı kullanıyor. 1988’de devamlı olarak Altınoluk’a 

geçiyor ve elan Altınoluk’ta etkin hizmetini sürdürü-

yor. Yeniden Milli Mücadele ile başlayıp Altınoluk’la 

devam eden düşünce çizgisini şöyle tanımlıyor: 

“Siyasetle Tasavvufu Buluşturmalıyız”

“Ben şahsen Mücadele Birliği’ndeki ruhum ile 

Altınoluk’taki ruhum arasında bir fark olmadığına 

inanıyorum. Buradan baktığımda Mücadele Birliği’ni 

o muhtevada algıladığımı düşünüyorum. Daha önce 

de bahsettiğim sistem şuuru çok önemli. Bakın: 

1990’dan itibaren Zaman’da yazı yazdım. 1995’ten 

2005’e kadar da Yeni Şafak’ta yazdım. 1 yıl boş-

luk olduğu dönemde de internette yazdım. Şimdi 

Bugün’de yazıyorum ve Burç FM’de konuşuyorum. 

Türkiye ve dünya siyasetine dair de yazı yazıyorum. 

Bana şu soruluyor: ‘Siyaset bir yanda, tasavvuf bir 

yanda. Oradan buraya gel-git nasıl oluyor? Bunların 

ikisi yabancı olmuyor mu?’ Ben de diyorum ki; bu 

ikisinin birbiriyle buluşması gerekir. Yani siyaseti-

nize kalbi, kalp kıvamınızı taşımanız; kalp kıvamı 

alanını da ‘ülke ve dünya nereye gidiyor?’ kaygısı-

na taşımanız gerekiyor. Bunlar birbirinden kopuk 

dünyalar değil. Müslüman kimliği zaten bunu ihtiva 

ediyor ya da etmesi gerekiyor. Yoksa bölünmüş kişi-

likler oluşuyor. Dergâhına çekilmiş, sadece kendi 

kozasını ören bir insan tipi çıkıyor. Konferanslarıma 

gittiğimde diyorum ki: ‘Artık şu duvarlar ailenize 

kabul etmeyeceğiniz manyetik dalgaların girmesini 

önlemiyor. O zaman o manyetik dalgaları dışarıda 

karşılamanız gerekiyor. Dahası sizin dışarıya o dalga-

ları verir halde olmanız lazım. Amerika’ya mesaj gön-

dermezseniz Amerika sizin evinize girer. O zaman 

ister istemez taşıyıcı olmanız gerekiyor. Altınoluk’ta 

ve konferanslarımızda ifade ettik Resûlüllah’ın (s.) 

iki temel özelliğini: 1) İslâm’ı güzel yaşamak, 2) 
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İslâm’ı taşımak (tebliğ etmek). Biz Resûlüllah (s.) 

ile aynîleşemekten bahsedeceksek bu iki hususiyeti 

kendimize, kendi istidadımız kadar taşımamız gere-

kir. Yine “Zor Zamanda Müslümanlık” diye kapak 

yaptık. 28 Şubat’ta da “Sabır” diye kapak yaptık. 

Dış şartlara karşı kendini koruyacak kalp kıvamı. 

Tasavvuf söz ve davranışla anlaşılır. Ben tasavvufun 

nitelik terbiyesi olduğunu düşünüyorum. Tasavvuf, 

Allah dışındaki güç odaklarından kalbi arındırmak 

diye tanımlıyor kendini. Bu müthiş devrimci bir şey: 

hiç bir kırıntı bırakmayacaksınız kalbinizde, Allah’ın 

kudreti dışında. Bu kolay bir şey değildir ve bir lafla 

olacak şey de değildir.”

Burada Ahmet ağabey çok önemli bir probleme 

değiniyor. Evet, siyasi hayatın, medya ve fikir haya-

tının, ticari hayatın içinde mücadele eden insanların 

kalp kıvamı eksik kaldığında bir şeyler ters gidi-

yor; şartlara teslim olunabiliyor, ayaklar sürçebiliyor. 

Öbür yanda ise, kendi kozasını örüp kendi dünya-

sına kapanan insanların dış dünyada, sokakta neler 

olup bittiği ile ilgilenmemesi de başka bir problem. 

Ahmet ağabey birkaç tecrübeyi art arda yaşamış biri 

olarak zengin ve engin bir İslâmî mücadele biriki-

mine sahip. Sezai Karakoç ve Nuri Pakdil gibi şah-

siyetlerin bir kıvamı, Mücadele Birliği’nin bir kıvamı 

ve Altınoluk’un bir kıvamı var dönem olarak. İşte 

bütün mesele bütün bu tecrübeleri bir potada eritip 

birleştirebilmek… Ahmet Taşgetiren ağabeyin halim-

selim ama net ve kararlı duruşu bu bütünlüğün 

yansıması… 

28 Şubat Süreci ve                                                

“Savunan Adamı” Savunmak

Ahmet abinin kararlı ve net duruşu özellikle 

28 Şubat’ın en civcivli zamanlarında tebarüz etti. 

Taşgetiren, o mahut süreci, “İslâm’ı azaltma ope-

rasyonu” olarak tanımlamıştı. Oldukça yerinde ve 

isabetli bir tanımlamaydı bu. ‘Benim dediğim kadar 

Müslüman olacaksınız ve bu kadar yapacaksınız, 

bundan ötesine müsaade etmem; İslâmi potansiyel 

fazla güçlendi ve çoğaldı, bunu azaltarak şu kadarına 

müsaade ederim’ gibi bir yaklaşım söz konusu idi…

Kimilerinin de “postmodern darbe” dediği 28 

Şubat sürecinin siyasi muhatabı, en başta Erbakan 

Hoca ve Refah Partisi idi. Darbecilere karşı İslâmi 

camiayı tek başına savunmak gibi ağır bir yükü 

omuzlayan merhum Necmeddin Erbakan, her türlü 

siyasi mülahaza bir kenara bırakılarak desteklenmeli 

ve savunulmalı idi. İşte Ahmet Taşgetiren ağabey tam 

yapılması gerekeni yaptı ve “Seni Seviyoruz Savunan 

Adam” makalesini yazdı. Erbakan Hoca’nın partisi-

nin kapatılma davasında yaptığı savunma gerçekten 

muhteşem savunmaydı ama Ahmet ağabeyin yazısı, 

o savunmayı da “savunan adam”ı da tarihin onur 

sahifelerine taşıyordu…

Seni Seviyoruz Savunan Adam

Ahmet Taşgetiren

“Genç adam seher vakti kalktı. Gecenin derinliği 

her yerde hissediliyordu. Abdest aldı. İki rekat namaz 

kıldı. Yâsin-i Şerif’i okudu. Sonra dua etti.

“Rabbim, onun göğsüne inşirah ver, göğsünü aç, 

genişlet… İşini kolaylaştır. Dilindeki düğümü çöz, ta 

ki sözlerini doğru anlasınlar” dedi.

O güne kadar pek çok kere eleştirmişti. Zaman 

zaman “Acaba gerçekten samimi mi yoksa…” diye so-

rular ve ihtimaller arasında bocaladığı bile olmuştu. 

Ama işte şu tercih noktasında aklına duadan ve mu-

habbetten başka bir şey gelmiyordu.

71 yaşında, yüzüne tevekkülün ince izleri sinmiş 

bir adam, hiçbir şekilde yıkılmadığını ifade ederce-

sine zarif bir tebessümle basamakları tırmanıyordu.

Savunacaktı… Savunulması gereken ne varsa 

hepsini… Üstüne yürünen her şeyi… Ezilen her in-

sanı… Horlananları.

71 yaşından sonra insan, kendi “dünya”sını sa-

vunmazdı. O savunma bir gelecek savunmasıydı…

“Her adımı bir kefaret olmalı geçmişte hata olarak 

görülenlere…” diye düşündü. Sabah güneş doğarken 

o hâlâ dua iklimini yaşıyordu.

* * *

Düşünceler içindeydi. Birdenbire gözlerine kan 

hücum ettiğini hissetti. Burun kemikleri sızlıyordu. 

İçinde mani olamadığı gözyaşları birikmişti… On-

ları tutmanın imkânı yoktu. “Nedir bu millete yapı-

lanlar” sorusunu bir türlü cevaplandıramıyordu. Ne 

isteniyorsa veriyordu millet… Çocuklarının tabutla-

rı üstüne kapanıp ağlayan anneleri, bacıları düşün-

dü… Sabahın köründe ucuz ekmek kuyruğunda 

bekleyen anneleri düşündü… Vapur iskelelerinde 

kıvranıp uyuyan çocukları düşündü. Üç aylık emek-

li maaşı kuyruğunda can veren dedeleri düşündü… 

Sonra Beyazıt’ta bekleşenleri düşündü… Sonra yıllar-

ca Güneydoğu’da ateş hattında görev yapıp, hanımı 
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başörtülü olduğu için resen emekli edilenleri düşün-

dü… Sonra suç aleti olarak müsadere edilen çarşafl a-

rı, sarıkları düşündü…

Sonra şıkır şıkır elbiseleri içinde, şıkır şıkır ka-

dehleri tokuşturanlar geldi aklına, memleket üstüne 

atılan nutukları hatırladı, “hakimler ve mahkûmlar” 

ayrımı oluştu zihninde birden.

Sonra merdivenleri tırmanan ve saatlerce ayakta 

savunma yapan 71 yaşındaki adamı düşündü.

Alnında domurcuklanan terleri düşündü. O ter, 

bir de başka bir yerde azap ürünleri gibi domur do-

mur akmıştı çenesinden aşağı. Onu düşündü.

Hayır bu ‘bu dünya’ya yönelik bir savunma ola-

mazdı.

Yüzü allak bullak olmuş bir halde, “Neden böyle” 

diye çığlık attığı duyuldu. Neden bunca mazlumiyet?

Sonra deruni sevgi tomurcukları oluştu içinde sa-

vunan adama karşı.

* * *

Orada, sanık sandalyesindeki siluetini çizmeye 

çalıştı içinde. Orada tek bir kişi yoktu. Sürekli deği-

şen, milyonlarca değişen insan siluetleri vardı. Sanki 

savunmanın her kelimesini bir başka kişi seslendiri-

yordu. Sanki hiç bitmemiş bir duruşmadan kesitlerdi 

gözlediği. Sanki bu görüntü hiç değişmemişti. Sanki 

gözü kendisine aitti savunan adamın, yüreği dedesi-

ne, elleri babasına, tebessümü çocuğuna… “Bu, be-

nim” dedi, “Hiç şüphesiz bu benim.”

* * *

Her şey bitecekti bu dünyada. Tarihe düşülen not-

lar kalacaktı. Onlar gidecekti ebediyet alemine. Her 

yapılanın yazıldığı bir tarih kütüğü vardı, o taşınacak-

tı en yüce mahkemeye. Yargı adamlarının da yargı-

landığı bir mahkeme daha kurulacaktı. Önemli olan 

oraya taşınan zabıttı. Onun için savunan adam adına 

hiçbir şeye üzülmek doğru olmazdı. Dünyevi üzüntü 

ve sevinçler, dünyevi zafer ve mağlubiyetler hep geçi-

ci idi. Önemli olan dünyada “ebediyen kalıcı olan”ın 

sırrını yakalamaktı. Savunan adam, belki en kalıcı ey-

lemini, orada dururken gerçekleştirmiş olmaktaydı.

* * *

Saadet çağından bir serinlik doldu yüreğine. Ara-

da örümcek ağı vardı, bir de güvercin yuvası. Öte ta-

rafta dişine kadar silahlı adamlar vardı. İki kişiydiler. 

Biri kendisi için değil, diğeri için, ebediyet muştucu-

su için endişeleniyordu. Diğeri, “Hüzne kapılma, Al-

lah bizimledir” diye teskin etti dostunu. Allah kalbine 

sekinet verdi. Ve onlara çağları aşan bir ömür verdi. 

Onları onurun simgesi yaptı.

* * *

“Allah’ım ümmeti Muhammed’e merhamet et!” 

diye dua etti, sonra “Allah’ım ümmeti Muhammed’e 

yardım et, koru. Allah’ım ümmeti Muhammed’e mağ-

fi ret et!”

Sonra “Seni seviyoruz savunan adam” diye seslen-

di.” (20 Kasım 1997, Yeni Şafak)

Yan sütunlara aldığımız bu yazı, hem o mahut 

iklimi yeniden hatırlamak, hem de öylesi netameli 

bir dönemde hepimizi savunan rahmetli Erbakan 

Hoca’yı minnet ve rahmetle anmak bakımından güzel 

bir vesile… Allah gani gani rahmet eylesin ve mekanı 

cennet olsun… 

Yeri gelmişken, Ahmet ağabeye, 28 Şubat sürecine 

karşı duruşu ve bu arada başörtüsü yasaklarına karşı 

yapılan protestolara ve meşhur “El Ele” eylemine 

katılması sebebiyle, Abdurrahman Dilipak gibi isim-

lerle birlikte yargılanma sürecini soruyorum. Şöyle 

anlatıyor:

“Biz o “El Ele” yürüyüşü öncesinde bir Anadolu 

turu yaptık; Abdurrahman Dilipak, Ömer Karaoğlu 

ve ben. Cerrahpaşa Tıp’ta okuyan ve okumaları 

engellenen öğrenciler de vardı. Maraş, Adıyaman, 

Malatya, Kayseri, Düzce gibi illerde iki ay program 

yaptık. Malatya’daki konuşmadan dolayı dava açıldı. 

O zaman DGM’ler vardı. Dava açıldı. Konuşmamda 

“Ankara’yı yeniden inşa etmek lazım, özgürlükler 

açısından” diye bir cümle geçiyor. 312’den yar-

gılandım; halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve sevk 

etmekten. Hâkim bunu almış ve mahkûm ettiler. 

İlginçtir; polis, “Ankara’yı yeniden imha etmek” 
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diye çözmüş; “inşa” yerine “imha” diye yazmış. 

Savunmamda “imha” değil, “inşa” dediğimi anlat-

tım; ‘Böyle bir şeyi söylemek mümkün mü? Yanlış 

çözülmüş, yeniden çözülsün’ dedim. Hâkim yeniden 

çözülmeye karar vermedi. Karar verdi: ‘sanık her 

ne kadar “imha” demedim, “inşa” dedim diyorsa 

da, aslında imha da inşa’dan sonra gerçekleşeceği 

için…’ Evet, karar öyle verildi, sonra da bozuldu. 

Bizim İstanbul’da da bir yargılanmamız oldu. Bizim 

bir bedel ödediğimiz yoktu asıl bedel ödeyenlerin 

yanında, o çocuklarımızın ödediği bedellerin yanın-

da. Kaymakamlara da baskı yapılıyordu, eşleri başör-

tülü olduğu için. Subaylara baskı yapılıyor, ordudan 

atılıyorlardı. Bana bir kaymakamın eşi: ‘benim eşime 

yapılan baskılar sebebiyle bir gecede saçları ağardı’ 

dedi. Türkiye’de bunlar yaşandı. Şimdi ise Danıştay 

bir karar verdi ve başörtülü avukatlar mahkemeye 

girebiliyor. AK Parti’nin 10. yılında hâlâ süreç bitmiş 

değil ama Allah’a çok şükür o gayretler, o sabırlar 

meyvelerini de veriyor…”

Ahmet Taşgetiren abi ile ortak yönümüz çok: 

İkimiz de İmam-Hatip mezunuyuz, Mücadele 

Birliği’nde birlikte idik ve eğer Balyoz Darbe Planı 

gerçekleşseydi tutuklanacak 36 yazar -alfabetik 

sıralama ile- Abdullah Aymaz, Abdullah Yıldız, 

Abdurrahman Dilipak ve Ahmet Taşgetiren şeklin-

de sıralanıyordu… 

Asıl İmtihan “Dünya İmtihanı”

Evet, bir dönemi atlattık, badireler atlatıldı, 

bugünlere geldik ve şimdi biz “geçmişten geleceğe” 

konuşuyoruz. Neredeyse son 50 yılı genel olarak 

konuştuk. Hakikaten çok önemli tecrübelerini aktar-

dı Ahmet ağabey. Son olarak; ‘bu tecrübeler ışığında 

bugünden sonra üzerimize düşen görevlerin neler 

olduğuna ve nasıl bir duruş üzre olmamız gerektiği-

ne’ dair nasihatlerini almak istiyorum. Şöyle konu-

şuyor:

“Aslında imtihan bitmiş değil. Bazen iktidar olur-

sunuz ama birtakım güçlerle, imkânlarla karşılaşınca 

imtihan daha çetin hale gelir. Bakın, Abdurrahman 

b. Avf (r.a.), Resûlüllah’ın (s.) irtihalinden sonra, 

oruçlu olduğu bir günde, oğlu iftar sofrası hazırlıyor. 

Abdurrahman b. Afv (r.a.) sofraya bakıyor ve ağlama-

ya başlıyor. Oğlu şaşkınlnkla soruyor: 

-‘Niye ağlıyorsun babacığım. Elhamdülillah 

İslâm’ın güzel günlerini yaşıyoruz.’ 

Abdurrahman b. Avf (r.a.) şu cevabı veriyor: 

-‘Oğlum, ben de ona ağlıyorum. Musab b. Umeyr 

Uhud’da şehit olduğunda, defnederken üzerindeki 

elbise başını örttüğünde ayakları açık kalıyor, ayağını 

örttüğünde başı açık kalıyordu. Üstünü tam örtecek 

bir elbisesi yoktu. Resûlüllah Efendimiz (s.): “Üstünü 

örtün, ayak uçlarına da otlar örtün.” dedi. Onlar 

yaşadılar, şehit oldular, gittiler. Acaba Allah onlara 

cennette vereceği şeyi bize dünyada mı veriyor, orada 

vermeyecek mi diye endişe ediyorum!’

Evet, şimdi konuşulan şu: Müslümanların iktidar-

la buluşması, para ile buluşması acaba Müslümanları 

bozuyor mu? Bazen iktidarın, paranın, şöhretin 

imtihanı daha zor olabiliyor. Bunun için bizim her 

halimizde Müslümanlığımızı koruma gibi bir hassa-

siyetimiz olmalı! Son zamanlarda ‘Allah’a bağlı bir 
hayat’ konusunda konferanslar veriyoruz. Allah’ın 

varlığının bizim hayatımızla ilgisi nedir ve bunu 

idrak edişimiz nasıldır? Allah var, buna inanıyoruz 

ama benim hayatımı nasıl etkiliyor? Allah’ın birliği-

nin yani tevhidin hayatla, zihin dünyamızla ilgisini 

yeterince kurabiliyor muyuz? Asıl imtihan budur. Her 

Müslümanın kalp davası olmalıdır. Kalbini avucunun 

içine almalı, orada ne var ne yok ara sıra bakmalı. 

Çünkü Allah Teâlâ, “Benim huzuruma kalb-i selim 

ile gelin!”, “Orada ne mal ne de evlat fayda verir.” 

buyuruyor. Kalb-i selim, hastalıksız bir kalp demek; 

içinde maraz olmayan, ölü olmayan, taşlaşmış olma-

yan. ‘Taşlanmış bir kalp taştan daha kötüdür’ diyor, 

Kur’ân, “Onların kalplerinde maraz vardır” diyor. Ne 

zaman çağrılacağımızı bilmediğimiz için, selim kalbe 

sahip olmak, onun için emek vermek, kalp duyar-

lılığına sahip olmak hayati bir şey. Bu yüzden uzun 

süre “İslâm’ı aşkla yaşayabilmeyi” anlattım. İslâm’ı 

yaşama şevki, aşkı olması lazım. Ayette anlatılan ‘içle-

ri dolu başak taneleri’ gibi, şevkle. İnancımıza sahip 

çıkarak, hayat haline gelebilmesi için gayret etmek 

lazım diyerek sözlerimi tamamlıyorum.”

Sorular-Cevaplar-Açıklamalar

Sözlerini böyle tamamlayan Ahmet Taşgetiren 

ağabeye bu güzel nasihatlerinden dolayı teşekkür 

ediyoruz. Ama sohbetimizin son bölümünde, Ahmet 

ağabey dinleyicilerden gelen sorulara cevaplar veri-

yor. Bu cevapları ve açıklamaları da kısaltarak pay-

laşıyoruz.
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Kalp Kıvamı ve Namaz

Namaz Gönülleri Platformu’nu kurduğumuz 

2006’dan beri organize ettiğimiz “Namazla Diriliş” 

programlarından bazılarına katılarak namaz davası-

na anlamlı katkılar sağlayan ve Platformu çalışmala-

rını çok hayati bulduğunu belirten Ahmet ağabey, bir 

soru üzerine bu dirilişin “namaz” ile “kalp” arasında 

sıkı bir bağlantı kurarak gerçekleşebileceğini söylü-

yor:

“Kur’ân-ı Kerim’de “Dikkat edin! Kalpler, ancak 

Allah’ı zikrettikçe mutmain olur (huzura erer, doyu-

ma ulaşır).” buyrulur (Ra’d/28). Demek ki kalp, 

devamlı Allah Teâlâ’yı anacak, zikredecek. Böylece 

mâsivallah’dan arınacak. Adına tasavvuf deyin ya da 

demeyin, bir kalp davanız mutlaka olmalı. Bir de 

zaman zaman kalbinizi avucunuzun içine almalısınız. 

Mesela namazı nasıl kılıyorsunuz? Sadece namaza 

durup ‘Allahu Ekber’ demek yetmez, o namazın 

içine girmek gerekir, onun için de bir kalp eğitimi 

almanız lazım. Allahu Ekber dediğinizde namazın 

içine girmek... Birçok insan kılıyor gidiyor ama 

namazın içine girmiyor. Evet, kalp namazla iç içedir 

ve Allah’ın huzurunda duran bir kalp ancak kıvamını 

bulur. Bunun için de bir terbiye gerekiyor. Esasen, 

Müslüman olmak bir terbiye gerektiriyor...”

Yeni Şafak’tan Ayrılış Nedeni ve Hükümete Bakış

Yeni Şafak’tan niçin ayrıldığına dair soruyu şöyle 

cevaplıyor Ahmet Taşgetiren: 

“Yeni Şafak’tan 19 Ağustos 2005’te ayrıldım. O 

gün de bugün de gündemde olan ‘Kürt meselesi’ 

hakkında Tayyip Bey bir konuşma yapmıştı; ‘Bir 

Kürt meselesi vardır Türkiye’de; o sorun benim 

sorunumdur’ diye. Ben de bir yazı yazdım; sert bir 

yazı idi... -Yeni Şafak’ta yazdım ama hiçbir zaman 

iktidara angaje bir yazar olmadım. Benim konumum 

hep eleştirel oldu; ama eleştiriyi iktidarı baltalamak 

anlamında anlamıyorum. Müslümanın Müslümana 

ikazı “emr-i bi’l-maruf nehy-i ani’l-münker”dir ve 

ona iyilik etmek içindir.- O yazdığım sert yazıda söy-

lemek istediğim şu idi: “Meseleyi ‘Kürt sorunu’ diye 

ifade ederseniz, bu bir etnik tanımlama olur, oysa bu 

etnik bir mesele değildir. O zaman bunun içinden 

çıkamazsınız, sizin inanç yapınıza uymaz bu, size 

bunu söyletenler yanlış söyletti.” O zaman Tayyip 

Bey gazeteyi aradı ve ben de yazıyı kestim... Ama şu 

an Tayyip Bey, “Kürt sorunu yoktur” noktasına geldi; 

“Benim Kürt kardeşlerimin sorunu vardır”, dedi. Bu 

benim 2005’te söylediğimdir… Aradan 2 yıl geçiyor; 

Londra’dan uçakla dönüyoruz ve Başbakan’la konu-

şuyoruz. “Ben bunu demekle yanlış yaptım” diyor. 

Etnik bir tanımlama yaparsanız bunun içinden çıka-

mazsınız. Şimdi Tayyip Bey kardeşlik vurgusu yapı-

yor, “asabiyet şeytandandır” vurgusu yapıyor. Belki 

de bunları bugün söyleyebiliyor; o dini muhtevalı 

söylemi ancak aradan 10 sene geçtikten sonra söy-

leyebiliyor. Şimdi bana hükümetle ve Tayyip Beyle 

ilişkilerde asla bir uyarı yok. Ben yazılarımı özgürce 

yazıyorum. Şunu istiyorum: bu hükümet başarılı 

olsun. Bir iki dönem daha çalışsın. Türkiye’de bir sis-

tem restorasyonu yaşanıyor; tedrici olarak. Bu resto-

rasyon yalnız içeriden aldığınız destekle sınırlı değil, 

dünyaya da bakıyorsunuz. Tayyip Bey, iktidara gelir-

ken Amerika’ya, Avrupa’ya gitti. İçeride meşruiyet 

tanımadılar. 2007’ye kadar darbe konuşuldu TSK’da. 

Nasıl ayakta duracaksınız? Darbe niye yapamadılar? 

‘Darbe yapsak bunun dünyada karşılığı yok, kon-

jonktür müsait değil’ dediler. Amerika biraz sinyal 

verse içeridekiler darbeyi yapacaklardı. Böyle de bir 

dengenin içinde yürüyor Türkiye. Halktan %50 oy 

aldınız ve bu müthiş bir şey ama sizin iktidar olmanı-

za yetmiyor. Milli Eğitim kaçıncı yılda 4+4+4’e geldi? 

10. yılda. İmam-Hatiplerin nefes alma borusu ancak 

10. yılda açılabildi. Başörtüsü hala çözülemedi; veri-

len özgürlükler hep fiili özgürlüklerdir. Yasal anlam-

da Anayasa Mahkemesi’nin yorumu orada duruyor. 

Laiklik yorumu orada duruyor. Onun için Türkiye’de 

olup bitenlere biraz geniş bakmak lazım. Hükümete 

kötü bakıyor olabilirsiniz, eleştirileriniz de olabilir 

ve bunu da zaman zaman yapmak lazım. Hükümet 

de muhalefetten rahatsız olmamalı. Muhalefet olma-

lı; yapamayacağınız şeylerde sizin için kuvvet olur. 

Halk bunu istiyor. Evet, muhalefet lazım ama ben 

bu iktidarın ve bu kadronun başarılı olmasını istiyo-

rum. Tayyip Bey, Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül, 

Ali Babacan benim gibi bir insan. Onun kalbi değişti 

diye bir şey diyemem ben asla. Benden çok çalışıyor, 

Tayyip Erdoğan deli gibi çalışıyor. Kendi çıkarı için 

olmaz böyle bir şey. ‘Seni seviyoruz savunan adam’ 

gibi yargılamamak lazım. Allah sağlık versin, güç-

kuvvet versin diye dua etmek lazım.”
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■ Gönül Kalemi Ahmet Taşgetiren

Mücadele Birliği Tecrübesi

Yine bir soru üzerine Mücadele Birliği tecrübesi 

ve mirası hakkında şöyle konuşuyor: 

“Mücadele Birliği’ndeki kardeşlerim aslında saha-

be gibi yaşama özelliğindeki insanlardı. Buna bütün 

kalbimle inanıyorum. Sahabeyi ufuk olarak gördüler 

ve o gayret içinde oldular. Ben bu tür yapılarda örnek 

insanların rehberliğini çok önemsiyorum. Oradaki 

sancı, Mücadele Birliği’nin inkıtaa uğramasına yol 

açmıştır. Mücadele Birliği’nin ulaştığı nesil bugün 

birçok yerde farklı hizmet grupları içerisinde hizmet 

ediyorlar. Onun altını çizmek isterim. Çok farklı yer-

lerde. Bulundukları yerlerde farklı camialarla ilişkile-

rin kardeşçe bir çerçevede yürümesi gibi bir misyon 

ifa ettiklerini düşünüyorum. Böyle bir grup taassubu 

olmadan farklı yerleri yaşadılar, bir deneyimden 

geçtiler. Bana göre davalarını kaybetmediler, farklı 

yerlerde hizmet ediyorlar. O da bence Türkiye’nin 

İslâm’la buluşma yürüyüşünde önemli bir merhale-

dir.”

Arap Baharı ve Türkiye

Ortadoğu’da “Arap Baharı” denilen gelişmelerle 

yaşanan değişim ve şekillenmenin Türkiye’ye ve özel-

likle Kürt meselesine etkileri üzerine bir soruya da şu 

cevabı veriyor:

“Geçenlerde ‘Sürece hâkim miyiz?’ diye bir yazı 

yazdım. Bir süreç işliyor; tüm Ortadoğu şekilleni-

yor. Buna ben ‘normalleşme’ diyorum. Amerikan 

Dışişlerinden bir yetkili diyor ki: ‘Ortadoğu 

Osmanlı’dan beri en büyük dönüşümü yaşıyor’. Tabi 

ki, olaya Amerika ve biz farklı pencerelerden bakıyo-

ruz. Türkiye de Amerika da bölgenin bir yere gitme-

sini istiyor ama ben Türkiye ile Amerika’nın birebir 

örtüştüğü kanaatinde değilim. Ancak tek başına 

Türkiye sürece hâkim olacak güçte de değil… Hani 

bazı filmler olur; iki kişi boğuşur, bir tabanca patlar 

ve kim vuruldu acaba bilemezsiniz, az sonra birisi 

düşer. Bir düello olur, karşı karşıya iki adam; ikisinin 

de silahı patlar ve bir süre ikisi de ayakta durur ve 

sonra biri düşer. Bazen öyle şeyler olur. Türkiye tek 

başına süreci yönlendirecek güç sahibi değil. Kürt 

meselesini Türkiye’ye karşı ve hatta bizzat Kürtlere 

karşı kullanıyorlar. Türkiye eğer bu meseleyi aşabi-

liyorsa, bunu kardeşlik iklimine borçlu. Bana göre 

kardeşlik iklimi AK Parti ve Türkiye’nin en önemli 

imkânıdır, bu meselenin çözümünde. Türkiye’de 

iktidar ve aklı başında olan başka karar odakları bu 

imkânı doğru değerlendirmeli. Eğer Türkiye onu da 

kaybederse gerçekten bu işin içinden çıkılmaz hale 

gelebilir. Zira Kürt meselesiyle oynayan güç odak-

ları var. Son zamanlarda Tayyip Erdoğan hakikaten 

kendi gönül iklimiyle de devreye girmeye başladı. 

Son konuşmaları asabiyet ve millet kavramı üzerine. 

Ben daha önceden yazdım: ‘Kürt meselesinin nasıl 

çözüleceği konuşulurken MGK’nın masasına İslâm 

gelmeli’ dedim. Bunu asker de halk da konuşmalı. 

Siz Ankara’da başörtülülere zulmederken, Güney 

Doğu’da ‘Biz din kardeşiyiz’ dediğinizde kimse buna 

inanmaz. Ama Tayyip Erdoğan ‘Din kardeşiyiz’ dedi-

ğinde bu inandırıcı bir şey. Çünkü kurulu düzenin 

zulmünü bizzat kendi hayatında yaşamış olan insan. 

Onu söylüyor zaman zaman: ‘Kürt kardeşlerimiz 

bitakım acılar yaşadı ama kim yaşamadı ki Türkiye 

de? Biz de bu acıları yaşadık’ diyor. Ben bunun 

karşılık bulduğunu düşünüyorum. Maalesef siyasi 

Kürtçülük Güneydoğu’da ya da başka bölgelerde 

kimi dindar Kürt kardeşlerimizi bile etkiler oldu. 

Bunun değişik örnekleriyle karşılaştık oralara gidince 

ve ürktüğümüz oldu. Onu tamir etmek gerekir. Son 

günlerde ‘Zihin restorasyonu’ ve ‘İdeolojik tükeniş’ 

diye yazılar yazdım. Öcalan kalktı dedi ki; ‘artık ulus 

devlet istemiyorum, demokratik özerklik de istemi-

yorum, İmralı’daki tecrit beni akıllandırdı. Bütün 

bunlar kapitalist modernitenin bizi kurban etmesiy-

miş’. Bu bir ideolojik tükeniştir. O zaman dağa çıkan 

çocuk ne yapacak? Niye çağırdın bu çocukları dağa? 

İşte bu hareketlerin sonu: tepedeki adam ideolojik 

açıdan ölüyor, alttaki onun farkına varamıyor… 

Hasılı çok hayati bir süreçten geçiyor İslâm dün-

yası. Bundan başarı ile çıkmak lazım. Bu önemli 

bir dönüm noktası ve tarihin kırılma noktasıdır. 

Bazı şeyler iyiye gidiyor; Tunus’ta, Libya da, Mısır 

da ama Suriye de ayak sürüyorlar. Bu işin içinden 

Müslümanların yeni bir güç olarak doğduğu bir 

sonuç elde etmek gerekiyor.”

Ahmet Taşgetiren ağabeyin bu dileklerine, 

‘İnşallah, kavli ve fiili duamız bu olsun’ diye muka-

bele ediyor ve güzel sohbetini noktalıyoruz. Rabbim 

ona ve cümlemize hayırlar versin. 
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İ nsanlar genellikle kendilerinin yaptıkları hataları kabul 

etmezler, etmek zorunda kalsalar da sebeb olarak baş-

kalarını öne sürerler. Fert olsun topluluk olsun, cemaat ve 

devlet olsun oraların sorumluları hiç hata yapmazlar(!). 

Kendileri hep en doğru işleri yaparlar, doğru yaparken 

yanlış sayılacak bir durum ortaya çıkarsa onun da sorum-

lusu yine bir başkasıdır.

Çoğu kez insandan kaynaklanan bu yanlış tutum ve 

tavrın, sorumluluk sahibi olan Müslümanlarda da yaygın 

bir hastalık olarak etkisini göstermesi bizlerin yol almamı-

zın önündeki en büyük engeldir.

Hayat boyu yaptıklarımız konusunda tutum belirle-

mek en önemli meselelerimizden biridir. İnsan iyi işlerini 

kahramanca(!) savunurken, yaptığı yanlış, hatalı, kötü 

işleri ise ya bile bile yaptığı işi kötülüğüne rağmen savu-

narak haklılığını isbat etmek ister ya da o suçu başkasına 

mal eder. “Asıl suçlu başkasıdır” der. “O olmasa ben bu 

hatayı yapmazdım” der. Tıpkı İblisin dediği gibi. Yani 

insanların çoğu hatalarını asla kabul etmez ve devamlı 

kusuru ve hatayı başka şahıslarda ve kurumlarda arar.

Hatalarımız ve yanlışlarımız karşısında Kur’ân 

Adem’in tutumunu benimseyip hayat ilkesi haline getir-

meyi ve iblisin tutumundan uzak kalmayı Adem ve eşi 

üzerinden bize öğretir.

Yüce Allah insanın yaratılışı ile ilgili bilgileri bize 

Kur’ân’da anlatırken, Adem’in ve iblisin birbirleri ile 

taban tabana zıt tutum ve tavırlarını açık ve net bir şekil-

de ortaya koyarak müminlere, ilk insan ve eşinin bilerek 

yaptığı hatalar karşısındaki tutumunu benimsemelerini, 

iblis gibi davranmamalarını birçok ayette ortaya koymak-

tadır. 

Adem’in duruşu; kendi eksikliğini, hatasını, suçunu 

ve yanlışlarını kabul etmek, hatasından ve suçundan dola-

yı başkalarını suçlamamak, kendi hatasını düzeltmek için 

çaba göstermektir.

“Bir zaman biz meleklere: Âdem’e secde edin! demiştik. 

Onlar hemen secde ettiler; yalnız İblis hariç. O, diretti.” 

“Bunun üzerine: Ey Âdem! dedik, bu İblis, hem senin 

için hem de eşin için büyük bir düşmandır. Sakın sizi cen-

netten çıkarmasın; sonra yorulur, sıkıntı çekersin!” 

“Şimdi burada senin için ne acıkmak vardır, ne de 

çıplak kalmak.” 

“Yine burada sen, susuzluk çekmeyecek, sıcaktan da 

bunalmayacaksın.” 

“Derken şeytan onun aklını karıştırıp “Ey Adem! dedi, 

sana ebedîlik ağacını ve sonu gelmez bir saltanatı göste-

reyim mi?” 

“Nihayet ondan yediler. Bunun üzerine kendilerine 

ayıp yerleri göründü. Üstlerini cennet yaprağı ile örtme-

ye çalıştılar. (Bu suretle) Adem Rabbine âsi olup yolunu 

şaşırdı.” 

“Sonra Rabbi onu seçkin kıldı; tevbesini kabul etti ve 

doğru yola yöneltti.” 

“Allah dedi ki: Birbirinize düşman olarak hepiniz 

oradan (cennetten) inin! Artık benden size hidayet geldi-

ğinde, kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve bedbaht 

olmaz.” 

“Kim de benim zikrimden-Kur’ân’dan yüz çevirirse 

şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu, kıya-

met günü kör olarak haşredeceğiz.” 

“O: Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa 

ben, hakikaten görür idim!, der.”

“(Allah) buyurur ki: İşte böyle. Çünkü sana âyetlerimiz 

geldi; ama sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde sen 

unutuluyorsun!” (Taha 116-126)

Tam da bu noktada İblisin isyan etme gerekçesine 

dikkat etmemiz lazım.

“Allah buyurdu: Ben sana emretmişken seni secde 

etmekten alıkoyan nedir? (İblis): 

Ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, 

onu çamurdan yarattın, dedi.” 

“Allah: Öyle ise, “İn oradan!” Orada büyüklük tasla-

mak senin haddin değildir. Çık! çünkü sen aşağılıklardan-

sın! buyurdu.” (A’raf 7/12, 13) 

Şemseddin ÖZDEMİR

-Hatalar ve Günahlar Sarmalında Tavrımız- 

Hz. ADEM’İN TUTUMU*
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■ Hz. Adem’in Tutumu

Devamın da İblisin insanları saptırabilmek için 

Allah’dan izin alışı söz konusudur.

“İblis: Bana, (insanların) tekrar dirilecekleri güne 

kadar mühlet ver, dedi.”

“Allah: Haydi, sen mühlet verilenlerdensin, buyurdu.” 

(A’raf 7/14, 15) 

Böylece İblis, Allah’ın kendisini azdırdığını söyler ve 

insana savaş açar.

“İblis dedi ki: Öyle ise beni azdırmana karşılık, and 

içerim ki, ben de onları saptırmak için senin doğru yolu-

nun üstüne oturacağım.”

“Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağla-

rından, sollarından sokulacağım ve sen, onların çoklarını 

şükredenlerden bulmayacaksın!” dedi.” 

“Allah buyurdu: Haydi, yerilmiş ve kovulmuş olarak 

oradan çık! Andolsun ki, onlardan kim sana uyarsa, sizin 

hepinizi cehenneme dolduracağım!” (A’raf 7/16, 17, 18) 

Adem ve eşi, İblisin vaadlerine/kandırmasına/vesvese-

lerine inanarak günah işlediler.

“Böylece onları hile ile aldattı. Ağacın meyvesini tat-

tıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yap-

raklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara: 

Ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytan size apaçık 

bir düşmandır, demedim mi? diye seslendi.” (A’raf 7/22) 

Sonrasında Adem ve eşi hata ettiklerini kabul edip 

tevbe ederek af diliyorlar

“(Adem ile eşi) dediler ki: Ey Rabbimiz! Biz kendimize 

zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutla-

ka ziyan edenlerden oluruz.”

“Allah: Birbirinize düşman olarak inin! Sizin için yer-

yüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır, 

buyurdu.” 

“Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve orada 

(diriltilip) çıkarılacaksınız” dedi.” 

“Ey Adem oğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, 

süslenecek elbise yarattık. Takvâ elbisesi... İşte o daha 

hayırlıdır. Bunlar Allah’ın âyetlerindendir. Belki düşünüp 

öğüt alırlar (diye onları indirdi).” 

“Ey Âdem oğulları! Şeytan, ana-babanızı, ayıp yerle-

rini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cen-

netten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yan-

daşları, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. 

Şüphesiz biz şeytanları, inanmayanların dostları kıldık.” 

(A’raf 7/23-27) Ayrıca bkz.15/29-43, 17/61-65, 2/30-39.

Dikkatle bakıldığında, Adem bu süreçte Şeytanı suçla-

maya teşebbüs etmedi. “Ey Rabbimiz bizi şeytan saptırdı 

sen onu helak et!” vs. gerekçelere sığınmadı. Çünkü 

Adem neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusunda bilgi 

sahibi idi ve buna rağmen nefsine uyarak, iğvaya aldana-

rak bile bile suç işledi.

“Adem ve eşi Allah’a şöylece yalvarırlar: “Ey Allah’ım! 

Biz kendi nefsimize zulmettik, biz bile bile senin emrini çiğ-

nedik, eğer bizi affetmezsen, bize acıyıp merhamet etmezsen 

biz mahvoluruz” derler.” (A’raf 7/23) 

Her zaman fert olarak olsun, cemaat olarak olsun, 

ümmet olarak olsun Müslümanlar olarak mutlaka kuşan-

mamız gereken tavır bu tavırdır. Sorumlu oldukları görev-

lerini, ibadetlerini yapmayıp, önündeki rehberin yasaları, 

ölçüleri doğrultusunda sorunları çözmeyip, başına bir 

bela, bir sıkıntı gelince, çatışmalara, huzursuzluklara 

düşünce, bunun sebebinin, suçlusunun başkaları olduğu, 

etrafındaki düşmanlar olduğu, dini, siyasi, kültürel düş-

manlarının olduğu bahanesine sığınamaz, kendini akla-

yamaz. Sözgelimi masonları, Ssiyonistleri, Amerika’yı, 

AB’yi, İblisi suçlu ilan edemez, zira onlar zaten saptırma, 

fesad çıkarma, çatıştırma işlerini yapıyorlar.

Kıyamet günü İblisin/Şeytanın şöyle diyeceğini ve 

kenara çekileceğini Allah bize Kur’ân’da haber vermiştir:

“(Hesapları görülüp) iş bitirilince, Şeytan diyecek ki: 

“Şüphesiz Allah size gerçek olanı vadetti, ben de size 

vadettim ama, size yalancı çıktım. Zaten benim size karşı 

bir gücüm yoktu. Ben, sadece sizi (inkara) çağırdım, siz de 

benim davetime hemen koştunuz. O halde beni yermeyin, 

kendinizi yerin. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni 

İnsan iyi işlerini kahramanca(!)savunur-
ken, yaptığı yanlış, hatalı, kötü işlerini 
ise, ya bile bile yaptığı işi kötülüğü-
ne rağmen savunarak haklılığını isbat 
etmek ister yada o suçu başkasına mal 
eder. ”Asıl suçlu başkasıdır” der. 
“O olmasa ben bu hatayı yapmazdım” 
der. Tıpkı İblisin dediği gibi.
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kurtarabilirsiniz! Kuşkusuz daha önce ben, beni (Allah’a) 

ortak koşmanızı reddettim.” Şüphesiz zalimler için elem 

verici bir azap vardır.” (İbrahim 72/22)

Asla aklımızdan, kalbimizden çıkarmamamız gereken 

temel prensip, uyarı şudur: Yapacağımız işleri yapmadan, 

Şeytanı suçlayarak kendimizi kurtaramayız.

Özetle: Müminler olarak:

Aile hayatında,

İş hayatında,

Eğitim-öğretim hayatında,

İnsanlar arası ilişkilerde,

Cemaatte ve cemaatler arasında,

Tebliğ faaliyetlerinde,

Siyasi hayatta,

Devlette, bürokraside,

İslâm dünyası ile münasebetlerde,

Uluslararası ilişkilerde,

vs. ortada hatalı, günah, başarısız, ezik bir durum, 

sonuç söz konusu olursa öncelikle kendimizi gözden 

geçirmeli, hesaba çekmeli, öz eleştiri yapmalıyız ve ken-

dimizin/nefsimizin bir kusuru, ihmali, zaafı, günahı, yete-

neksizliği var ise, bizim hatamızın eseri ise tıpkı Adem’in 

yaptığı bu durumu hemen kabul edip,hatayı-suçu başka-

larına atmadan kendimize çeki düzen vermeliyiz, nefsimi-

zi değiştirmeliyiz!

 Aile hayatında;

Aileler içinde çıkan ve çok defa ailenin dağılmasına 

sebep olan sıkıntılarda herkes ötekini suçlamakta, kendi-

sinin hatası olmadığını bütün suçun ötekinde olduğunu 

iddia eder, asla kendi hatasını kabul etmez. Eşlerin Adem 

gibi davranıp hatalarını kabul etmesi, hep kendisini 

haklı görmemesi, olması gereken tutumdur. Eğer böyle 

yapabilecek bir bilince ulaşabilseler birçok aile yıkılmaz, 

parçalanmaz. İblisin tutumu gibi hep başkasını suçlayan 

bir tutum aileleri yıkıma ancak katkı yapar.

Müminler/cemaatler arasında;

Mesela birçok Müslüman şöyle bir hükmü tekrar eder 

durur. “Pavlus Hz. İsa’nın dinini bozdu, Abdullah ibn 

Sebe’nin yüzünden sahabe ve tabiin birbirleri ile savaştı-

lar, vs… Şiilerle Sünnileri dış güçler vuruşturuyor, Müslü-

manlar arası ihtilafların müsebbibi, istihbarat örgütleridir. 

Nerede bir hatalı uygulama varsa hemen mutlaka birile-

rinin yüzünden bu işler olmaktadır yaklaşımı. Bu kadar 

kolaycı ama gerçek olmayan yaklaşımla doğru istikamete 

varılamaz.

Cemaatin içinde;

Cemaatlerde de meydana gelen sıkıntılarda da sorum-

lular hiç hata yapmazlar(!). Suçlular hep sıkıntı çıkartan-

lardır. Eleştiri getirenlerdir, yapılan yanlışları eleştirenler-

dir. Güya onlar ya nefislerinin esiridirler ya da başkaları-

nın etkisi altına girerek cemaati yıkmaya çalışmaktadırlar. 

“Belki hatalar bizden kaynaklanmış olabilir” demezler. 

Her itiraza cevabları vardır. Onlar her şeyi en iyi bildik-

leri için yıllarını davalarına adamış fertleri bir anda silip 

ötekileştirebilmekten hiçbir sıkıntı duymazlar. Ancak bu 

yaklaşıma girenler bu yanlış yaklaşımı cemaate-harekete 

hakim kılarlarsa aslında koruduklarını zannettikleri yapı-

lara en büyük kötülüğü yapmış olurlar. Cemaatler bu 

yaklaşıma engel olamazsa kendi idam ipini kendileri 

çekmiş olurlar.

Birçok cemaat sorumluları cemaatlerindeki tıkanma-

lardan, gerilemelerden, sorunlardan ya dış güçleri-farklı 

istihbarat örgütlerini ya da bu sıkıntıları çıkartan veya 

seslendirenleri suçlarlar. Cemaat mensupları elbette belli 

konuları seslendirirler, çözümü için farklı tekliflerde 

bulunabilirler. Ama maalesef sorumlular bu sıkıntıları 

ciddiye alıp çare üretmek yerine bu konuları konuşanları 

fitne çıkarmakla suçlarlar. Onlara göre, sıkıntıları ses-

lendirenler kötü niyetlidirler ve çevrenin menfi etkisine 

girmişlerdir.

Devamlı parçalanan, mensuplarının ayrıldığı ayrıldığı 

cemaatler, siyasi yapılar ne oranda kendi kendilerine; 

“acaba biz ne hata yaptık ta bu durum ortaya çıktı?” şek-

lindeki can alıcı soruyu sorup değerlendirme yapabilmek-

tedirler. Cemmatler kendi içlerinde ortaya çıkmış, çıkabi-

lecek her bir sorunda, kendini kritize etmeksizin yabancı/

dış parmağı arayarak cemaati ıslah edemez, koruyamaz, 

hatta ayakta ayakta tutamaz. Kesinlikle ve de mutlaka 

Allah rızası için, ümmetin geleceği için, Şeytanın def edil-

mesi için, cemaatin huzuru ve bekası için, öncelikle kendi 

eksiklerini, yanlışlarını, zaaflarını, vahyî standartlardan/

mi’yardan sapmaları olup olmadığını araştırmalılar, gere-

kirse Adem gibi topluca tevbe istiğfar etmelidirler. 

Evet, yol boyunca sürekli kendini denetleyen, mura-

kabe eden ve her bir aşamada kendini ıslah eden, eksik-

lerini tamamlayan, Şeytanın tuzaklarına düşmemesi için 

mensuplarının elinden tutan, içini tertemiz ve sapasağ-

lam kılan cemaatler, bu uzun ve meşakkatli mücadeleyi 

dökülmeden sürdürebilirler, hedefe varabilirler, Allah’ın 

zafer yahut cennet vadine nail olabilirler. Kendilerini hep 

doğru görerek, suçu ve hataları başkalarında arayanlar ise 

çamura saplanan araba gibi debelenip dururlar, debelen-

dikçe de daha fazla çıkmaza sürüklenirler. 

*  Bu makale Şemsedin Özdemir’in yaptığı konuşmalardan hazır-

lanmıştır.
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insan, ontolojik olarak aşkın gücün takdirine bağlı 

bir irade ile yaratılmıştır. Kulluğun

icrası için var kılınan insan, akıl sahibi bir varlık 

olarak bir çok varlıktan daha ayrıcalıklıdır.

Yeryüzünde mevcut olan bütün nimetler, insanın 

emrine uygun olarak belirlenmiş oranlarda tayin ve 

takdir üzerine musahhar ve mukadder 

kılınmış bulunmaktadır.

İnsan, yeryüzü evreninde 

seçiciliği olan özgür irade-

si ile yaşar.Tercihlerini 

yaparken de baskı 

ve zorlama gibi bir 

yönlendirme şek-

linde kendisine hiç 

bir mudahalede de 

bulunulmaz.

İnsan, kainatta 

yaratılan varlık ola-

rak ne varsa onlarla 

ilgi kurar ve yaşayacağı 

evrenin imarını tasarlaya-

rak inşa eder ve hayatiyetini 

orada sürdürür. Hayatının ida-

mesi için de zaruri ve kendisi için 

gerekli olan her şeyi yapmaya çalışır.

İnsan; aklın dışında beş duyu, hissi selimden 

başka sezgi, varsayım (ilimde deneme yanılma) ve 

ilham dediğimiz yeteneklerle de donatılmıştır.

İnsanlık, yaşam yolculuğuna çıktığından bu yana 

sürekli olarak değişim ve gelişim çizgisinde yol ala-

rak zamanları aşındırarak yürür. Keşifler, buluşlar 

ve yeni yönelişler ile gelişen merhalelere katılarak 

toplum ile birlikte yaşanılır bu hayat.

İnsanlık, bütün kazanımlarını, kendine tahsis 

edilmiş olan ontolojik yetenek ve çabalarına daya-

narak elde eder. Çabasız hiçbir karşılık olmadığı gibi 

her çabanın istisnasız tüm insanlara verilmiş karşı-

lıkları da vardır.

İnsan, ister pozitif bilim ister sosyal bilim çatısı 

altında tüm kazançlarını yüce Allah’ın 

izniyle yapar. İlmi ilerlemede-

ki bütün kazanımlar, Allah’ın 

yardımı ile gerçekleşir. 

İnsan, bir keşif ya da 

buluş yapacaksa çalıştı-

ğı konularda ne kadar 

emek yoğunluklu 

çaba gösterirse gös-

tersin Allah’ın ilham 

ile lutfedici veri-

ci desteği olmadan 

hiçbir şey yapamaz. 

Çünkü insan, kul ola-

rak sınırları belli olan 

bir varlıktır.

Evrende yaşanılan insan-

lık medeniyetlerinin ilerleme-

sinde, gelişmesinde, bilmin katkıları 

her ne kadar olmuşsa da bilim kutsanılacak 

bir fenomen olmamalıdır. İnsanlık bilgi bakımından 

maksimum düzeye ulaşsa bile bilginin ve bilmin 

verileri insanlık medeniyeti için bir kazanımdır. 

Ancak bilgi ve bilim her şey değildir. 

İnsanın hedefi, her çeşit bağdan kurtulmak ya da 

kendisini yaratan bir güç gibi bir değişim ile ödevli 

olmak için “her şeyi bilmek” değilse, o zaman varlı-

ğının ne değeri olabilir ve yaşamasının bu evrendeki 

Naci CEPE

AŞKINLIĞA DAİR METİNLERİ ALGILAMA/ANLAMA NOKTASINDA

MUTLAKLAŞTIRMA ANLAYIŞLARI
Değişim; Sünnetullah’tır/Allah’ın yasasıdır.
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anlamı nedir? Böylesine var olabileceğini düşünmek-

se olmamamak daha iyidir.

Buluşlar, keşifler, yenilikler ve yazılan, çizilen her 

şey Allah’ın çaba gösteren her insana ilham vermesi 

ve sonsuz lütfuyla gerçekleşebilir. Yüce Allah emek 

gayreti olan hiçbir insanın çabasını boşuna çıkarmaz. 

Temel yasalar (yerçekim, suyun kaldırma yasası vs.) 

bir araştırmanın neticesinde insanlığa bahş edilmiş-

tir. Elektiriğin icadı tam beş yüz deneme/yanılma 

çalışmasının sonunda Allah’ın izin vermesi ile ger-

çekleşmiş ve insanlığın kullanımına arz olunmuş-

tur. Müspet bilimlerdeki bütün 

buluşlar ve keşifler hayatı 

yaratan, yaşatan ve yöneten 

aşkın paradigmanın inisiya-

tifinde olduğu tartışılmaz bir 

gerçekliktir.

Bu nedenle sosyal ve pozi-

tif bilimlerde yazılıp çizilerek 

verilen her özgünlüğü olan 

eser yine aşkın iradenin sevk 

ve idaresindedir. Bir şair şii-

rini, bir bestekar bestesini, 

bir edebiyatçı romanını, bir 

mütefekkir düşüncelerini, bir 

pozitif bilimci icadını, bir fel-

sefeci veya sosyolog aşkınlık 

içeren alanlardaki araştırma-

larını ve özgün eserler oluş-

turabilmek için onca çabaları-

nın karşılığını, ancak Allah’ın 

kendilerine lütfedici ilhamını 

dileyip takdir etmesiyle ala-

bilirler.

Allah’ın dilemesi/izni 

olmadan muratlarına ulaşmaları söz konusu bile ola-

maz. Tabiatta yere düşen her tane tohum ve yaprak 

şüphesiz kainatı tüm zerreleriyle hâlk edip, yaşatan 

ve yöneten kul insanın sahibi olan Rabbimiz’in kont-

rolü altındadır.

İnsanın en ilginç teşbih, mecaz, istiare, kinaye, 

telmih, tevriye, tağlip, intak ve daha zengin metafor-

larını da muhayyile kurgusu ve düşünce yetisi olma-

dan elde etmesi söz konusu olabilir mi? Bu yetenek-

leri kullanılır kılma adına emek verilerek elde edilen 

çıkarımlar hangi hayal fabrikasından üretilebilir ? 

Bu bağlamda ontolojik, epistemik ve fenomolojik 

imkanlarda bütün varlık donanımlarının hakikate 

dair olmadığı nasıl yadsınabilinir ? En güzel sözler, 

engüzel cümleler, en güzel edebi dizeler en güzel 

anlatım lirizmi ve en güzel buluş/ icat mütekabiliyet-

leri yine hakikatin lûtfedici menbaından yararlandı-

rılmıyor mu? 

Özgün bir söz, deyim, kavram gibi mantıklı 

düşünceler, fikirler, aforizmalar, çeşitli betimlemeler 

ve imgelerin Allah’ın insana verdiği yetenek desteği 

ile ortaya çıkması, hakikatin kapsama alanı içinde 

değil mi?

Böylesine güzel söz ve 

manzum edebi deyişler ancak 

aşkınlığa bağlı ilahi mantığın 

ve ilahi nutkun kapsam alanı 

içinde olabilir. Bu çerçeve-

de düşünülüp kurgulanmış, 

insan ruhunu besleyecek, 

insanlığı kucaklayabilecek ve 

ihya olunabilecek güzel eser-

ler vücuda getirilebilir.

Yazılı kültürel hayata geç-

tikten sonra insanlığı etkileye-

bilecek edebi eserlerin ortaya 

çıkması ancak böylesine yapı-

lan emek verici çalışmalarla 

bir zenginlik olarak günümü-

ze değin ulaşır. Söz konusu 

eserlerdeki metinlerin reto-

rik gücü insanı, büyüleyici 

ve etkileyici ruh iklimlerine 

taşır. Duygularımızı besle-

mede öylesine bir ilgi alanı 

oluşturur ki bu mezkur metinleştirilmiş eserler, aşırı 

ilgiden dolayı ne yazık ki zamanla eserin sözleri nas-

laştırma evresine vardırtacak kadar teveccüh görür.

Yüceltilerek azami değer verilir sevilen bu eserlere. 

Aşırı bir sevgiyle algıları ve anlayışları yoğun-

laştırıp bu eserler baş tacı edilir. Bir müddet sonra 

farkında olmadan esere olan yönelim “Tek doğru” 

eksenine oturtularak yegane esere dönüştürülmesini 

mümkün kılabilecek bir biçimde taassubi bir konum 

edindirilir. 

 Bazen kişilerin görüş ve 
yorumlarıyla (metodolijik 
çalışmalar hariç) Kur’ân Tefsiri 
adı altında yürütülen çalışma-
larda bile sözünü ettiğimiz 
durumla karşı karşıya gelebi-
liyoruz. Bir tek tefsire verilen 
aşırı önem ve takınılan duyarlı 
tutumlar nedeniyle tefsir çalış-
malarında edebi, soyolojik ve 
felsefi yorumlar bile nas gibi 
algılanabiliyor. Tabir yerindey-
se retorik/belağat gücü yük-
sek olan tefsir çalışması bile 
abartı ile muteberleştirilerek 
neredeyse Kur’ân’laştırılmaya 
çalışılabiliyor.
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Eğer bu mezkur eser, yoğun aşkın söylemsel bir 

içerik taşıyorsa, mazallah söz konusu durum; esas 

temel öğretiyi ikincil plana itme ya da gözardı etme 

meyline varabilecek bir sakınca da taşıyabilir.

İşte o, zaman beşer sözü olan bu gizemli metin 

eser, nas gibi kelime kelime ezberlenerek hayatlara 

mâl edilebilir. Beşer lafzı olan bu metinleşmiş eserler, 

sadeleştirilmez, dokunulmaz ve eleştirilmez kılına-

rak dondurulabilir de. 

Özellikle vahiy orijinli bilgiyi yorumlayarak ciltler 

dolusu yayınlanmış bu eserler, nas gibi kutsanılarak 

bir kültüre dönüştürülmeye çalışılır. Malesef kutsal-

laştırılmaya çalışılmış bu mezkur eserler, günümüze 

kadar taşınmış kimi elli, kimileri yüz yıllarca sürdü-

rülmüş bir süreç içinde günümüze uzanan efsane 

eserler olarak tevarüs etmiş bulunuyor.

İnsanlık tarihinde mütekabiliyetini harûkulade 

biçimde eser ya da eserler bırakarak göstermiş bazı 

zeki insanların, fani hayatları hitama erdikten sonra 

onların yazdıkları nasıl bir mitolojik efsaneye dönş-

türüldüklerini de görebiliyoruz. Antik medeniyet 

coğrafyarında yaşamış bazı meziyet ve güç sahipleri 

yine tarihsel kalıtlardan onların nasıl kült haline 

dönüştürdüklerini kazı yaplımış arkeolojik kalıtlar-

daki heykellerinden anlaşılmıyor mu?

Bazen kişilerin görüş ve yorumlarıyla (metodoli-

jik çalışmalar hariç) Kur’ân Tefsiri adı altında yürü-

tülen çalışmalarda bile sözünü ettiğimiz durumla 

karşı karşıya gelebiliyoruz. Bir tek tefsire verilen aşırı 

önem ve takınılan duyarlı tutumlar nedeniyle tefsir 

çalışmalarında edebi, soyolojik ve felsefi yorumlar 

bile nas gibi algılanabiliyor. Tabir yerindeyse retorik/

belağat gücü yüksek olan tefsir çalışması bile abartı 

ile muteberleştirilerek neredeyse Kur’ân’laştırılmaya 

çalışılabiliyor.

Bu tür çalışmalardan hangisi bir grup ya da hiz-

bin elinde kabul görmüşse o muteber sayılıyor. Oysa 

Kur’ân’ın okuma biçimleri ve anlam alanları meto-

doljik olarak o kadar çok ki. Ama bazen bir eserde 

işlenen bazı konular öyle etkileyici bir yorumla anla-

tılıyor ki bu yorum çalışması da bir muteber yorum 

çalışması olarak kabul edilerek maalesef tek doğru 

biçimine indirgenip herşeyleştirilmeye vardıracak 

kadar bir ifrat şekline de bürünebiliyor.

Anlamın hikmeti, bir tek yorum üzerine sabitle-

nip, ilmin ilerlemeci ve hikmet arayıcı özelliğini de 

darmadağın edebiliyor. Metne dayalı bu çizgideki 

öğretilerin tartışılmaz hale getirilmesi şirk dahil 

kebâir günahlara kadar insanı götürebileceğini ciddi 

biçimde düşünmemiz gerek.

Burada gerek Kur’ân tefsirlerinde gerekse retoriği 

etkileyici beşer sözü ile meydana getirilmiş eserlerde 

sakınılması gereken şey; aşırı tutkulara bağlı akidevi 

büyük hatalar yapmamaktır.

Fani olan dünyadaki hayatı boşa geçirmemek 

için gerçek kaynakla yüz yüze gelinmesini sağlama-

mız gerek. Tutucu, körleştirici bağnazlıklardan, tek 

doğruculuk yapamaya kalkışan hizipçi anlayışlardan 

bir an önce müslüman toplum olarak kurtulmamız 

gerek.

Allah’ın sünnetullah yasası, ilmi ilerlemeyi deği-

şimle tavsiye etmesine rağmen, beşer sözü olan edebi 

gücü etkileyici metinleri, ne her zaman tekrar ederek 

zamanımızı israf etmeli, ne de mutlaklaştırma yanlı-

şına düşmemeliyiz. Metne dayalı yazılı eserler, edebi 

formları bozulmasın diye ısrarla sadeleştirilemez 

dokunulmazlığından çıkarılmalıdır. 

Bu tür metinsel eserler günümüze uygun ve dili-

mize uygun biçimde sadeleştirilip en azami surette 

yararlanabilecek hale getirilmeden okuyucuya arz 

edilmemelidir.

Bu gün kültür dünyamızda Kur’ân meali çalış-

malarını bile nasıl daha yaygın nasıl daha iyi anla-

şılır hale getirebiliriz? diye özel bir çaba sarfedilerek 

dilimize ve dünya dillerine özenle çevirmek için 

(hatalarımıza rağmen) bir gayret veriliyorsa, metin-

lere dayalı eserlerin anlaşılması için de aynı gayretin 

verilmesi gerekir.

İlim adamlarının, yaşadıkları insanlık tarih dilimi 

içinde yazdıkları eserleri bugünün insanının anlama 

seviyesine göre uygun olmalıdır. Yazılmış eserleri, 

bugün kullanılan dilin söz dizim kalıplarıyla ele 

alınmalı. Günümüze uygun kullanılan dile uygun 

sadeleştirmeler de yapılıp arı bir dil zenginliği içinde 

anlatılarak geleceğe yönelik katkılar sağlanmalıdır. 

Bu şekilde yapılan çalışmalardan sonuçta hem İslâm 

alemi hem de dünya insanlığı en iyi biçimde yarar-

lanacaktır.

Düşüncenin gelişmesini, aklın işlevsel bağlam-

da kullanılmasına engel olan bütün anlayışlar, ne 

yazık ki beşer sözünün retoriksel edebi gizemine 

kapılmış demektir. Bu tür anlayışlarımız var kılın-

■ Mutlaklaştırma Anlayışları
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dığı müddetçe elde bulunan mevcut eserler hala ve 

ısrarla hiç tükenme bilmeyen eskimezlik yaftası için-

de okunmaya devam edilecektir şüphesiz. Bu tarz 

duruşlar ne yazık ki görüş mesafemizi daraltacak ve 

ilmi düşünmenin gelişmesini engelleyecek anlayışlar 

olacaktır.

İşte bu sebeplerden dolayı bugünün İslam dün-

yası, artık yüzünü aşkın paradigmaya tam olarak 

çevirerek yüz yüze geldiği zaman, anlama ve kavra-

yışlarımız da özgür olacaktır. Aşkın paradigmanın 

temel öğretisi ile yeniden tanışılacak insanlık ailesi 

yeniden doğacaktır. Zihinler, pırl pırıl aşkın gerçeğin 

dayanılımaz hikmeti ile O’na meftun olacaktır.

Bu gün özellikle İslâm dünyasında kişi ve kişiler 

üzerinden din algısı bir akıl tutukluğuna yol açı-

yor. Tevhidin önerdiği bütünlük ve birlikteliğimizi 

de zedeleyebiliyor. Tek tipçi, yerinden oynatılmaz 

anlatım üslubundaki işte bu ısrarcı kullanım anlayış-

ları, gelişmeye yönelik bir ilmi bakış disiplinine de 

zarar veriyor. Böylelikle bu tür çalışmalar, neticede 

zihinsel uyuşukluklara, körlüklere, tembelliklere ve 

ufuksuzluklara yol açıyor. 

Düşünmenin ve düşüncenin önü kesilerek akim 

bırakılıyor. Akıl ve Vahiy ilişkisinin birbiriyle olacak 

irtibatı engellenerek kült hale getirilen metinlerle de 

tıkandırılmaya çalışılıyor. Tabir yerindeyse insan-

lığın zihin dünyası, neredeyse bir metruk harabe-

ye dönüştürülüyor. İnsanın zihni, böylesine ufuk 

daraltıcı ortamlarda nefes alması da zorlaşıyor. Velud 

ve devingen bir dinamizm yakalanamıyor. Akıl, 

durağanlaştırılarak örseleniyor. Ef’al durumda insa-

nın kullanımına arz olunan akıl işlevsiz bırakılıyor. 

Deyim yerindeyse insan zihinsel olarak böylesi anla-

yışlarla göz altına alınıyor ve hayatlar tutuklanıyor.

Bu tek tipçi tradisyonalıst/geleneksel öğreti biçi-

mi insana “Yerinde say!” komutu veren bir öğreti 

olmakla belki daha pürütenleştiriliyor (aşırı gelenek-

çilik). İnsanları zihinsel anlamda kolonileştirmeye ve 

sürüleştirmeye yönelik durağan öğretilerden sakın-

mak gerek. Ontolojik yaşamın değişmez kurallarını 

şekilsiz kılmaya yönlendiren makul ve objektivitesi 

olmayan bu tür dayatma disiplinlerini hayatımızdan 

çıkarmak gerekiyor.

Değişmezliği tartışmalı öğretilere kim kendi için-

den bir eleştiri yaptıysa bütünden kopmaları ve 

parçalanmaları meydana getirmiş ya da getirilmesine 

göz yumulmuştur.

Başlangıçta bir bütün olan doktriner disiplinler, 

aynı metodolojik çalışmaları terk edemedikleri için 

zihinsel bölünmeler de kaçınılmaz olmaktadır.

Başlangıçta bir bütün olarak yola çıkmış dokt-

riner düşünce disiplinlerinin elli yıllık süreç içinde 

otuz parçaya bölünebildiklerini müşahade etmekte-

yiz. Beşer sözü içeren aşkınlık havzasında buluna-

rak geçmişlerini günümüze kadar taşıyan doktriner 

disiplinler aşkın öğretiyi içselleştiremedikleri ve bu 

ana kaynaktan uzak hareket ettikleri için parçalanma 

akibeti ile karşı karşıya gelmiş olabiliyorlar.

Belki de aşkınlık görüntüsünü külliyat olarak 

sergilemiş mezkur doktriner öğretiler, zamanla söy-

lemsel anlamda ideolojik yörüngede bir seyir almış 

olduğu için parçalanmalar da bu sebeple artmış 

olabilir. Her parçalanma ise ya bir enaniyetin bir baş 

kaldırısı ya da bir güç kaybının işaretlerini vermek-

ten başka ne işe yarar.

Aşkın öğretiyi yaşam kılavuzu olarak temel alma-

yıp şiar edinmeyen doktriner ilahi disiplinler, kendi-

lerini hangi kriterler ile oto kritik edebilir? Retoriği 

tartışılmaz bir fikri disiplinden yoldan çıkıp beşer 

sözleri üzerinden bir hayat tarzı oluşturmaya çalışan-

ların, gerçek anlamda yapısal donanımlarını nitelleş-

tirebilecek bir müşavereden bile nasıl uzak oldukları, 

yaptıkları çalışmaların nihayetinde anlaşılıyor. 

Belki de söz konusu durum ; mevcut statükocu 

yapılarına sıkı sıkıya tutundukları için kendi için-

de katı ama kendileri dışında ise başkalarına karşı 

dogmatik kapalılık içinde değişmez bir tavır aldık-

larındandır.

Aynı akidevi görüş çizgisine uygun parelel anlayış 

disiplinleri ile bile ne bir uzlaşı ne de bir konsen-

süs sağlayamamaktadırlar. Sürdürülen diyaloglar, 

kendi aidiyetlerine mensup olanlarla değil de bilakis 

tamamen öteki olanları muhatap alarak, yani içeri-

ye dönük değil, bilakis dışarıya yönelik ve tezatlığı 

tartışılır bir tavır sergilemektedirler. Üstelik her iki 

yönelim eylemini birlikte yapmaları gerekirken.

Bu tarz zihin tutuklusu formel yapılar ne kadar 

potansiyel donanım içinde olsalar da ne kadar nicel 

çoğunluk içinde bulunsalar da hakikatin aydınlan-

masına yönelik bir inşa süreci içinde kalıcı ve hakikat 

temelli sağlıklı salihata bir katkı da sağlayamazlar. 

Temeli, aşkın paradigmanın öğretisi ile atılama-

yan adımlar, yol almada inisiyatiflerini kaybedebilir. 

Kişi ve kişilerin görüşleri üzerine kurulu fikri disip-

linler ne kadar güçlü görünseler de etkili olama-
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yacaklarını tarih bir gün gösterecektir. (Hudeybiye 

Sözleşmesi’nde müslümanlar güçsüzdü ama inisiya-

tif sahibiydiler)

Çokluğun ya da çoğulculuğun aldatıcı yanılsat-

malarına dikkat etmek gerek. Niceliğin üzerine kuru-

lu ve başat kimlikle yönetilen münferit disiplinlerde 

kişilerin görüş ve kanaatleri bir irade gösteremeyip 

kararlarında ortak katkılar sağlayamıyorlarsa sözü 

edilen disiplinlerin yapısal sorunları var demektir.

Çokluğun ve çoğunlukçuluğun mantığı içinde 

en çok barınan şey vesvese dolu fitne tehlikesidir. 

Çokluğun steril saflaşması ancak niteliğin keşfedilip 

içselleştirilmesiyle olur. Niteliksiz niceliğin egemen-

liği uzun soluklu olamaz ama belki hormanlanmış 

yapay konjonktürel bir plan çerçevesinde çölde 

görülen bir serap misali yanıltıcı geçiciliği olabilir. 

Oysa niteliğin egemenliği ise ruhları fethedici olma 

özelliği ile kalıcıdır.

Nicel çoğunluklar (özcü ve özgünlüğe dair bir 

hikmet temeli olmayan) uniform, monoton kalıp-

lara bağlı oldukları müddetçe (amip misali) bölüne 

bölüne üremeye devam ederler. Bütünden kopan her 

bir kopma statükoculuğu benimsemiş aynı öğreti 

ile kendi tarzına uygun şekilci geleneği ile baş başa 

kalmaya yeni adaylar olurlar.

Dominant bir kimliğin etrafında bir araya gelip 

ismi var kendisi olamayan kimlikler dünyada olup 

biten ne varsa bırakın karşı durmayı kayıtsız, tepki-

siz, duyarsız bir hayat tarzına (bağlı değil) bağımlı 

olarak dışa kapalı yaşamaya devam ederler. Şekilci, 

çizgiden çıkmayan, ipotekli kimlikli kimliksizler 

olarak…

Yüzyıllardan beri bu tür gelenekselleşmiş aske-

tik anlayışlar dış dünyaya kapalı vaziyetleriyle ne 

yazık ki bertaraf olmuyor. İçe kapanık geleneksel 

asketik disiplinlerin içinde otoriteryenler var olduğu 

sürece… Dış dünyaya yönelik yönetim anlayışlarına 

sahip otoriter oligarklar var olduğu sürece… Ancak 

kalıcı durumun sürgit devam edeceği izlenimini 

verebilir.

Aklını kullanmayı 744 yerde beyan eden ilahi/

aşkın öğretiye kulak asmayanların niceliksel varlığı, 

nitelik mücadelesini verenlerin azlığından dolayı bu 

günün dünyasında bile uyutulmuşluğun, uyuştu-

rulmuşluğun anaforundaki prangalar maalesef kırı-

lamıyor.

Sorgusuz sualsiz bir teslimiyet; mutlak hakikate 

(tartışmasız doğru) yapılacağına ne esef verici ki 

statükocu, donuk, tek tipçi aymazlığı olan otoriter 

zihin dünyalarının başatlarına yapılmaya çalışılıyor. 

Bugün için bir insan, bir beraberlik olgusu içinde 

hâlâ reyini verebilecek ve varlığına yaraşır biçimde 

bir bilinç oluşturamamışsa bu kişi kendini tanımla-

yamıyor demektir.

Akidesine ve aidiyetlerine mensubiyetini ifade 

edip kendini kanıtlayamamış bir kimlik, kanaat 

sahibi olabilecek şekilde reşit olamamış demektir. 

Aşkın öğretinin kul insandan istediği şey sorumluluk 

taşıyabilecek bir bilinçle rüşt sahibi biri olmasıdır.

Akıl varlığını koruyan her insan, akıl sahibi 

olarak toplum içinde bir görüş ya da rey sahibidir. 

Görüş sahibi olan her insan ise karar ve irade sahi-

bidir. Yüce Rabbimiz akıl, karar ve irade sahibi her 

insanı kulluğuna muhatap ya da kulluğuna aday 

olması için yaratmıştır.

Konuyu toparlayacak olursak insanlık alemi için 

eserler vermeye çalışmış bilge insanların eserleri 

elbette okunmalı. Ancak eserlerin retoriksel/söy-

lemsel anlamlarının tutucu etkisinde kalınmamalı. 

Edebi gücü etkileyici bu manzum eserlere hak ettiği 

kadar değer vermeliyiz. Bu eserlerdeki bilgilerden 

bir öğrenci gibi yararlanmalı fakat nas gibi algılayıp 

anlamaktan kaçınmalıyız.Yazımızda niyetimiz ne 

eserelere ne de yazanlara muhalefet ve düşmanlık 

yapmak değildir. 

Sadece abartı yapma vasıfları olan insana yönelik 

bir hatırlatmadır.

İnsanlık, kutsallaştırılmış beşeri sözsel metinlerin 

ve nesnelliklerin tehlikeli sahalarından uzaklaşabil-

melidir. 

Allah’a kullukta kulca arınarak aklanmalıyız. 

Hakkı ve hakikati idrakle itaat etmeli. Aşkınlığı 

içselleştirmiş kendilikleri bir araya getirerek bilinç 

ışıklarımızı tevhidi bizliğin içine almalıyız. Tevhide 

uygun ve yaraşırlığı olabilecek biz olmalıyız…

Bu dünyaya Allah’ın kulluğuna muhatap alı-

nıp gönderilmişsek eğer, hayatlarımızı vahyi ilkeler 

bağlamında terbiye etmeliyiz. Başkalarının görüşle-

rinden ise asgari ölçülerde istifade etmeliyiz. Ancak 

başkalarının kanaatleriyle hayatlarımızı kurmama-

lıyız. Hakkın ve hakikatin mutlak ilkelerine teslim 

olunarak kulca Allah’a haşyet içinde itaat ederek 

kendimiz olmalıyız. 

“Bilinç ışıkları yanmadan özgürlük ışıkları 
yanmaz”
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Cemil ÖĞMEN

T
arihçi ve sosyolog Hamit 

Bozarslan’ın Modern Türkiye’nin 

Tarihi adlı kitabı, Fransa’da La Découvert 

Yayınevinin ansiklopedik dizisinde 

yayımlanmak için kaleme alınan yazı-

ların Türkçe tercümesidir. Fransa’da 

Türkiye çalışmalarının yetersizliği dola-

yısıyla, bu dildeki literatür boşluğunu 

doldurmak amacıyla yazılmış makaleler 

ansiklopedi için hazırlandığı için ne 

yazık ki yeterince hacimli değildir. Ama 

bu kitabın dikkat çekici tarafı hacminden ziyade Hamit 

Bozarslan’ın farklı disiplinlerde sahip olduğu bilgi biri-

kimi ve tarih yazımı hususundaki çeşitli epistemolojik 

tartışmalara olan vukufiyetidir. Bu minvalde kitabın 

hangi disiplin içinde kaldığını tasniflemek için bir çaba-

ya girdiğimizde tarih bilimi, siyaset bilimi ve siyaset 

sosyolojisi gibi birden fazla disiplini anmak zorunda 

kalabiliriz. Neyse ki böyle bir çabamız olmayacak. 

Kırılma ve Devamlılık

Bozarslan, kitabın başlıca amacının “boşluğu dol-

durmak, ana eğilimlerin, aynı zamanda da Türkiye’yi 

yirminci yüzyılda etkileyen kırılma noktalarının ve 

anlarının anlaşılmasını sağlayan bir sentez belgesi” 

sunmak olduğunu söylüyor. Osmanlı on dokuzuncu 

yüzyılı ile başlayan bir kitabın günümüze kadar gelen 

yaklaşık iki yıllık süreci yüz yirmi gibi bir sayfa içe-

risinde layıkıyla anlatabilmesi elbette mümkün değil. 

Bozarslan’ın cümlesinde dikkat çeken bir kelime var: 

kırılma. Ayrıca kitabın Osmanlı on dokuzuncu yılıyla 

başlamasının tek nedeni Cumhuriyet’in konteksini 

içinde barındırması da değildir. Burada dikkatimizi 

çeken husus devamlılıktır. Kırılma ve devamlılık. Bu 

iki kelime Hamit Bozarslan’ın tarihe bakışının temel 

dinamiklerinin ifadesidir. Analizlerini daha çok makro 

düzeyde gerçekleştirme kaygısı içinde olduğunu söyle-

mek mümkün. Yani bütüncül bir bakış 

ile tarihsel süreklilik ihmal edilmeden 

ve tarihsel süreklilik ile açıklanamayan 

olgularda çeşitli kopuşlar ve kırılmalar 

dikkate alınarak anlaşılmaya çalışılıyor. 

Tabi bu da analizin daha dinamik olma-

sını ve daha kompleks olan karmaşık 

durumları anlamamızda bize yardımcı 

oluyor. Kendi ifadesi ile  “devamlılıkların 

ve kırılmaların saptanmasının, olaylara 

anlam veren, bunları, toplu koşullara 

yerleştiren ve ortaya çıkardıkları yapısal ya da nesnel 

değişimlerle ilişkileri içinde değerlendiren bir sorunsal-

laştırma ve bu okumanın sonucu olduğu varsayımdan” 

hareket etmektedir. Bunu, siyasal tarih okumasın-

daki tezahürü Kemalizmi, normatif kategorilerden 

yola çıkarak anlamlandırmaya çalışmayarak, bir bütün 

içerisinde, “iki dünya savaşı arasındaki Avrupa politik 

akım ve deneyimlerin de bulunduğu ihtilalci politik 

akımlar ve deneyimler bütünü içerisinde” yerleştirerek 

anlatma gayreti gösterir. Bozarslan’ın saptadığı ve yola 

çıktığı kırılma meselesinde de Türk siyasal hayatından 

bir örnek vermek gerekirse bu konuda Birinci Dünya 

Savaşını göstermektedir. Bu savaştan hemen önceki ve 

sonraki başlıca eğilimler, Osmanlı İmparatorluğu’ndan 

sonraki tarihi de belirlemeye devam edecektir. 

Kitabın temel yaklaşımlarından bahsettikten sonra 

şimdi kitabın içerik kısmında bu yaklaşımlardan hare-

ketle Türk siyasal hayatının kendisini devam ettirme-

deki başarısının dinamiklerini analiz etmeye çalışa-

lım. Hamit Bozarslan temel kategori olarak Schmittçi 

kavramlardan yola çıkıyor. Dost-Düşman. Türkiye’de 

silahlı güce sahip en büyük tedhiş yapılanması olan 

askeri hegemonya, “ne mutlu Türk’üm” demeyenleri  

“ebedi düşman” ilan ederek hain kategorisine koyarak 

kendi devamlılığını sağlamaya çalışmıştır. Bu hegemo-

nik blok ve sistem için çok yalın bir ifade ile Bozarslan 

Türkiye’nin Modern Tarihi
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şöyle diyor; “krizi, hâkimiyet ve iktidar mekanizmala-

rının yeniden üretilmesinde araç olarak kullanan bir 

sistem, rahatlıkla, medya, radikal milliyetçi, Batılaşmış 

ama Batı düşmanı entelijensiya ve sokak yoluyla siya-

seti belirleyebiliyor”. Türkiye’deki hegemonyanın tam 

olarak Schmittçi analizler temelinden hareket edip 

etmediği su götürse de, bu tabii ki burada yapılacak bir 

tartışma değil.

Halk ve Millet

Bozarslan, bu hegemonik bloğun üç temel dayanağı 

olduğunu iddia ediyor. İlki 1910’lu yıllarda ilk emarele-

ri ortaya çıkan “nasyonal-sosyalist tahayyül”. Bu tahay-

yül Türklüğü diğer etnik yapılarınca ya da unsurlarınca 

(Kürtler, Ermeniler, Yahudiler) ezilmiş bir millet ola-

rak tanımlayarak kendi milliyetçiliğini meşrulaştırıyor. 

İkincisi ise İttihatçılığı ve Kemalist elitlerin kurumsal-

laştırdığı halk ve millet ayrımı. İleride bu düşünce Ziya 

Gökalp’ın “dâhilerde ve kahramanlarda” tecessüm eden 

“millet” şeklini alacaktır. Tabii bu millet kavrayışı son 

derece tarih-üstü bir tanımlamadır. Bu tarih-üstü özcü 

millet “gaflet, delalet ve hatta hıyanet” ile malul halk 

ile ayrışacaktır. Üçüncü ve son dayanak ise “ ‘hegemo-

nik blokun’ yeni kognitif kategorilerin içselleştirilmesi 

yoluyla oluştuğunu görmekteyiz. Bundan yola çıkarak, 

özellikle askeriyenin temsil ettiği ‘stratejik aklın’ eleşti-

rel akla, artık sorgulanmasına bile tahayyül edilemeyen 

Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin refleksif düşünceye 

galip” gelmesidir. 

Ulus Kurgusu

Osmanlı’daki yeni politikalar imparatorluğu mer-

kezleştirmesini güçlendirmekten ziyade aksine desant-

ralize kuvvetleri artırarak imparatorluğun parçalanması 

sürecine hız kazandırmıştır. “Devleti kurtarma” proje-

lerinin arttığı, devlete bir millet gerektiği bu dönemde 

galip gelen İttihat Terakki milliyetçiliğidir. Bozarslan 

burada kırılma olarak da Kurtuluş Savaşını görmez 

ve İttihat Terakki geleneğinden gelen devamlılıktan 

analizlerini yapar. Daha sonra tek partili rejimde İttihat 

Terakki Cemiyetinden kopuş olarak, yeni bir rejim olan 

Kemalist iktidarı tahkimini saltanatın kaldırışı olarak 

konumlandırır. Bundan sonra çeşitli siyasal tasfiyelere 

değinen Bozarslan, Hülya Adak’tan ödünç bir kavram 

alır “ben-ulus”.  Ben-ulus, Mustafa Kemal Atatürk’ün 

Nutuk’la beraber tarihsel hafızayı kontrol almak için 

icadıdır. Buna karşın halkın bu devrimleri içselleştirme-

mesi, Kemalist iktidarın çok daha sert önlemler alma-

sına neden olur ve yeni bir aşamaya geçilir: Kemalist 

milliyetçilik. Kemalist iktidar anti-demokratik tavrını 

kavileştirerek faşist ve otoriter bir tiran yönetimine geç-

miştir. “Vatandaş Türkçe konuş!” kampanyaları düzen-

lenerek başka dillerin kullanımı yasaklanmış daha da 

ileri giderek Türk olmak ya da Türk efendilerine hizmet 

etmek dışında bir alternatif bırakılmamıştır. Türk Tarih 

Kurumu ile Türk Dil Kurumu inşa edildikten sonra 

bizzat Atatürk’ün manevi kızı olan Afet İnan’ın ant-

ropolojik çalışmaları ile de kafatası ölçümlerine varan 

ırkçı çalışmalar yapılmış, bu süreçler sonucunda çeşitli 

kitlesel katliamlara kadar da gidilmiştir. Şeyh Said ve 

Ağrı ayaklanmalarında 15.000, Dersim bölgesinde 

ise bu sayı 40.000’e çıkarak bölge neredeyse insan-

sızlaştırılarak kitlesel kıyımlar yapılmıştır. Ve sonra 

Bozarslan Kemalizm tanımlarından kendi tanımını 

verir. Bozarslan’a göre “Kemalizm, ne kendisini tanım-

ladığı gibi anti-demokratik bir dünyanın ‘üçüncü kutbu’ 

ne de günümüzdeki hayranlarının iddia ettiği gibi ‘her 

şeye rağmen  ve kendisine rağmen) bir demokrasidir’. 

Kemalizm yalnızca, Taha Parla’nın önerdiği gibi, kor-

poratizmin solidarist ve faşist versiyonları arasında bir 

yerlerde bulunan otoriter bir rejim olmuştur”. 

Batı’ya Eklemlenme Çabaları

Çok partili yılların başlangıcını Hamit Bozarslan 

Batı’ya yaklaşma olarak görür. Tabii bu yakınlık ve 

NATO’ya katılım, Türkiye’yi Ortadoğu’da Batılı ve 

Amerikalı stratejik düzenlerin parçası olmaya götür-

müştür. Demokrat partinin iktidarı ile de bir neo-

Kemalizm icat edilmiş, hem ezanın tekrar Arapça 

okunmasına izin verilmiş hem de “Atatürk’ü koruma” 

yasası çıkarılmıştır. Ama Demokrat partinin iktidarı çok 

sürmemiş 1960 yıllara geldiğimizde ise albaylar rejimi 

gelmiştir. Yavaş yavaş günümüze kadar gelecek olan 

Türkiye’deki çeşitlik ideolojik ve politik örgütler ve olu-

şumlar doğacaktır. Sağ, Sol, ve Müslüman/İslamcı hare-

ketlerle, yeni bir Kürt muhalefeti belirecektir. İlerleyen 

yıllarda yönetilemez yıllarından sonra şiddet olayları 

artacak ve 1980’de askeri darbe gerçekleşecektir. 

1983 yılında Turgut Özal’ın ANAP’ı sürpriz bir 

şekilde seçimleri kazanınca Türkiye’de yeni bir dönem 

başlayacaktır. Kısaca burada Bozarslan, özellikle Kürt 

muhalefet oluşumu ve ona göre ve tabii askere göre 

çeşitli konum alışlarını paradokslar eşliğinde alır. Tabii 

Türk siyasal hayatının dinamizmi varsa zaten onun 

bu paradokslara ve pragmatist siyaset tarzından aldı-

ğını unutmamak gerek.  2003 yılına kadar geldiğimiz 
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süreçte, çeşitli siyasal parçalanmalar, Kürt desantralize 

hareketi ile artan şiddet, 28 Şubat ile yeniden iktidar 

mühendisliği ve tabii ekonomik krizler… Bütün bunla-

rı ele aldığımızı düşündüğümüzde Bozarslan’ın bölüm 

başlığı çok yalın bir şekilde durumu tasvir etmektedir: 

Kriz yılları.

Sonuç ve Değerlendirme

Kitabın sonsöz başlığı bölümünde Bozarslan AKP’yi 

değerlendirmektedir.  AKP’yi “ılımlı” ve “sistem karşıtı” 

vurguları ile ele almaya çalışmaktadır. AKP’nin zaferini, 

parçalanmış siyasi sisteminin çöküşüne bağlamaktadır. 

AKP’yi, İslâmcıların, İstanbul burjuvazisinin bir kısmı-

nın, liberallerin, sol seçmenler ile şehirdeki Kürt seç-

menlerin koalisyonu olarak gören Bozarslan, parantez 

içinde de kısa ya da orta vadede dağılacak bir parti ola-

rak gördüğü AKP öngörüsünde, bugün açık bir şekilde 

yanılmıştır. Muhtemelen Bozarslan burada devamlılık 

üzerinden analizinin zaafına uğrayarak ve belki de Türk 

siyasal hayatının en önemli aktörü hâline gelen Recep 

Tayyip Erdoğan’ın karizmatik ve kararlı kişiliğinin geti-

receği devamlılığı görememiştir. Şüphesiz ki metinlerin 

kaleme alındığı dönemde mevcut olumsuz tablonun 

Bozarslan’ın yanılmasında fazlasıyla payı vardır. 

Sonuç kısmı, “Mustafa Kemal olmasaydı, günümüz-

deki Türkiye olmazdı demek bir alışkanlıktır” cümlesi 

ile başlıyor. Tabii bu cümlenin ardında tarihsel sosyolo-

ji deneyimi var.  Bozarslan Türkiye’de 2003 yılına kadar 

gelinen tabloyu şöyle değerlendiriyor:

Oysa bu tabloyu oluşturan ne kaderciliktir ne de 

bir lanet. Türk deneyimin ve bu ülkenin çok sayıdaki 

krizini tarihselleştirmek gerekir. Bunu da, derinden 

sarsıcı bir rol oynayan ve o zamandan itibaren ülkedeki 

güvenlikçi ve milliyetçi refleksleri güçlendiren Osmanlı 

İmparatorluğu’nun çöküşünden başlanmalıdır.

Bu ifadeden anlaşılacağı üzere Hamit Bozarslan top-

lumların bir özü olduğunu düşünmemekte ve başka bir 

şekilde de bu tecrübenin devam edebileceğini düşün-

mektedir. Bu düşüncelerini “Orta Doğu: Bir Şiddet 

Tarihi” adlı kitabındaki giriş kısmında daha keskin bir 

biçimde ifade eder:

Bu referansların bu şekilde eğilip bükülmeleri bizi, 

Maxime Rodinson’un elli yıl kadar önce verdiği önemli 

derse kulak vermeye çağırıyor: “Felsefi düzeyde bir 

tavır almamakla birlikte, sosyologun en azından bir 

anlamda ‘varoluşçu’ olması gerektiğini kararlılıkla savu-

nuyorum. Toplumların ve toplulukların özü, kalıcı var-

lıkları, donmuş kalmış, ‘değişmezlere’ bağlılıkları, iyi ya 

da kötü ‘misyon’ları ve ‘Tanrı vergisi eğilimleri’ yoktur. 

Onları durmaksızın değiştiren varoluş içindedirler ve 

bilinçleriyle faaliyetlerini hiçbir zaman aynı kalmayan, 

iç veya dış değişmelere bağımlı olan durumları belirler.” 

François Burgat da aynı şeyi kendince söyler: Homo 

orientalis’in davranışlarına yön veren kanunlar kutsal 

kitaplardan çok siyasal sosyoloji ders kitaplarında yer 

alır.

Bu ifadeleri iktibas etmemin sebebi Hamit 

Bozarslan’ın bir anlamda karamsar bir şekilde son 

sözler içeren kitabının sonuç kısmında da yine aynı 

karamsarlıkla devam ederken tüm bunların aksine 

ümit var bir ihtimalin imkânına dönmesinin bizi 

aslında çok şaşırtmaması gerektiğini göstermekti. 

“Türkiye yine de, ‘toplum oluşturmak’ imkânına sahip-

tir.” Cümlesinde de bu ümit oldukça bariz bir şekilde 

görülür, Bozarslan bu imkânın ihtimaline inanmakta-

dır. Bunun için Bozarslan’ın reçetesi de vardır. Devlet 

dini olarak Kemalizm’in terki ve siyasi çoğulculuklara 

açık olmak. Gerçek anlamda idari ve kültürel özerlik 

verecek adem-i merkeziyetçi bir anlayış ile devletin 

kendi hâkimiyeti için “medeniyet” tercihinde buluna-

rak bunları ulusa zorla benimsetmekten kaçınarak bir 

laiklik sözleşmesi çerçevesinde bundan vazgeçmesi. Bu 

aynı zamanda uzun vadede İslâmcı muhalefetin siste-

me entegrasyonunu sağlayacaktır. Ayrıca devlet, artık 

kendisini dini alandan çekip Sünni Müslümanlığın 

ulusun tek dini olarak yüceltilmesinden sakınarak, 

Alevi cemaatinin özgürleştirme talebini de karşılama-

lıdır. Ordunun artık politik rol oynamayı terk etmesi 

ve akabinde Milli Güvenlik Kurulu’nun kaldırılması ile 

gerçek bir demokratikleşmenin yolu açılabilecektir. Bu 

değişimler için Türkiye vatandaşlarının yüzde yetmişin-

den çoğunun Avrupa Birliği’ne sıcak baktığı bir zaman, 

uygun bir zamandır. Yine de Bozarslan, ihtiyatlı bir 

şekilde davranarak Türkiye’nin olumsuz yollara sapma 

ihtimalinin de olduğunu da söylemeyi ihmal etmez.

Evet, Hamit Bozarslan’ın kitabının adı “Türkiye’nin 

Modern Tarihi”. Kitabın hacminin bu iddialı isim için 

fazlasıyla yetersizmiş gibi görünmesi okuru yanıltma-

malı. Türkçe literatür içi nde giriş niteliğinde bir kitap-

tan fazlası var. Özellikle de meselenin sadece naif bir 

Kemalizm eleştirisinden öteye geçebilmeyi umut eden-

ler ve tarihe ve sosyolojiye nasıl yaklaşması gerektiğini 

önemseyenler için…
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Ömer Miraç YAMAN

Şimdi şöyle başlayalım isterseniz: Akademik yakla-

şımın ötesinde bu araştırmaya sizi iten asıl sebep nedir? 

Şöyle tanımlayabiliriz, Türkiye’deki gençlik çalışma-

larına dair yaptığımız ilk çalışmada* aslında Türkiye’de 

yapılan gençlik çalışmalarının özellikle yoksul genç-

lik alanında ilginç bir şekilde az olduğunu gördük. 

Yani adından çokça bahsedilmesine rağmen Türkiye’de 

gençliğin önemli bir kesimini oluşturan gerek göç etmiş 

gençler, gerek yoksul gençler adına ciddi bir çalışma 

eksikliğinin varlığı fark edilmiştir. Benim şahsen aka-

demi öncesinde de gençlerle kurmuş olduğum yakın 

ilişkiden hareketle şöyle bir süreci merak ediyordum 

şahsen: Sürekli dışarıdan gördüğümüzde belki bazı 

zamanlar yardım etmek istediğimiz, derdini dinlemek 

istediğimiz arkadaşlar, bu gençler (apaçi olarak tanım-

lanan gençleri kastederek) hakkında klişelerin ötesinde 

bir şeyler söylenmesi gerekiyor. Tabii bunun akademik 

tarafı da önemli, yani bir akademisyen olarak sonuçta 

bu çalışmayı yapmanın birtakım zorlukları veya getiri-

leri var elbette, fakat işin insani boyutunun şahsen bu 

çalışmaya başlarken benim açımdan öncelikle başlangıç 

noktası olduğunu belirtmem gerekiyor.

Burada bir şey sorayım. Uzun yıllar gençlerle 

uğraştın ve elan uğraşıyorsun. Üniversitede de gençlerle 

çalışıyorsun. Eski yıllarda uğraştığın gençler vardı, bu 

işe girerken ne umuyordun, ne buldun? Kafandaki eski 

gençlerde tamam, böyle bir sıkıntı gördün girerken, ama 

bir de yıllarca uğraştın, belki daha rahat imkânları bol 

olan bir gençlik vardı. Fakat bir de başka bir şeyle kar-

şılaştın, yani dinlediğimiz, baktığımız kadarıyla bunu 

bildiğimiz için soruyoruz. Dolayısıyla, ne umuyordun, 

ne buldun? Bu önemli bir şey Türkiye’de yaşanan gerçek 

açısından ki, çoğunun bilmediği bir gerçek bu gerçek.

Türkiye’deki gençlik profilinin genel seyrine baktı-

ğımızda aslında ortalama genç profilinin kısmen “orta 

direk” diyeceğimiz aile yapısının ferdi olarak hayatına 

devam eden gençlerden oluşuyor. Fakat bunun dışın-

da azımsanmayacak bir oranda, belki yüzde 15-20’ye 

tekabül eden bir gençlik kesimiyse, maddi anlamda 

yokluk çeken, ekonomik anlamda sıkıntıları olan, eği-

tim süreçlerinde problem yaşayan, insanların dışarıdan 

baktığında suç üreten bir genç olarak kolaylıkla tanım-

layıp etiketleyebileceği bir profile sahip hatırı sayılır bir 

gençliğin olması, zaten Türkiye’deki gençliğin seyrini 

okuma anlamında önemli bir duruma karşılık geliyor. 

Bu anlamda benim daha önceki gençlik tecrübem ve şu 

an hâlâ üniversitede gençlerle ilgileniyor olmamla ala-

kalı şöyle bir durum var: Genelde insanlar çevrelerinde 

hijyenik ortamlar kuruyorlar, bunu seviyorlar. Herkeste 

bu eğilim vardır, en yoksulunda bile daha yoksula karşı 

bir güvenlik alanı belirleme çabası vardır. Ben sahada 

da bunu gördüm. Mesela, Diyarbakırlı İstanbul’da doğ-

muş Kürt bir arkadaş, yani apaçi olarak tanımlanan bir 

arkadaş içinde apaçi, ki onun içinde bir apaçi tanımı 

ve algısı var, onun için apaçi Diyarbakır’da kent mer-

“APAÇİLER HAKKINDA KLİŞELERİN ÖTESİNDE 
BİR ŞEYLER SÖYLENMESİ GEREKİYOR.”

A çılımKitap tarafından yayınlanan Ömer Miraç Yaman'ın ‘Apaçi Gençlik’ adlı eseri, ‘Apaçiliğin’ nasıl toplumsal 

olarak kurgulanmış bir kategori olduğu gözler önüne seriliyor. Ancak bunu Türkiye akademisyenlerinin 

çoğunluğunun büyük bir özgüvenle(!) yaptığı üzere ‘oturduğu’ yerden yapmıyor. Yoğun emek ve zaman harcanmış 

bir saha çalışmasının sonucunda, meramını toplumsal hayatın içinden tanıklık ettiği kesitlerle aktarıyor. Esenler 

ilçesinde yanıp sönen fl aş ışıkların altında bangır bangır müzik eşliğinde onlarca kişinin durmadan dans ettiği bir 

ortamdan hareketle oluşturulan çalışma, bu bağlamda tam da bir saha çalışmasından beklendiği üzere önceden 

oluşturulmuş soyut kalıpların değil, bizzat sahadaki öznelerin yani ‘apaçi’ olarak anılan gençlerin çalışmaya yön 

verdiği bir sürece şahitlik ediyoruz. Ömer Miraç Yaman’la kitabını konuştuk. (Umran) 
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kezinde yaşayanlar. Yani aynı durumda, aynı şartlarda 

yaşayan insanlar, ama onlar Diyarbakır’da yaşayanlar 

mesela, dolayısıyla bu dışlayıcı söylem herkeste var ve 

güvenlik çemberini kurma eğilimi insanın fıtratında var 

belki de. 

Bu noktada işin dramatik tarafı şurası oldu, belki 

bunu konuşmak lazım: Özellikle bu gençlere dair 

daha önce gençlik alanında çok fazla çalışma yapılma-

mış olması, Türkiye’nin ilginç bir zihinsel durumunu 

gösteriyor aslında. Hatırı sayılır bir oran var, bunun 

sosyal temsilleri var, toplumsal bir karşılığı var. Fakat 

bu anlamda dönüp baktığımızda bu gençlerin profiline 

yakın veya bu gençlere dair nitelikli bir eni-konu belli 

bir çalışma, birkaç çalışmanın olmayışı dramatik bir 

duruma karşılık geliyor. Belki karşılaştırma yaparsak 

daha önceki gençler, yani benim akademi öncesinde 

vakit geçirdiğim gençler daha dindar, daha hijyenik 

ortamlarda yetişen tırnak içinde iyi aile çocuklarıyken 

benim sahada karşılaştığım gençler yine belki ailelerin 

hatırı sayılır bir kısmı muhafazakâr olan, hatta dindar 

diyebileceğimiz ailelerin de bulunduğu, fakat bununla 

birlikte biraz önce bahsettiğim gençlerin imkânlarının 

1/3’ine bile, 1/4’ine bile sahip olmayan, ulaşamayan ve 

hayatı boyunca belki ulaşamayacağını bilen arkadaşlar 

ve orada gördüğümüz sosyalleşme, orada gördüğümüz 

akran ilişkileri, orada gördüğümüz siyasete bakış, dine 

bakışla bu ilk söylediğim gençliğin arasında çok temel 

ayrım noktalarının belirdiğini rahatlıkla görebiliyoruz. 

Belki işin en ilginç tarafı burası oldu, insanı en heye-

canlandıran tarafları burası oldu. 

“Apaçi Gençlik” diye kitap çıktığı zaman ilkokul 

yıllarında seyrettiğimiz Amerikan çizgi filmlerindeki 

apaçiler akla geldi. Orada apaçiler vardı, bu çizgi film-

leri yapanlar onları Amerikalıların gözünde kötü gös-

terir. Saldırgan, kıran, dağıtan bir şey, tabii Türkiye’de 

böyle bir nesle birileri onlara bu ismi veriyor, bundan 

haberimiz bile olmuyor. Aklıma şu trajik gerçeklik geldi 

kitabı okuduğum zaman: Kur’ân-ı Kerim’de bir ayet 

vardır. Cahiliye döneminde Mekkeli yerliler, Mekke 

halkı bazıları kızları doğduğu zaman utanır, onları kız 

çocuğu olduğu için gider, diri diri mezar kazar, oraya 

gömerdi. Allah bu olayı aktaran ayette mealen şöyle 

buyuruyor: “O kıza o gün sorulacak, diri diri toprağa 

hangi suçtan dolayı gömüldü?” 

Aslında sizin burada tespit ettiğiniz daha önce de 

Türkiye’de yaşanan gerçeklerde yüz binlerce genç kızıy-

la, erkeğiyle, buna şunu da ilave edebiliriz: Sokakta 

yaşayan erkek ve kadın, zaten bunlar diri diri toprağa 

gömülmüş, eroine, esrara, fuhşa, bir sürü şeye bulaşmış 

insan unsurları var ve büyük bir kesim bundan haber-

siz. Yani yine sizin kitapta değindiğiniz, başka yerde 

karşılaştığımız konfeksiyonlarda çalışan insanlar, bütün 

bunlar bir ara ben şunu sormuştum: Çünkü bu açıdan 

sana sormak istiyorum bu soruyu da, bir ara ben böyle 

örnekler verip insanlara soruyordum: Yani eroine, esra-

ra bulaşmış gece sokakta yaşayan, eve gelen, fakat her 

şeyi perişan olmuş bir fert, bir kız düşün ki, birçok gay-

rimeşru ilişki yaşamış. Sonra tövbe etse acaba hanginiz 

oğlunuza gelin olarak onu alırsınız veya tersi, onlarca 

kötülüğe, pisliğe bulaşmış bir genç hayatı mahvolmuş, 

eroin, esrar, fuhuş, vesaire, buna kendi kızınızı verir 

misiniz dediğim zaman bunu en aşağı 8-10 toplantıda 

sorduğumda biri çıkıp da arkadaş, tövbe etmişse ben 

bunu rahatça veririm demediğini biliyorum. O zaman 

da şu çıkıyor: Bu hale düşen fert diri diri toprağa 

gömülmüş ve devamlı ölen insanlar, öteki bir defa ölüp 

kurtuluyordu aslında. 

Şimdi şöyle söyleyelim: Aslında bahsettiğiniz gibi 

biz başta Allah Resûlü (s.a.v.)’in mücadelesine ve diğer 

Peygamberlerin mücadelesine dönüp baktığımızda 

aslında ilk iman edenler hakkında son Peygamber üze-

rinden bir okuma yaparsak genelde toplumun ötekileş-

tirilmiş, dışlanmış, bugünkü tabiriyle hizmet sektörü-

nün en alt birimlerinde çalışan, köle olan, işte çoban 

olan, ırgat olan belki, işçi olan, yani tarlalarda hurma 

işçisi olan insanların ekseriyetle tebliğe ve davete karşı 

ilk candan ve samimi kabulü ve katılımı gerçekleştirdi-

ği bir süreci biliyoruz. Nitekim şunu da biliyoruz, biz 

İslâm’ın ilk şehit ailesi olarak bahsi geçen ve andığımız 

Yasir ailesi bir göç ailesiydi aslında ve Mekke’ye göçerek 

gelmiş, Mekkeli olmayan ve bu anlamda sosyal çevresi 

zayıf, imkânları kısıtlı ve kendilerini koruyacak pek çok 

statü imkânından yoksun bir aileydi ve ilk şehit edilen 

ailenin de biz Yasir ailesi olduğunu görüyoruz. Aslında 

benzeri bir durum orada fiili şiddete uğramış olan bu 

durum aslında elan şu an Türkiye’de özellikle büyük 

kent merkezlerinde göçmen aileler için, göçün aileleri 

ve göçün gençleri için sürmeye devam ediyor. İşin bu 

boyutu önemli. 

Dediğiniz nokta önemli, yani evet, suça bulaş-

mış, maddeye bulaşmış, belki fuhşa bulaşmış, fuhuş 

sektörünün bir malzemesi haline dönüşmüş onlarca, 

yüzlerce, binlerce gencin, genç kız ya da erkeğin tövbe 

ettiklerinde maalesef onları sıcak bir tebessüm ve sor-

gulamayıcı bir tavır ile bir şekilde karşılayan, tırnak 

içerisinde ve istisnaları ayrı tutarak ifade edersek bir 

İslâmi hareket göremiyoruz Türkiye’de. Böyle bir geniş 
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yüreklilik göremiyoruz maalesef. Bir-iki cemaatin dışın-

da, ki çocuklar buralarda kendilerini buluyorlar tabiri 

caizse, biz böyle bir karşılığı göremiyoruz. İlginç bir 

durum bu aslında, yani şuna iman ediyoruz: Biz kızını 

diri diri gömen bir Ömer’den, Hz. Ömer, Emiru’l-

Müminin çıkarmış bir kitabın iman edicileriyiz, ama 

fuhuş sektörünün bir malzemesi haline dönüşmüş bir 

çocuğa, bir kıza ve erkeğe karşı bu konuda bir merha-

met denklemimiz maalesef olmuyor. 

İlginç bir durum, zaten bundan dertleniyor bu 

çocuklarda, yani özellikle dindar insanların kendileriy-

le ilgilenmemeleriyle, yani Kur’ân ve sünnet ekseninde 

hayatını devam ettirmeye çalışan insanların kendileri-

ne bu anlamda hayırlı muamelede bulunmadığından 

dert yakınıyorlar zaten, bunu söylüyorlar çocuklar. 

Kendileri yaptıklarının günah olduğunu biliyorlar, 

hatalı olduklarını biliyorlar, eksik olduklarını biliyorlar 

ve şunu istemiyorlar mesela: “Bak, bu senin yaptığım 

çok büyük günah, cehenneme gidersin, ateşte yanar-

sın!” Onun beklediği cümleler bu değil. Onun bekle-

diği “merhaba, nasılsın, sana yardımcı olabilir miyim, 

yapacak bir şey var mı, nasıl yardımcı olabilirim?” veya 

“benimle konuşmak istediğin, dertleşmek istediğin bir 

konu var mı?” 

İnsanların hayatlarına bizim istediğimiz oranda 

müdahale etmediğimiz, onların istediği kadar istediği 

oranda hayatlarına girebildiğimiz bir tebliğ dilini işaret 

etmemiz lazım. Bu çocuklar 20 sene bir çocuk madde 

kullanıyorsa, siz bu arkadaşla iki kitap okuyup, üç soh-

bete getirerek değiştiremezsiniz. Bunu beklemek ham 

hayaldir zaten, yani nasıl Mekke’de içki yasağı 13 yılda 

tedricen 4 farklı fasıl ayet grubuyla kaldırıldıysa, bu 

çocuklar için işleyecek olan fıkıh da büyük oranda böyle 

işleyecek zaten, biz bunu çok iyi biliyoruz aslında. Yani 

bu çocuk maddeyi bırakacaksa bizim en az 13 yılımız 

olmalı, en az 13 yıl bir sabrımız olmalı, böyle bir gerçek-

liğimiz var. Fakat bu anlamda maalesef gerek ilgilenme 

noktasında, gerek sabretme noktasında hatta bunların 

ötesinde dönüp bakma noktasında bile, merhaba deme 

noktasında bile çok ciddi handikaplarımız var. 

Bütün bunları gördükten sonra, bu felaketi, bu 

çürümeyi yüz binlerce genci gördükten sonra hepsini 

görmüş olman şart değil de, birbirine benzeyen bütün 

illeri gezsen Türkiye’de zannediyorum Mersin, İzmir, 

Antalya, vesaire İzmit, şu bu birçok yerde bunlar vardır. 

Bu neyin sonucu, hangi tarzın sonucu? Bunun asıl suç-

lusu bir tane olmaz belki, ama sence bunun sebebi ne 

veya sebepleri?

Aslında kitapta büyük oranda bu hikâyeyi kurmaya 

çalıştık. Yani bu çocuklar kim, niye bir çocuk 13, 14, 15 

yaşında öleceğini bile bile 10-11 yaşından beri madde 

kullanır? Niye öleceğini bile bile satırla, döner bıçağıyla 

kavgaya girer? Niye bir kız çocuğu 12, 13, 14 yaşında 

bedenini satmaya başlar? Şimdi dışarıdan baktığımızda 

hepimizin, toplumun etiketlemesi bunlar ahlaksız, 

bunlar yoldan çıkmış, bunlar serseri. Doğru, dışarıdan 

bakıldığında böyle bir kodlamaya uygun temsiller mev-

cut, ama hikâyenin içine dönüp baktığımızda karşımıza 

yine göç çıkıyor. Yani göçle geldikleri ve bizim kitapta 

silik aile olarak tanımlamaya çalıştığımız, yani muğlak, 

belirsiz bir aile yapısı, anne-baba rollerinin çocukların 

ilişkilerinde belirleyici olmaktan öte neredeyse aşındı-

rıcı ve deforme edici bir role dönüştüğü, çocukların 

ufacık evlerde maddi yoksunlukların had safhada ulaş-

tığı bir ev ortamında çalışmalarının zorunlu olduklarını 

bildikleri bir zeminde, okurken bile okul çıkışında 

partime kısa süreli çalışma yapmak zorunda oldukları 

bir gerçeklikte okulda tutunamayıp dışarıda bahsetti-

ğimiz üzere komi, bulaşıkçı, hamal veya konfeksiyon 

işçisine dönüştükleri bir zeminde zaten bu çocukların 

pek çoğunun normal bir ilişki, normal bir seyir ve 

normal ergenler gibi davranması beklenemez. Biz çok 

hijyenik ortamlarda tırnak içerisinde büyüttüğümüz 

yavrularımızın bile ergenlik döneminde ne hale geldiği-

ni biliyoruz zaten, bu çocuklar onlarca sorunun altında 

elbette çok daha farklı tepkiler verecekler, elbette çok 

daha farklı refleksler gösterecekler ve elbette çok daha 

farklı bir sosyal temsilleri olacak. Bunu beklemeliyiz. 

Hikâyeye dönüp baktığımızda özellikle 5-6 alanda, 

maddi yoksunluk, eğitim süreçleri, mesleki kazandırma 

süreci, sosyalleşme süreçleri ve akran ilişkileri ve top-

lumla kurulan sorunlu alanlar, sorunlu ilişki alanlarıyla 
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alakalı eğer koordineli ve eşgüdümlü bir çaba yürütü-

lürse, bu gençlerin bahsettiğimiz sorunlarının çoğunun 

sonuçları ortadan kaldıracak bir çözüme ulaşabileceği-

ni de görüyoruz. Şunu demek istiyorum, madde kulla-

nan bir gence madde kullanmanın zararını anlatmanın 

hiçbir anlamı yok, hastaneye kapatmanın da hiçbir 

anlamı yok. Zaten o bir kere mesela, hastane tedavisin-

de çocuk zaten kendisi eğer kafasında bitirme şartını 

koymadıysa, buna ikna olmuyorsa sonuç alınamıyor 

zaten, dolayısıyla bizim geriye dönük bu süreci tekrar 

kurmamız lazım. Yani 12, 13, 15 yaşında madde kulla-

nan bir çocuğun niye kullandığını iyi tespit edip, geriye 

dönük bu süreci tamir etmemiz lazım, bu konuda yol 

göstermemiz lazım belki, yardımcı olmamız lazım.

Bu meselein/trajedinin aktörleri olan nesillerin çok 

önemli bir kesimi doğudan gelmiş kökeni Kürt olan 

kardeşlerimizin çocukları ve kendileri. Bir başka realite, 

Türkiye’nin geçmiş 30 yıldaki -o malum- doğuda uygu-

lanan köy yakma politikalarının ve sonunda meydana 

gelen yıkımının bunun en önemli sebeplerinden oluşu. 

Bu boyutu da hissettin mi oralarda görüşürken?

Şöyle söyleyelim, biz Türkiye’nin göç dalgası olarak 

iki ana eksen biliyoruz; birincisi 1950-1980 dönemi, 

1950-1980 döneminde İç Anadolu Orta Anadolu’dan 

ve Kuzey Anadolu’dan gelen göçmenler, göçmen aile-

lerin temel sebebi, kente yerleşme sebepleri iaşe temin 

etmekti, yani para kazanmaktı. Fakat 1980 sonrası 

ikinci göç dalgası, yani doğu ve güneydoğu merkezli ve 

Kürt kardeşlerimizin gelmiş olduğu bu süreçte insanlar 

pek çoğu zorla geldiler belki pek çoğu gelmek iste-

meyerek geldiler. Köylerin yakılmasından veya köyün 

tasfiye edildiğinden bahsediyoruz. Bunun dışında yaşa-

nan süreçte özellikle kente geldiklerinde bu ailelerin 

ve bireylerin çoğunun dil bilmeden, Türkçeyi doğru 

düzgün konuşamadan sosyalleşme anlamında pek çok 

imkândan yoksun ve yoksul olarak geldiğini biliyoruz. 

Dolayısıyla şunu söyleyeyim, mesele aslında bir etni-

site meselesi de değil, bu ikinci göç dalgasının yönü 

eğer Karadeniz olsaydı biz şimdi Lazların apaçiliğini 

konuşuyor olacaktık. Dolayısıyla bunun altını çizmek 

gerekiyor. Fakat durum şu: Kesinlikle devletin özellikle 

1980 ve 2000 arasında, 2000’den sonra daha farklı bir 

sürecin işlediğini söyleyebiliriz, ama o 20 yıllık süreçte 

devletin o baskıcı ve totaliter tavrının kesinlikle genç-

lerin ve onların ailelerinin kent merkezinde çok daha 

sorunlu bir ortamda büyümelerine zemin hazırlamıştır. 

Yaşanan durum rüzgâr ekip fırtına biçme hikâyesinin 

bir başka versiyonudur aslında.

Ben camiadan da bildiğim için ifade ediyorum, ikili 

konuştuğumuz zaman da ifade etmiştim. Müslüman 

camianın geneli böyle bir problemin farkında ya değil 

ya da bunları mahvolmuş bir nesil gibi algılıyorlar. 

Dolayısıyla bir ilgisizlik var. Bu ilgisizliği sen yaptığın 

çalışmada neye bağlıyorsun? Hem İslâm olmak, hem 

ilgisizlik? Bu nasıl bir algıdır, yaklaşım tarzıdır? 

Şimdi iki boyutu var dediğiniz gibi, birincisi bil-

meme ihtimali, görmeme ihtimali, ikincisi de duyar-

sızlaşma durumu. Gözden ırak olan gönülden de ırak 

oluyor ve tırnak içerisinde 1970’ten sonra Türkiye’deki 

İslâmi hareketin kurucu kadrolarının ve kurucu kad-

roların hemen yanında saf tutmuş binlerce insanın şu 

anda günümüzde maddi olarak bundan 30 yıl önceyle 

mukayese edildiğinde hatırı sayılır bir zenginleşme-

nin içerisinde bulunuyor olması. Zenginlikten kastım 

şu: Refahtan şımarıp azmayı kastetmiyorum, sonuçta 

bu insanların üzerine giyecek elbisesi yoktu, şimdi 

en azından bir arabası var, bir evi var. Bu bile aslın-

da hâlihazırda üzerine giyecek elbisesi dahi olmayan 

insanlardan bir uzaklaşmayı, bir duyarsızlaşmayı bera-

berinde getiriyor zaten, böyle bir durum var. İlginç 

bir durum aslında, aynı zamanda aynı İslâmi camia şu 

anda Türkiye’deki yardım faaliyetlerinin de ana ekseni-

ne oturmuş vaziyette, yani kurulan yardım dernekleri 

veya vakıfları sebebiyle İslâmi camia alabildiğine yar-

dım toplayıp dağıtan bir konumda özellikle 28 Şubat 

sürecinden sonra böyle bir sürece girmişken, fakat bu 

konuda işin çok ilginç 2000 öncesinde veya 28 Şubat 

öncesinde insanla ilgilenen, insanın kalbiyle ve gön-

lüyle ilgilenen camialar 28 Şubat sonrasında büyük 

oranda insanların kıyafetleriyle, evleriyle, ekmekleriyle 

ilgilenmeye başladılar. Gönülleri ve kalpleri, zihinleri 

bıraktılar. Yani bu yaşanan değişimin doğal süreciydi 

aslında. Yine belki o insanlarla ilgileniliyor, belki yine 

bu “apaçi gençler”in ailelerine yardım götüren İslâmi 

vakıflar, dernekler belki, kumanya getiren ramazanda, 

elbise, kıyafet veren, fakat artık o çocuk gerçekten 

sadece yardım edilmesi gereken, maddi olarak destek-

lenmesi gereken, ama bunun ötesinde çok da fazla der-

diyle dertlenilmesine gerek olmayan insanlara dönüştü. 

Biraz sanki burada özellikle son 10 yılda Türkiye’deki 

iktidarın İslâmi renginin bulunması ve belki İslâmi 

hareketlerin devlet gibi düşünmeye başlaması, yani 

devletin sosyal politika üretir tarzda çabalarının da, 

faaliyetlerinin de belki buraya evrilmesinde önemli bir 

karşılığı olduğunu düşünüyorum. 

Başka bir şey daha var. Aslında dramatik bir durum-

dur bu, yine İslâmi camia yurtdışında her tarafa kuyu 

açıyor, yardım götürüyor, ilaç dağıtıyor, cami yapıyor, 

yurtdışındaki yetimlerle ilgileniyor, bunlar elbette çok 
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güzel Rabbimizin inayetine mazhar olacak çalışmalar, 

ama bunu yanında dibimizde, hemen dibimizde, yanı-

mızda ve bize en az yurt dışındaki kardeşlerimiz kadar 

hesabı sorulacak olan mahalle komşumuzla veya ilçe 

komşumuzla 20 sene önce bir öğrenci evinde kaldığı-

mız Esenler’de, Bağcılar’da, Fatih’te şimdi o aynı yer-

lerde eski komşularımızın yerine gelenlerle ilgilenmi-

yoruz. Hâlâ yetimler burada var, hâlâ öksüzler burada 

var. Nitekim illa yetim olmak için biz iman ediyoruz, 

illa insanın anne-babasının ölmesine gerek yok ki, 

zaten ona sahip çıkan yoksa o bir yetimdir, bir öksüz-

dür zaten, dolayısıyla bu anlamda ilginç bir durum var. 

Burada ilginç bir durum var, ama daha ilginç bir durum 

olarak birkaç parametreden de bahsetmek istiyorum. 

Asıl sorun bu insanlarla ilgilenecek insan kalmaması, 

yani İslâmi camiadaki pek çok insanla görüştüğümüzde 

bu gençlerle ilgilenebilecek, onlara tahammül edebile-

cek, onların derdini dinleyecek insan profilimizin çok 

azalmış olması. İslâmi camia son 30 yılda şunu istiyor-

du: İlginç bir şey aslında Allah istediğimizi verdi. 1980 

öncesinde biz okur-yazarımız yok, bürokratımız yok, 

profesörümüz yok, medyada adamımız yok, yazarımız 

yok deniyordu, 30 yıl boyunca cemaatlerin pek çoğu 

buna çalıştılar. Şimdi pek çok yazar oldu, akademisyen 

oldu, hoca oldu, okuyan-yazan oldu, bu sefer bu insan-

larla ilgilenecek, yani toplumda en geniş manasıyla 

toplumun mağdurlarıyla, mustazaflarıyla ilgilenecek, 

onlarla Allah için gönülden bir ilişki kuracak insanı-

mız kalmadı. Ve yönlendirme hâlâ böyle, cemaatlerin, 

vakıfların çalışmalarının ekseninde akıllı, teorik olarak 

güçlü birkaç dil bilen, sosyal zekası kuvvetli ve teşki-

latçı, iş bitirici insanlar hâlâ gündemde. Fakat hâlâ asıl 

kahramanlarımız, yani Allah ve Resûlü (s.a.v.)’in daveti-

ne ilk uyan o kahramanlık hikâyesi yazan insanların şu 

anda bir benzerlerinin yaşadığı kahramanlar hâlâ çöp 

olmaya, hâlâ yitip gitmeye devam ediyor. 

Bu anlattığından sanki şu çıkıyor: Bir, o gele-

nekte bu yöne yönelik davette büyük bir azalma var. 

Zannediyorum bu konunun keşfedilebilmesi için mahalle 

faaliyetlerinin, bölge faaliyetlerinin canlı olması lazım. 

Bunun için; 1. Muhtarlar, 2. İmamlar, 3. Bölgedeki 

okulların öğretmenleri, 4. O bölgedeki İslâm adına 

faaliyet yaptığını söyleyen camiaların mahalleleriyle 

gerçekten ilgilenmesi gerekiyor. Okuldaki öğretmenlerin 

çocukla fakir mi, fukara mı diye bu konularda zannedi-

yorum senin karşılaştığın sıkıntılar var. Çünkü önemli 

bir problem, bir dönem antiparantez Refah Partisi’nin 

bir döneminde mahalle faaliyeti yapıyorlardı. Onu da 

maalesef bu camia da bıraktı daha sonraki yıllarda, git-

tikleri zaman hiçbir şeyi olmayan aileleri görmüşler. Ev 

ev ziyaret ederken buzdolaplarında hiçbir şey olmayan, 

evinde hiç yatacak yatağı olmayan insanları görüp yar-

dım etmişlerdi, ama dediğin gibi son zamanlarda devlet 

hep öne gelince, devleti ele geçirmek için tabiri caizse bu 

işler azaldıkça bu türden insanlar sahipsiz kaldı. 

Şöyle söyleyelim, zaten dediğiniz gibi imam ve 

öğretmenlere burada özel görevler, roller düşüyor ve 

mahallenin kanaat önderi diyebileceğimiz ağabeylerine 

hatırı sayılır önemli görevler düşüyor. Fakat bu anlam-

da da özellikle imamlar çok önemli ki, bizim kahraman 

imam olarak kitapta tanımladığımız imam efendiyle 

konuşurken onun dediği şöyle bir şey vardı: Hocam, 

bu çocukların değişmesi için önce bizim imamların 

bir değişmesi lazım. Yani bu çocuklar camiye alkolik 

olarak gelecekler, hapçı olarak gelecekler, üstleri baş-

ları yırtık gelecekler, ama biz bunları içeride rehabi-

lite edeceğiz. Soframızı açacağız, ocağımızı açacağız, 

muhabbet edeceğiz. Yüzümüzü buruşturup camiye 

girmeden caminin içinde kovalamayacağız bu çocuk-

ları. Aynı şekilde dindar öğretmenlerin, dindar rehber 

öğretmenlerin özellikle bu çocuklara yönelik farklı bir 

gündemleri olması gerekiyor. Yani biz sadece ekmek 

kazanan insanlar değiliz, sadece iaşe temininin derdini 

taşıyan insanlar olmamalıyız, değiliz dindarlar olarak 

belki, fakat bu anlamda ilginç bir motivasyon kaybının 

olduğunu söyleyebiliriz belki kabaca. Yani görmü-

yoruz, sorunları yaşayan insanları görmüyoruz veya 

gördüğümüzde de bu anlamda eskiden sizin dediğiniz 

gibi çok hızlı bir şekilde organize olan dindar camia, 

İslâmi camia bu anlamda organize olma kabiliyetini 

kaybetmiş vaziyette, organize olamıyor. Yani ilginç bir 

şey var burada, dolayısıyla burada karamsarlık yapıyor 

değilim, şunu söyleyeyim, yani örnekle çıktığınızda 

insanlar buna katılıyorlar, onu da söyleyelim. 

Evet, bir duygu yitiminin, bir eylem yitiminin 

İslâmi camia içinde var olduğunu söyleyebiliriz, ama 

buna rağmen bir hareket, bir eylemlilik olduğunda da 

hazır pek çok şeyin içerisine girmeyi bekleyen binlerce 

üniversiteli gencimiz var. Üniversite konferanslarında 

gözlediğim şey bu, yani “hocam ne yapabiliriz?” diyen 

1000 tane genç geldi. Burada şunu demek istiyorum, 

-bir eleştiri yapmak bağlamında- cemaatlerin, vakıf-

ların, İslâmi hareketin her bir cemaatinin özellikle 

kendi içerisinde 1980 öncesi “cemaatçilik” mantığını 

değiştirmesi gerekiyor. Yani artık insanların Twitter’dan, 

Facebook’tan saniyelik cevaplaştığı ve bütün fikirlere ve 

kanaatlere insanların kolayca ulaşabildiği bir zeminde 

insanları kapatarak, insanları bir vakıf binasına, bir 

cemaat merkezine, bir gençlik birimine kapatarak ve 

orada sürekli tahayyül edilen bir ortamı anlatarak bir 

gençlik hareketi oluşturmak mümkün değil, gençler 
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esnek bir yapı istiyorlar. Gerek var mı böyle bir şeye? 

Şu anda gerek de yok zaten, yani bizim maksadımız 

yoksulların elini tutmak değil mi, bizim maksadımız 

dini ulaştırmak değil mi? Geçmişte aracımız belki bu 

anlamda daha teşkilatçı, daha otoriter, disiplinli teşki-

lat yapısıyken şimdi dönemin değişimine cemaatlerin 

ayak uydurması, bu konuda kanaat önderlerinin ayak 

uydurması ve esnek bir yapılanmayla, esnek bir model-

lemeyle ve insanların gönüllülük esasını öne çıkartan 

bir motivasyonla iş yapmalarının zamanı geldi diye 

düşünüyorum şahsen. Nitekim büyük cemaatlerin, 

yani Türkiye’deki birkaç büyük cemaatin bile şu anda 

bildiğim kadarıyla pek çok biriminde esnekleşmeye 

gidildiğini görüyoruz. Zaman bunu gerektiriyor, bu 

dönemin ruhu bu, okuması bu. Şunu söyleyeyim, belki 

de insanların gönüllü bir şekilde isteyerek Allah’ın dini-

ne yardım etmesinin bereketi de farklı gelecek inşallah, 

belki işin bu tarafı da var, ama bu anlamda dediğimiz 

gibi örnekler çıkarsa, hazır bekleyen binlerce genç de 

var, onu da söyleyelim. Yani umutsuzluğun ötesinde 

bunu moral vermek için söylüyor değilim, ama karşı-

laştığım durum bu, bunu da bilmemiz gerekiyor.

Konuşmalarında üniversiteli genşlerin sana şu soru-

yu sorması önemli: “Hocam, ne yapacağız?” Bugün en 

büyük sorun çocuğun, gencin ne yapacağını sormama-

sıdır. Bu Müslüman camiaların bu temel meseleyi gün-

demlerine almaları için ne yapmalı?

İslâmi camianın, -CHP’nin duymadığı- bir araştır-

ma şirketi sahibinin cümlesini duyması gerekiyor. Bu 

Antalya’daki yerel seçimleri kazandıran araştırmacının 

söylediği şey: “CHP Genel Merkezini Esenler’e taşı-

mazsa iktidar olamaz” Biz cümleyi değiştirelim. İslâmi 

hareket ve onun müntesipleri cemaatler, vakıflar şu 

an İstanbul’da -İstanbul üzerinden söylersek- eğer 7-8 

tane göç ilçesi varsa ve hâlâ göç almaya aktif devam 

eden ve onların belli mahalleleri varsa, çalışmalarını, 

faaliyetlerini ve derneklerini ilk orada açarak çalışma-

ya başlamazlarsa bu süreç, bu tıkanma devam edip 

gidecek. Bizim mağdurlarımız ve mazlumlarımız belli, 

yer belli, adres belli, herkes belli, onlar insan bekliyor, 

biz de şu anda genelde Fatih ve civarında odaklanmış 

camia, vakıflara baktığımızda buradaki insanlar da 

insan bekliyor. Aslında iki taraf da bekliyor. Bu iki 

bekleme halini buluşturmak gerekiyor. Dolayısıyla bu 

zor mu? Tabii ki zor, 3 sene, 5 sene sıkıntılı olacak, 

tabii ki zor, ama kesinlikle hazır bekleyen insanların 

yanında, hemen yanı başında hem de üstüne üstlük 

şu anda İslâmi camianın tatmin edemediği gençleri 

var. Yani pek çok faaliyet yapılıyor, geziye götürülüyor, 

toplantılar yemekli oluyor, bir sürü hediye veriliyor, her 

şey yapılıyor. Kampları bile artık çok lüks mekanlarda 

yapılıyor. Fakat gençler tatmin olmuyor. Öbür tarafta 

sadece bir bardak suya, bir bardak limonataya, bir 

simide hazır bekleyen ve ne dediğini anlayacak olan 

binlerce genç bekliyor.

Böyle bir tesbit aktarınca bazıları: “Ya Türkiye’de 

böyle gençlik mi var, böyle bekleyenler mi var ki?” diyor. 

Evet maalesef bu o duyarsızlaşmanın şahika nok-

tası artık, ama bundan şu yanlış anlaşılmasın: Tabii 

İslâmi camia kendi evlatlarıyla da ilgilenecek, ama 

yeniden tazelenmenin yolu inanın yine buradan geçi-

yor. Kendi evlatlarını diğer evlatlarıyla tanıştırırlarsa, 

elinde ıPhone’u olan genç cebinde cep telefonu bırak-

tık, ayakkabısı delik gezen genci gördüğünde ıPhone’u 

kullanırken utanmaya başlayacak. O zaman biz şunu 

demeyeceğiz: Bak sen henüz 15 yaşındasın, 3000 liralık 

telefonla gezemezsin arkadaş demeyeceğiz, bu cümleyi 

kurmayacağız. O zaten niye kullanmaması gerektiğini 

görecek.

Herhalde şu bilinci, bu senin ifadende şu bilinci 

öğretmek lazım: Yüce Allah Mekke döneminde diri 

diri toprağa gömülen kıza “sen ne suç işledin ki, seni 

böyle buraya soktular, gömdüler” diye sorarken, daha 

doğrusu yapanlara soracak, “niye bunu buraya göm-

dünüz?” İşte bizler de Allah tarafından sorulacak olan 

şu sorudan kurtulmak için çaba göstermeliyiz, sorum-

luluğumuzun bilincinde olmalıyız: “Yüz binlerce insan 

Türkiye’de hayatı kaymış, sokaklarda mahvolmuş, kedi 

ve köpeklere, sosyetenin kendi köpeğine bile onun çok 

altında bir muameleye, onların yüzde 1 muamelesine 

tabi olmadan perişan bir halde yaşarken sen niye bun-

larla ilgilenmedin, bunlar diri diri toprağa gömülen 

insanlar, onlar için ne yaptın?” 

Bu konuda da senin çeşitli girişimlerin, temasların 

var. Bugün iktidarda Müslüman özellikli arkadaşların 

olması önemlidir. Bu sıkıntıların, problemlerin azaltıl-

ması amacıyla ne gibi önerilerin, neler teklif edersin?

Şöyle söyleyeyim, bir kere bu gençlerle yürütülecek 

faaliyetlerde devletin bir kere asgari rolü üstlenmesi, 

bunun yerinde sivil toplumun, derneklerin, vakıfların 

ve cemaatlerin asıl rolü üstlenmesi gerekiyor. Aslında 

Avrupa’da pek çok sosyal içerikli uygulamalarda gör-

düğümüz modellemenin Türkiye’ye farklı bir şekilde 

taşınmasının zamanı geldi, geçiyor. Nedir bu? Şu: 

Mesela, Araştırma Kültür Vakfı diyelim, bu gençlerin, 

yani apaçi olarak tanımlanan gençlerin sadece eği-

tim sorunuyla ilgilenmeye kendini adadı. Bu konuda 

üç-beş senelik bir tecrübe oluşturdu ve devlet diyor ki, 

zaten sen bu işi yapıyorsun, ben seninle beraber çalı-
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şacak bir memur atıyorum, sen kendi 

elemanlarını organize et, eğitim süreç-

lerine devam et ve senin bu harcamanın 

tamamını ben karşılıyorum hak ediş 

usulüyle. Bu Avrupa’da ve Amerika’da 

yapılıyor şu anda, her vakıf, camia, 

dernek bu sorun alanlarından birini, 

birkaçını, en azından birini bu konu-

da profesyonelleşmeyi kendilerine bir 

ilke olarak benimseyebilirlerse, ilerideki 

süreçte biz kesinlikle daha sivil ve daha 

hızlı bir dönüşümü getirecek bir normal 

sosyalleşme sürecinin içine girebileceği-

ni düşünüyorum. Aksi takdirde devlet görevlileriyle, 

memurlarla çözülecek bir sorunumuz yok bizim, bura-

da memurlar sadece sorun çözücü, yani kolaylaştırıcı 

olabilirler, öyle söyleyeyim, kolaylaştırıcı rol üstlenebi-

lirler, ama onun ötesinde gençlerin de beklediği, insan-

ların da beklediği kendilerinden olan ve kendileri gibi 

olan insanlarla birlikte bir hayatı yaşayabilmek, birin-

cisi bu. İkincisi, bu çocuklara eğitim desteği verilmesi 

gerekiyor, yani eğitim desteğinden kastettiğim şey de 

şu değildir, yanlış anlaşılmasın, sadece haftalık iki saat 

ders anlatmak değil, bu arkadaşların çevresinde üni-

versite bitirmiş insan yok, böyle bir insan görmüyorlar. 

Benim sahada karşılaştığım en ilginç şey bu olmuştu. 

Biz hocam dediler, ilk defa bir üniversite bitirmiş biri-

siyle konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz, o bizi ciddiye 

alıyor, yemek yiyor, çay içiyor, bizimle oturuyor, bizi 

dinliyor. Dolayısıyla sadece haftada bir üniversite tale-

besinin bir lisede zar zor okumaya çalışan bir gençle 

arkadaşlık ilişkisi kurması dahi müthiş bir sosyal duru-

ma karşılık geliyor. Dolayısıyla burada tabii ki eğitim 

desteği devreye girecektir ve olacaktır, ama bununla 

birlikte bu sosyalleşme imkânının yaratılması gereki-

yor. Bunun dışında bu çocuklar eğitim süreçlerinden 

koptuklarında meslek hayatına ve meslek hayatının en 

sıkıntılı yerlerine girerek hayata başlıyorlar. Bu anlamda 

denilebilir ki ve bu deniliyor, İşkur var, başvursunlar. 

Zaten bu çocuklar İşkur’u, başvurmayı biliyor olsalar 

okuldan ayrılmazlardı, hikâye başka türlü kurulurdu. 

Ne demek istiyorum, peki ne yapalım? Şunu yapmalı-

yız: Yani meslek koçlarının mutlaka bu çocuklarla ilgili 

özel çalışma yapması gerekiyor, özel bunların her biri-

nin kendine ait özel yeteneklerini göz önünde bulun-

duracak bir yönlendirme ve takip sürecinin girmesi 

gerekiyor, ama burada da kastettiğimiz sadece kuru bir 

mesleki formasyon değil, ötesinde Osmanlı’da ahi teş-

kilatı olarak işleyen ve sadece meslek kazandırmayan, 

edep kazandıran, hayata müdahil olmayı kazandıran, 

din ve ahlak kazandıran düzgün bir insan ortaya çık-

masına vesile olan bir teşkilatlanmanın, 

bir yapılanmanın kurulması gerekiyor.

Bir başka şey, bu çocukların bir şekil-

de kent merkezinde tutunmaları için 

bize düşen görev, özellikle dindar insan-

lara, hassasiyetli Müslüman insanlara 

düşen görev şu: Bu çocukları yolda gör-

düğümüzde, sağda solda gördüğümüzde 

yüzümüzü buruşturmadığımız, onlara 

tebessümle karşılık vererek, mümkünse 

oturup bir çay içmek, bir çay muhabbeti 

yapabilecek bir rahatlığı kurabilmemiz 

gerekiyor. Önce bizim kurmamız gere-

kiyor bunu, önce bu anlamda Kur’an ve sünnetten 

nasipdar olanların kurması gerekiyor. Dolayısıyla bu 

anlamda korkulacak bir durum da yok. Çocuklar cana-

var değiller, iyi çocuklar, konuştuğunuzda ne söylediği-

nizi anlıyorlar, gayet zekiler. Bu anlamda bir hassasiyet 

de gelişirse daha hayırlı faaliyetler ortaya çıkacağını 

düşünüyorum. 

Allah razı olsun. Son olarak tamamlamak için, bu 

konuda hareketle yeni çalışmalar düşünüyor musun? 

Evet. Bu çalışmanın ortaya çıkması çocuklarda, 

özellikle bu görüşmüş olduğum çocuklarda ilginç bir 

hayra vesile oldu, karşılığı oldu. Çocuklar böyle bir şey 

beklemiyorlardı. Bu meselenin Türkiye gündeminde 

bu kadar sağlıklı bir şekilde tartışılmasını beklemiyor-

lardı. Şimdiye kadar 1.000’den fazla insana bu konuyu 

anlattım. Her görüştüğüm insan teşekkür etti, “Allah 

razı olsun” dedi. Çeşitli çevreler: “Biz bu meseleyi 

böyle bilmiyorduk, bundan sonra bu insanlarla tema-

sımız inanın daha faklı olacak” dediler. Bu güzel oldu 

ve çocuklar şimdi şunu bekliyorlar: Madde kullanan 

gençlerin hayatı nedir, kimdir bu gençler ve sayısı 

bizim tahminlerimizin en az birkaç kat üstünde olan bu 

gençler ve her gün sayısı artan bu gençler kimdir, niye 

madde kullanırlar, hayat hikâyeleri nedir, buna dair bir 

çalışma yapacağız. Nasip olursa önümüzdeki zaman-

larda başlayacağız ve gençler şu an bekliyorlar. Bütün 

hikâyeyi anlatmak için bekliyorlar. “Hocam, şunu da 

yazman gerekiyor!” diyorlar. 

Bir başka sorun da konfeksiyon atölyelerinde çalı-

şan kız çocuklarının hikâyesi. Nasip olursa özellikle bu 

konuyu da inşallah gündeme getireceğiz. Bu konuda 

kızlarımızla görüşmeye devam ediyoruz şu anda, inşal-

lah iki temel alanda, madde kullanan gençler ve kon-

feksiyon atölyesinde çalışan genç kızların hikâyeleriyle 

alakalı çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz.

Dipnotlar
*  Yazarın 2010 senesinde yayınlamış olduğu; “Türkiye Gençlik Çalışmaları 

Bibliyografyası 1923-2010” adlı çalışmasına atıf yapılmaktadır.
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Zahide ÇAKIR ÇİLESİZ

B ir çağrı yap-

tık gönüllere, 

Mekke’den Kudüs’e, 

İstanbul’a Bağdat’a, 

Halep’e ...

Bir çağrı ile başladı 

yolculuğumuz, bir bahar 

günü davet ettik herke-

si...

İnandık biz hayat 

veren çağrının davetine, 

Rehber Gençlik Platfor-

mu olarak, Rehberimize uygun çağrıyı yaptık.

9 Mayıs Perşembe günü, İstanbul Ali Emiri Kül-

tür Merkezi’nde ilk programımızı gerçekleştirdik.

Rehber Gençlik Platformu, hayat veren çağrıdan 

çıkan ışığın Fatma KUTLUOĞLU hocamız tarafından 

gençlere yansıtılması sonucunda, inançları uğruna, 

doğru yolda yürümeyi hedefl eyen gençlerden kökle-

rini almıştır. Kur’ân ışığıyla aydınlanan genç zihinler, 

kendilerine tutulan her bir ışıkla, önce kendilerini, 

daha sonra dünyadaki müslümanların durumlarını 

inceleyerek, bireylerin esir duruma düştüklerinin 

farkına varmıştır.

Rehber Gençlik Platformu ilk programında, için-

de yaşanılan çağın insanlığa sundukları karşısında 

aciz kalıp, esir düşen müslümanların durumlarını 

kabullenmeyerek, bir özgürlük çağrısı yapmıştır. Zi-

hinlerin, ruhların, bedenlerin esareti yerine sonsuz 

özgürlük vaadiyle yoluna başlamıştır. Rehber Genç-

lerin çağrısı esir bireyi özgür kula taşıyacak haki-

kat çağrısıdır.

Rehber Genç Allah’a inandıkça özgür olacağı-

na inanır. Rehber Gencin inandığı, ilk insan ve ilk 

yol göstericinin inandığı 

davadır. Özgürlüğe yel-

ken açan Hz. Nuh’un 

davasıdır. Ateşleri gül 

bahçesine döndüren 

elleriyle ördüğü du-

varları, kıyamete kadar 

kutsal bir abideye çevi-

ren Hz. İbrahim’in da-

vasıdır. Sina Dağı’ndaki 

Musa’nın davasıdır. 

Dünyayı, ahireti, sonsuz-

luğu, zamanı, tüm kainatı aydınlatıcı en büyük yol 

gösterici Hz. Muhammed (s.a.v.)’in davasıdır. Gök-

yüzünde ışıldayan, kutlu elçinin ashabının davasıdır. 

Rehber Genç bu davaya bağlanmış, inanmış, yoluna 

devam etmektedir.

Rehber Gençlik Platformu, yapacağı özgürlük 

çağrısında Müslüman gençlerin ve bireylerin , en 

çok sıkıntı yaşadığı , zihinsel kirlenme ve dönüşüm, 

moda, kariyer, tüketim ve teknoloji konularında ay-

dınlanmaya, bildiklerini tekrar hatırlamaya, berrak-

laşmaya ihtiyacı olduğunu düşünüp, ilk çağrısını bu 

konular etrafında şekillendirmiştir.

Rehber Gençlik Platformu özgürlük çağrısında, 

Mekke’de, Medine’de, bütün ufuklarda çınlayan kut-

sal sözler ile başlamaya karar vermiş, uyuyan insa-

nı uyandırmaya, zincirlerini kırmaya, üzerlerindeki 

örtüleri atıp , Hira Dağı’ndan aşağıya inmeye davet 

etmiştir. Hayat veren çağrıdan, kurtarıcı çağrıdan bir 

ses ile “Esir Bireyden Özgür Kula” programını aç-

mıştır. 

Gençlerdik, rehber olmamız için bir çağrı aldık , 

ilim aldık, şefkat, merhamet aldık . Hocamızın ön-

Esir Bireyden Özgür Kula
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derliğinde yolumuza başladık. Hocamız Fatma KUT-

LUOĞLU, “Siz Rehber Gençlersiniz” dedi ve bizleri 

“O sizi seçti; din hususunda üzerinize hiçbir zorluk 

yüklemedi. Atanız İbrahim’in dininde de böyleydi. 

Peygamber’in size şahit olması, sizin de insanlara şa-

hit, rehber, öncü olmanız için gerek daha önce gel-

miş kitaplarda gerekse Kur’ân’da sizlere Müslüman-

lar adını verdi” ayeti ile rehber gençler olmaya davet 

etti. Rehber Gençlik Platformu’nun ilk programında 

Fatma KUTLUOĞLU Hocamız “Esir Bireyden Özgür 

Kula” konuşması ile davetini tüm insanlara yaptı.

Rehber Gençlik tüm peygamberlerin sancağı altı-

na sığınıyor dedik, bu sancağı düşürmeyeceğiz dedik. 

Esir bireyden özgür kula ulaştıran hakikat sancağını, 

düşüncenin zincirlerini kırarak, tüm zihinleri Ku-

ranla aydınlatarak taşıyacağız dedik. Rehber Gençler 

olarak müslümanların akıllarının, kalplerinin çalın-

masına müsaade etmiyor, zihni ve kalbi özgürlüğe 

davet ediyoruz dedik. Çağrımızı Yıldız Teknik Üni-

versitesi Kimya Mühendisliği bölümünden Şeyma 

Kil, “Zihinsel Kirlenme ve Dönüşüm” konusunda ha-

zırladığı konuşmasıyla rehber bir genç olarak yaptı.

Rehber Gençlik kendi kimliğini esir olarak ver-

miyor, özgürleştiriyor, Rehber Genç modanın esare-

tini kabul etmiyor ve özgürlüğünü ilan ediyor, dedik 

ve Fatih Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Büşra 

Sezen’e sözümüzü devrettik. Moda konusunda hazır-

ladığı konuşmasında, tesettür kavramının müslüman 

erkek ve kadınlarda nasıl algılandığını anlattı bizlere. 

Müslüman bireylerin kadın erkek ayrımı gözetme-

den Nur Suresi’nden aldığı ilahi uyarıyı özümseyip 

özümseyemediklerinden bahsetti.

İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencisi 

Zülal Seval Uslu, “Kariyer” konulu konuşmasında, 

öncelikle, günümüz insanının kariyer algısından 

bahsetti ve bunun yanında gerçek başarı, gerçek 

mutluluk ve gerçek üstünlüğün ne olduğunu, gerçek 

bir müslümanın kariyerinin nasıl olması gerektiğini 

anlattı.

Rehber Gençlik Platformu olarak, düşünen ve 

düşündüren gerçek mü’mine ulaşmanın özgür bir 

benliğe sahip olmaktan geçtiğine inandık. Eşya ve 

insan önünde eğilmeden, köleleşmeden, tükenme-

den var olabilmeyi hedefl edik. Tüketirken tükenmek 

yerine üretirken özgürleşmeyi benimsedik. Rehber 

Gençlik Platformu’ndan Fatih Üniversitesi Sosyoloji 

Bölümü’nden Melike Sarıkaya tüketim toplumu ve 

müslümanlar bağlamındaki “Tüketim” başlıklı ko-

nuşmasında sosyolojik bir bakış açısıyla incelemele-

rini programımızda bizlerle paylaştı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği 

Bölümü öğrencisi Gizem Birinci teknoloji üzerine 

yaptığı konuşmasında, teknolojinin doğru ve yanlış 

olarak kullanımından bahsetti bizlere.

Rehber Gençlik Platformu’nun ilk Rehber Genç-

lerinden Hümeyra Sancar, “Sahabeden Rehber Genç-

liğe” konu başlıklı konuşmasında, geçmişten günü-

müze bir köprü kurarak, rehber olan bir gencin her 

devirde aynı erdemlere sahip olması gerektiğini an-

lattı bizlere.

Rehber Gençlik Platformu olarak dünyaya bir de 

kameranın gözünden bakalım dedik, programımızda 

moda ve teknoloji sever müslümanların vahim halini 

çektiğimiz kısa fi lmlerle yansıttık . Ne hale geldiğimi-

zi görmek istedik. Programımızın sonunda “Yol” kısa 

fi lmiyle, vahyin ışığını arayan bir müminin karşısına 

çıkan dünyevi engellerin, ilahi emirle nasıl aşılabile-

ceğini gösterdik.

Programımızı bir süprizle, bir ilkle noktaladık. 

Morfes Müzik Grubu’nun Rehber Gençlik Platfor-

mu için bestelediği “Rehber Gençlik Marşı” ilk defa 

dinleyici ile buluştu.

Rehber Gençlik Platformu’nın “Esir Bireyden 

Özgür Kula” programı dualar ile sona erdi. Progra-

mımızda emeği geçen herkese müteşekkiriz. Rehber 

Gençlik Platformu çalışmalarını nesilden nesile ak-

tararak, dünya üzerinde vahyin ışığının yandığı her 

yerde, rehber olan gençler olduğu sürece devam et-

tirecektir. Zihnimiz, kalbimiz, yolumuz açık olsun, 

gönüllerimiz inançla dolsun.
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Gizem BİRİNCİ*

i çinde yaşadığımız çağda ilahi mesajı her za-

mankinden daha çok okumak, daha iyi 

anlamak ve onun hayat veren ilkelerini 

daha bir azim ve kararlılıkla hayata geçir-

mek ve hayatımıza hakim kılmak zorun-

dayız.

Şu an içinde yaşadığımız çağa “medya 

ve teknoloji çağı” deniliyor. Medeniyetin 

ürettiği bütün kültür, sanat, düşünce, si-

yaset ve gündelik hayat vasıtaları -ki bunlar 

medyadır; o medeniyetin; bütün normlarının 

hem ürünüdür, hem de yeniden üreticisidir. Bu sebeple 

medya organları kimin elindeyse, bilgi kaynağı olarak ne 

ile besleniyorsa toplumu yönlendirmesi de o doğrultuda 

olacaktır. Bu bilgi kaynağının merkezi vahiy olmadığı sü-

rece insanı yaradılış gayesinden uzaklaştırır. Bu da insan 

için ebedi ziyandır.

Peki medya ve kullandığı teknoloji dediğimizde aklı-

mıza neler geliyor? Gazeteler, televizyon kanalları ve ta-

bii ki özellikle biz gençlerin aktif olarak kullandığı inter-

net. Bu da beraberinde sosyal medya dediğimiz mecraları 

getiriyor. Ve arkasından bunlara ulaşmak için kullandığı-

mız araçlar; cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler vs…

İçinde yaşadığımız çağa her ne kadar “medya çağı” ya 

da “iletişim çağı” diyorsak da, kullandığımız araçları ile-

tişim araçları olarak adlandırıyorsak da çağın en büyük 

sorununun iletişimsizlik olduğunu gözardı edemeyiz.

O küçücük ekranlarla aramızdaki etkileşime iletişim 

diyemeyiz. İletişimin çift yönlü olması gerekirken, med-

ya unsurları sayesinde tek tarafl ı bir iletişim halindeyiz. 

Bizler bilgileri, mesajları alabiliyor ama uygun geri bildi-

rimleri yollayamıyoruz.

Artık çocuklar ağlamasın diye onlara güleryüz, tatlı 

dil veya muhabbet verilmiyor. Çizgi fi lmler, telefonlar, 

bilgisayar oyunları sunuluyor. Çocuklar iletişim kurma-

yı tek tarafl ı olarak öğreniyor, sadece mesaj alıyorlar. Bir 

çocuk bunlarla büyüdükten sonra, siz onlarla iletişim 

kurmak isteseniz de onun tercihi olamıyorsunuz. Bu 

susturucuları elinden alındığında canı sıkılıyor, boşluğa 

düşüyor, tabiri caizse depresyona sürükleniyor. Bu esa-

rettir ve modern zamanda bireyi esir yapmak bebeklik 

çağından başlıyor.

Artık evlerimizin salonlarında oturma düzeni tele-

vizyona göre belirleniyor. Misafi r geldiğinde birbirimizi 

görelim kaygısından ziyade hepimiz televizyo-

nu görelim telaşı oluşuyor. Namazlar reklam 

arasına sıkışıyor, muhabbetler dizi karakter-

leriyle sınırlı kalıyor.

Arkadaşlar biraraya geliyor, karşılıklı 

oturuluyor ama yüzyüze bakılmıyor. Her-

kesin elinde, avucunda kendi dünyası var. 

Birlikte vakit geçirmek yan yana bilgisayar 

oyunu oynamak gibi algılanıyor.

Buluşmak için sözleşiliyor, yarım saat kala 

iptal ediliyor. İnsanlara ulaşmak kolaylaşınca in-

sana verilen değer neden düşüyor?

Bu zihnimizin köleleşmesidir; teknolojinin, teknolo-

jiyi bize verenlerin esiri olmaktır.

Peki bu esaret halinden nasıl kurtulabiliriz? Özgür 
kullar nasıl olabiliriz?

Bizler Rehber Gençlik Platformu olarak vahyi kuşan-

dıkça, Rabbimizin koyduğu ölçüyü muhafaza ettikçe, 

kendimizden başlayarak nefsimizle, çevremizle, dünya-

mızla Allah uğrunda mücadele ettikçe, Müslüman adının 

bize yüklediği sorumlulukla, Resûlüllah’tan aldığımız şa-

hitliği, önderliği, rehberliği hayata aktardıkça bu esaretin 

zincirlerini kırabileceğimize inanıyoruz.

Fiili Olarak Ne Yapabiliriz?

Bahsi geçen teknolojik araçlar hayatımızın içinde bu 

denli yer edindikten sonra, onları hayatımızdan çıkar-

mak elbette ki çok zordur. Hayatımızdan çıkarmak da 

tüm sorunlarımzı kökten çözmeyecektir.

İnsanlara yararlı olan her şey Allah’ın indirdiği, 

Resûl’ün insanlara sunduğu ve tatbik ettiği dinin içeri-

sindedir. Zararı faydasından çok diyerek teknolojiden 

kaçmak anlamsız olur. Daha dengeli, daha doğru, daha 

aktif nasıl kullanabiliriz sorularına cevap vermeliyiz.

Teknoloji diyerek başladım ama konuyu biraz daha 

internet üzerine özelleştirmek istiyorum.

Elimizde şöyle bir “İnterneti Müslümanca Kullanma 

Kılavuzu” olsa nasıl olurdu?

Madde 1: İnternet ihtiyaç nispetinde kullanılmalıdır. 

İnterneti vakit geçirmek için veya eğlence aracı olarak 

kullanırsak şeytanın tuzaklarına düşmekten kenidimizi 

alamayız.

Esaretin Teknolojicesi!
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■ Esaretin Teknolojicesi

İnternet ile ihtiyaç nispetinde ne yapabiliriz bunu 

düşünelim. Boşa kullanmadığımız sürece kesinlikle va-

kitten tasarruf sağlar. Banka kuyruğunda beklemeyip 

faturalarımızı çabucak ödeyebiliriz, pek çok hastaneden 

kolayca randevu alabiliriz, kilometrelerce uzaktaki ya-

kınlarımızla görüntülü görüşmeler yapabiliriz. Fikrimizi 

beyan etmek için cumhurbaşkanı bile bir tweet uzağı-

mızda.

Vakit geçirmek veya eğlenmek için internette her za-

man bir şeyler bulabiliriz. Ancak internette vakit geçmi-

yor, vakit ölüyor.

Gündelik hemen her ihtiyacımızın internet üzerin-

den karşılanıyor olması insanı bilgisayar ve benzeri in-

ternete ulaşım araçlarına bağımlı kılıyor. İnternet başın-

da geçen zaman zarfındaki sorumlulukların ihmali, kul 

olalark yükümlü olduğumuz sorumlulukların ihmaline 

dönüşüyor.

Sürüklenişimize bir bakalım. İnterneti açtım. Ana-

sayfa Google. Laboratuvar raporum için kapak hazırla-

yacağım. Daha “kapa” yazmışken seçenekler sunuldu. 

Kapak sözler, kapadokya, kapalı çarşı, kapak fotoğraf-

ları... İstemeden vermede Google’ın üstüne yok. Tam da 

alıştırıldığımız gibi. Böylece kapak fotoğrafımı güncelli-

yorum, beğenilerin, yorumların ardı arkası kesilmiyor. 

Sonra günlük cihadımı yapmak için hemen bir tweet 

atıyorum, favoriler, takipçiler havalarda uçuşuyor. Hazır 

burdayken kaçırdığım diziyi de izleyeyim diyorum.

Derken “Bugün Allah için ne yaptın?” sorusunun ce-

vapsız kaldığı koca bir gün akıp gidiyor.

Oysa ki Rabbim uyarıyı 14 asır öncesinden yapmıştı; 

“Allah’ı unutup da, Allah’ın da kendilerini unutturduğu 

kimseler gibi olmayın. Çünkü onlar fasık kimselerdir.”

Ayette geçen fasık kimseler doğru yoldan ayrılmış, sa-

pıp gitmiş kimselerdir. Şeytanın görevi de insana Rabbini 

ve emirlerini unutturmaktır. Mü’min iman esaslarını tas-

dik ettiği halde tembellik, gafl et ve şehvet sebebiyle ilahî 

buyruklardan birine itaat etmez, dinin emir ve yasakla-

rını hafi fe alacak derecede günaha dalar, verdiği sözleri 

unutur ise fâsık olur. En kötüsü Rabbini ve Ondan gelen 

gerçekleri, öğütleri, uyarıları unutma eğiliminde olması-

dır. Allah (c.c.) ayetiyle bu ikazı Peygamber’i üzerinden 

bütün müslümanlara iletmektedir.

İnterneti Müslümanca Kullanma Kılavuzumuzda;

Madde 2: Allahu Teala’nın belirlediği mahremiyetin 

sınırları bellidir. Kadın ve erkek için günlük hayatta da 

sanal dünyada da aynı ölçüler geçerlidir.

Peki Allahu Teala2ya göre mahreminiz kimdir? Evi-

nizin içini, yatak odanızı, mutfağınızı, ziynetlerinizi, en 

özel hallerinizi gören arkadaşlarınız, arkadaşlarınızın ar-

kadaşları veya hiç tanımadığınız üçüncü şahıslar mıdır? 

Onlar sizin dayılarınız, kardeşleriniz, babalarınız, halala-

rınız, teyzeleriniz, eşleriniz midir?

Nur suresi 31. ayette Rabbimiz bize bu sınırları bü-

tün ayrıntısıyla çiziyor. Her ayet kişiye inen bir ayna-

dır. Aynayı kendimize çevirip, o ayetin muhatabının bir 

başkası değil bizzat kendimiz olduğunu bilmeliyiz. Her 

ayette kendimize, nefsimize, özümüze bakmalıyız.

Okuduklarımızla, yazdıklarımızla, izlediklerimizle 

aramızda bir ekran olması onların gerçek olmadığı an-

lamına gelmiyor. Sanal olmaları, elle tutulur olmamaları 

var olmadıklarını göstermiyor. Sosyal medya gibi bilişim 

temelli yapılarda toplum farkında olmadan gözlemlene-

bilir ve kontrol edilebilir hale geliyor. Mahremiyet olgusu 

farklı bir boyut kazanıyor, özel hayatın gizlenmesinden 

ziyade göz önüne serilmesi çabalanıyor.

Biz nasıl oldu da teknolojiye bu kadar hapsolduk ve 

zamana yenik düştük. Nasıl oldu da istikameti şaşırdık, 

sırat-ı müstakimden ayrıldık.

Sorun şu ki biz bu araçları aynen bize sunulduğu 

şekliyle kullanıyoruz. Halbuki onlarla aramızdaki ilişkiyi 

belirleyen taraf biz olmalıyız. Ashab gibi uygulamak üze-

re bilgi edinme bilinci geliştirmeliyiz ki söylemlerimiz ve 

eylemlerimiz örtüşsün. .İlk dönemin eşsiz nesli; Kur’ân’ı, 

bilgilerini, görgülerini, kültürlerini arttırmak, müzikal 

bir zevk almak ya da dünyevi bir çıkar sağlamak amacıy-

la okumadılar. Onlar kendilerinin ve içinde yaşadıkları 

toplumun yaşamlarının her boyutunu düzenleyen Allah 

buyruğu olarak algıladılar ve duyar duymaz yerine geti-

rilmesi gereken bir buyruk olarak harekete geçtiler. İşte 

bu bilinç... Yalnız uygulama amacıyla bilgi edinme bilin-

ci. Bu bilinç onlara mutlak bilgi edinmek için araştırma 

ve inceleme yöntemini uygulatıyor ve ardından hiç vakit 

kaybetmeden eyleme dönüştürüyordu. Bizim iman gibi 

bir iddiamiz var ise amel gibi bir ispatımızın da olması 

şart. Bu sebeple gayret göstermede aceleci olmalıyız. Al-

lahu Teala’nın bizi görüp gözetlediğini, bizi ilmiyle ku-

şattığını bilmeliyiz. 

Unutmamalıyız ki bizler, Rehber Gençler, hepimiz 

bu dünyaya Allah’ın halifesi olarak gönderildik. Sorum-

luluklarımız var... Yaşadığımız çağda ilahi mesajı her 

zamankinden daha çok okumak, daha iyi anlamak ve 

hayata geçirmek zorundayız. Rabbimiz’in bize bahşettiği 

bütün nimetlerin hesabını vereceğimizi unutmamalıyız.

Bize en güzel örnekliği, öğrenme metodunu, yaşa-

yarak öğreten rehberimizin, Peygamberimiz’in kıyamet 

günü herkesin şu dört şeyden hesaba çekileceği uyarısını 

akıldan hiç çıkarmamalıyız: “Ömrünü nerede tükettin, 

gençliğini nerede geçirdin, malını nerede kazandın ve 

nereye harcadın, öğrendiklerin ile amel ettin mi?”

Bu soruların cevaplarını verebilmeyi Rabbim hepimi-

ze nasip etsin inşallah. 

* Yıldız Teknik Üniv. Kimya Mühendisliği Bölümü Öğrencisi
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Zülal Seval USLU*

K ariyeri; alınan eğitim ve bu eğitim neticesin-

de elde edilen meslek olarak tanımlayabiliriz. 

Ancak bu kavramı bu şekilde dar bir tanım içerisine 

hapsetmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Daha 
kapsamlı şekilde bir tanım yapacak olursak ka-
riyer; iyi bir mesleki eğitim almak, mesleğimizi 
yaparken koyduğumuz hedefl er doğrultusunda 
iş deneyimi kazanmak, ahlaki yönden kendimizi 
sağlam bir Müslüman olarak yetiştirmektir.

Hepimiz hayatta birtakım amaçlarımız olduğun-

dan ve bunları gerçekleştirmek için neler yapmamız 

gerektiğinden sık sık bahsederiz. Peki, hedefl erimi-

zin doğru olduğundan ve bizi gerçek mutluluğa gö-

türeceğinden nasıl emin olabiliriz?

Çoğu insanın hedef olarak seçtiklerine bir göz 

atalım: üniversite imtihanını kazanmak, iyi bir iş bul-

mak, para kazanmak, yüksek mevki sahibi olmak, 

evlilik… bunların hiçbiri asıl amaç değildir. Sadece 

bizi esas maksada götüren yardımcı araçlar olabi-

lirler. Hakiki ve kalıcı bir amacı olmayanlar dünya 

hayatındaki başarıyı, parayı ve şehveti bizzat maksat 

edinmek durumunda kalır. Bunların peşinden koşa-

rak ebedi hayatlarını mahvederler. Tercihini bu yön-

de kullananlar ne bu dünyada ne de ahirette huzur 

bulamazlar.1

Dünya ile meşgul olmaktan kasıt Allah’tan gafi l 

olmak ve dünyaya kalben bağlanmaktır. Örneğin 

ürünlerinde indirim yapan bir mağazada alışveriş 

yaptığımızı farz edelim. Burada indirim fırsatını ka-

çırmamak için uzun kuyruklar oluştururken ibadet-

lerimizi yerine getirmede bu kadar hassas davranmı-

yoruz. Acaba bizim önceliğimiz hangisi olmalı?

Son yıllarda sayıları ve türleri gittikçe artan, SBS, 

YGS, KPSS gibi sınav çeşitleri, sadece çocukların ve 

biz gençlerin değil, anne babalarının da hayatların-

da çok önemli bir yer işgal eder oldu. Bu sınavlara 

bir hedefe kilitlenmiş güdümlü füzeler gibi, sağında, 

solunda, önünde, arkasında hayata ve sonrasına dair 

varolan her güzelliği, her sorumluluğu görmezden 

gelerek, erteleyerek hazırlanılıyoruz. Çocuklar aile-

leri tarafından esaret altına alınıyor, özgürlüklerimizi 

kaybediyoruz.2

Dünya hayatında Allah’ın bize sunduğu nimetle-

ri bir merdivenin basamakları olarak düşünebiliriz. 

Merdiven, basamakları üzerinde durup beklemek 

için yapılmış değildir, tam aksine basamaklarına 

basıp yükselmek içindir. Basamaklar kendi başları-

na bir gaye değil, amaca ulaşmayı sağlayan araç gibi 

düşünülmelidir. Aynen buna benzer şekilde dünya 

malı, servet, makam sahibi olmak, akıllı olmak diye 

tanımlanan nimetler merdivenin basamakları gibidir. 

Bunların üzerine basıp geçemeyen hakiki anlamda 

yükselmeyi başaramaz. Zenginlik ve şöhret sahibi 

olmayı esas maksat edinmek basamakların üzerinde 

öylece dikilip kalmaya benzer. Kısaca ifade etmem 

gerekirse amaçla aracı karıştıran kişi asıl hedefe va-

ramaz, ömrünü ziyan eder.

Günümüz dünyasında maddi ve manevi bozulma 

o dereceye ulaştı ki biz Müslümanlar bile bu atmos-

feri solumaktan dolayı “dünyevileşme” mikrobunu 

kaptık. Bunun sonucu ilim, irfan ve takvadan uzak-

laştık. Bunun yerine para kazanma, şöhret, makam- 

mevki hırsı daha önemli oldu.3

Artık kendimizi tanıtırken ismimizden sonra he-

men okuduğumuz, mezun olduğumuz okulu, mesle-

ğimizi veya çalıştığımız yeri söyler olduk. Ve bunlar 

insan ilişkilerimizde öncelikli kriter oldu.

Rehber Gençlik kendini tanımlamak , kimliğini 

oluşturmak için Yüce Allah’ın hayat veren çağrıda 
belirttiği gerçek müminlerin özelliklerini gaye edi-

nir.

Birinden bahsederken onu tanımlamak için he-

men kariyerinden bahsediyor, önceliğini isminden 

çok mesleğine verebiliyoruz. Kişiliği Müslümanlı-

ğından ve manevi değerlerinden çok kariyeri üzerine 

kurulu insanların yetişmesi de bu ortamda kaçınıl-

maz oluyor.

Kariyer mi, Fevzü’l-azim mi?
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■ Kariyer mi, Fevzü’l-azim mi?

Bu konuda Kur’ân takvaya büyük önem vermek-

tedir. Hucurat Suresi’nin 13. ayetinde şöyle buyu-

rulmaktadır: “Şüphesiz, Allah katında sizin en üstün 

(kerim) olanınız, (ırk ya da soyca değil) takvaca en 

ileride olanınızdır.”  

Dünya hayatında elbette maddi unsurlar ihmal 

edilmemelidir ama sağlam bir itikat ve ihlas olmazsa 

her şey manasını kaybeder. Allah’ın Resûlü lüks, zen-

ginlik ve rahat bir hayat mı vaat etmişti? Yoksa “dün-

ya hizmet diyarıdır, ücret diyarı değil” veya “dünyaya 

meyletmenizden korkarım” mı demişti? Ayette “mal-

larımız, canlarımız ve evlatlarımızla imtihan” edile-

ceğimizden bahsedilmiyor mu?

Her işinde daima Allah’ı hatırda tutmak, servetini 

ve kuvvetini Cenab-ı Hakk’ı razı edecek işlerde kul-

lanmak doğal olarak bu kapsamın dışında. İnançlı 

insanlar için dünya hayatı hizmetle, hayırlı işlerle uğ-

raşıp Allah’ın verdiği helal nimetlerden de faydalan-

mak suretiyle, cennete kavuşmak ümidiyle geçen bir 

süreçtir. Müminlerin durumu ise, bir yönüyle huzur 

bulacağı ve tüm yorgunluklardan kurtulacağı bir ta-

til bölgesine gitmek üzere eşyalarını toplayan ve yol 

hazırlığı telaşı içinde olan bir insanın haline benzer. 

Yaşadığı telaş, heyecan ve gösterdiği çaba sadece yol-

culuk sırasında lazım olacak mühim şeyleri unutma-

mak ve sıkıntı çekmemek içindir.4

Kur’ân-ı Kerim’de başarı kavramı ‘fevzü’l-azim’ 
şeklinde birçok surede geçmektedir. Fevzü’l-azim; 
muhteşem başarı, büyük kazanç, büyük mutlu-
luk, muhteşem zafer, kurtuluş anlamlarına gelir. İşte 

Tevbe Suresi’nin 89. ayeti: “Allah onlara, içinde ebedî 

kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler hazırla-

mıştır. İşte bu büyük başarıdır.”

Bütün bunlarla birlikte rehber gencin, haki-
ki Müslümanın kariyeri nasıl olmalıdır? Bir ka-

dın için buna en güzel örneklerden biri Peygamber 

Efendimiz’in ilk eşi, ilk Müslüman Hz. Hatice (radi-

yallahü anhüm) dür. O, en üstün takva sahibi olan 

kadınlardan biri olarak her türlü kariyere sahiptir. 

Ticaretteki başarısı, Peygamberimiz’e olan desteği, 

sabrı, vakarı, imanı ile dünya kadınlarının her birine 

kariyer konusunda adeta ışık tutar.

Müslüman meşru olmak şartı ile her ne iş yapı-

yorsa yapsın o işi en iyi şekilde yapmalıdır. Toplumda 

Müslüman olarak anılan pek çok doktor, mühendis, 

tüccar, öğretmen var. Ancak müslüman niteliğinde, 

müslüman kimliğinin gerektirdiği hassasiyetle işini 

yapan kaç meslek erbabı var? Bizim ümmet olarak 

Yusuf (a.s.) gibi adaletli amirlere, iktisatçılara, İbra-

him (a.s.) gibi kabeyi inşa eden mimarlara, Nuh (a.s.) 

gibi gemi inşa eden mühendislere, Musab (r.a.) gibi 

öğretmenlere, Hz. Muhammed (s.a.v.) gibi eğitim-

cilere, iş adamlarına, liderlere ihtiyacımız var. Evet 

bizim sorumluluk bilinci taşıyan rehber gençlere ih-

tiyacımız var!...

Rehber Gençlik olarak kariyer konusunda; icra 

etmek istediğimiz mesleğin gerektirdiği ilme sahip 

olmanın yanı sıra ahlaki yönden de kendimizi İslâmi 

çerçevede yetiştirmek; dürüst, güvenilir, hoşgörülü, 

önyargılardan uzak ve sabırlı bir meslek erbabı ol-

mak , bundan daha da önemlisi takvaca en üstün ol-

mak esas hedefi mizdir.

Ey Gençlik, 

Rehber Genç seni çağırıyor, dosdoğru yolda ger-

çek mutluluk ve başarı kervanına katılmanı bekliyor, 

sırtındaki yüklerden kurtul, vahyin ışığına yönel! 

İman, ibadet, irfan, hikmet, salih amel hedefi miz, 

takvada evet takvada yükseleceğiz. Şüphesiz ki Rab-

bimiz bizimledir.

Dipnotlar
1  Selçuk Kütük, Çözümlü Dünya-Ahiret Problemleri, Pınar Yayınları, 
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3  Selçuk Kütük, Çözümlü Dünya-Ahiret Problemleri, Pınar Yayınları, 
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* İstanbul Üniv. Biyoloji Bölümü Öğrencisi
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Zeynep OLGAÇ

Y er kürede baştan sonra kendi inşamızla sahip olduğumuz 
“kimlik” kavramında kitleniyor içinde bulunduğumuz 

döngü… Bir “biz kimdik” canavarıyla karşılaşıyoruz modern 
dünyanın önümüze sunduğu tek tip karakterleri, kremalan-
mış kapital imajları, sivrilen her özelliğimizi törpüleyen şirin 
“izm”leri görünce...

Öncü kimlik üzere kabul ettiğimiz “Müslüman” kavramsal-
laştırmasına değinelim öncelikle... Tüm dayatmalardan sıyrıla-
rak…

Cahiliye gibi bir çukurdan Asr-ı Saadet’i yaşatan ilahi ke-
lamın dönüştürücülüğüne ve kimlik inşasına bakalım... Ömer’i 
Ömer’liğinden ayırmadan Ömer kılan, bir devrim yaratan kita-
bın çizdiği “kimlik” imajına ihtiyacımız var çünkü...

Kitabı tek kelimeyle özetleyecek olursak, karşımıza “tev-
hid” çıkacak... Doğru bir tevhid oturtmasıyla sosyolojik bağ-
lamda “onurlu bir toplum”un ilk adımı atılacak... Zira, Allah’tan 
başka İlah/Rab/Tanrı kabul etmeyerek insan, bir duruşa sahip 
oluyor… 

Yer yüzünde yarı tanrıcılık/Tanrının yer yüzünde-
ki gölgesi söylemiyle ortaya çıkan sistemlerde tevhide ters 
düşen sistemler hakkında İhsan Süreyya Sırma Hilafet-
ten Saltanata Emeviler adlı kitabında şunları naklediyor:
 “Kanun koyma yetkisinin elinde bulunduran mekanizma ba-
zen Firavun ve Nemrut gibi tek insan bazen de Roma senatosu 
gibi bir grup, komünizmde olduğu gibi tek partili ve politbüro 
ve nihayet kandırmaca demokrasilerdeki (çünkü gerçek de-
mokrasi hiçbir zaman pratiğini görmemiştir) partilerin oluş-
turdukları parlamento üyeleri insanlar şeklinde tezahür eder.
Krallık rejimleri dediğimiz Firavun, Nemrut, Kayser, Şah re-
jimlerinde tek kanun koyucu insan, krallık tahtı üzerinde oturan 
şahıstır. Devlet ona aittir; devletin kanunlarını da o yapar ya da 
yaptırır. Maiyetinde birinci sınıf köle durumunda olup çalışan-
lar, bütün hareketlerini kralın direktifl eri doğrultusunda ayarlar.
Birinci sınıf köle dediğimiz insanlar, devletin yani kralın me-
murlarıdır. Bunlar, alt tabakadaki ikinci sınıf köle durumunda 
olan ve toplumun çoğunluğunu teşkil eden halkı, kral adına ida-
re eder onların sadık köleler olmasını sağlarlar. Her iki köle sı-
nıfının da düşünme ve düşündüklerini açıkça söyleme yetkileri 
yoktur. Ne var ki memur dediğimiz birinci sınıf köleler, kralın 
emri üzerine düşünebilir, hatta düşünmeye mecburdur.”

Allah’tan başkasının kanun koyma yetkisinde olduğu sis-
temlerde insanlar “köle” olur, teoride ve pratikte bu görülmüş-
tür. Zira kanun koyucunun “Allah” olduğu sistemlerde köle-
lik kulluğa evriliyor. Bu evrilmeden sonra “kulluk” tabiriyle 
Kitap’ta bahsedilen profi le bakalım:

“Sen yüzünü hanîf olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat 

üzere yaratmış ise ona çevir. Allah’ın yaratışında değişme yoktur. 

İşte dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler.” (Rum 

309)

“O müttakiler ki, bollukta ve darlıkta infak ederler ve kız-

dıklarında öfkelerini yutarlar ve insanların kusurlarını affeder-

ler. Allah da o iyilik edenleri sever.” (Âl-i İmran 134)

“Yeryüzünde büyüklük taslayarak yürüme. Çünkü sen ne 

yeri yarabilirsin, ne de dağlara yetişebilirsin.” (İsra 37)

İslâm’ın oluşturduğu üst kimlik sadece manevi bir portre 

olmayıp aynı zamanda sosyal, politik ve ekonomik hayat içinde 

şekillendirmelerde bulunur.

“Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver.  Bununla 

beraber büsbütün de saçıp savurma.” (İsra 26)

“Kullarıma söyle en güzel kelimeyi söylesinler. Çünkü 

şeytan, aralarını bozar. Şüphe yok ki şeytan, insan için apaçık 

düşmandır.” (İsra 53)

“Ey iman edenler, Allah için duran hâkimler, adaletli şahit-

ler olunuz ve sakın bir kavme kininiz sizi adaletsizliğe sevk 

etmesin. Adalet edin, takvaya en yakın olan odur. Allah’tan sakı-

nın. Muhakkak Allah her ne yaparsanız haberdardır.” (Maide 8)

“E y insanlar, muhakkak ki biz, sizi bir erkekle bir dişiden 

yarattık ve sizi millet millet, kabile kabile yaptık ki tanışasınız; 

Allah yanında en şerefliniz elbette takvaca en ileri olanınızdır. 

Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir, her şeyden haberdardır.” 

(Hucurat 13)

Toplumsal anlamda hiçbir şekilde gedik bırakmayan bu sis-

temleştirilebilir öğretinin neresinde olduğumuz bu kimliğin ne 

kadarını üstümüze oturttuğumuz tartışılır... Zira Allah’ın insanı 

kölelikten kulluğa taşıdığını unutmuş, üstüne de bu taşıdığı 

konumda kalabilmesi için gösterdiği yolları kaybetmiş olacağız-

ki bugün edindiğimiz sıfatlarla kendi zincirlerimizi hazırlamış, 

postmodern köleliğin elinde mayışmış durumdayız.

Cumhuriyet dönemine baktığımızda özelde bizlere yaşatı-

lan travma, “aynileştirme” yle başladı... Farklılıklar yok edilerek 

tek tip insan unsuru oluşturulmaya çalışıldı... Resmi ideoloji 

ANKARA GENÇ ÖNCÜLER’DEN

“GENÇLİK VE KİMLİK” PANELİ
“Eve dön, kalbine dön, şarkıya dön” İsmet Özel
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rasyonel gerçekliklerden bağımsız bir şekilde dayatıldı ve 

insanlarda çift kimlik oluşturuldu... Şimdi modern dünyada, 

karşımıza bu tablonun ölçeklerinin büyütülmüş hali çıkıyor. 

Tüm dünya aynileşiyor, Batı emperyalizmi kültürel alt yapıların 

altına koyduğu dinamitleri bir bir patlatıyor... Bir Müslümanın 

ayırt edici özelliği kalmıyor, silikleşiyor! Allah’ın oluşturduğu 

“mü’min kul” kimliği günümüz dünyasında yaşanabilir bir 

ortam bulabilme mücadelesi veriyor... Zira bugün dünyanın 

iki ucunda farklı sosyo-kültürel ortamlarda yaşayan iki gence 

modern dünya, aynı hayali kurdurtuyor!

İşte bütün bunların farkına varabilmek, “Nerdeydik, nereye 

geldik?” sorusunu sorabilmek için Ankara Genç Öncüler, 5 

Mayıs 2013’te Kocatepe Diyanet salonunda “Bir Genç Aranıyor 

Geç Olmadan-Gençlik ve Kimlik” konulu bir panel düzenledi... 

İki oturumdan oluşan olan programın ilk oturumu Gülden 

Sönmez’in, “Değişen Dünya’da Genç Kız Olmak” başlıklı 

konuşmasıyla, Yrd. Doç. Miraç Yaman’ın, “Türkiye’de Gençliğin 

Görünmeyen Yüzü-Apaçi Gençlik” başlıklı sunumuyla son 

buldu... İkinci oturumunda Prof. Dr. Burhanettin Can, “21. 

Yy.da Gençliğin Yol Haritası ve Genç Öncüler” konulu sunu-

muyla derin bir analiz yaptı…

Programın girişinde bu konuyla alakalı yapılan özel röpor-

tajda Nureddin Yıldız; “Allah’a iman eden biri olarak bilinmek 

isterim, kimliğimin mezar taşıma yazılmasını istemem. Günlük 

hayatımdaki alışverişimde, sporumda, yürüyüşümde vakarla 

yaşamak isterim.Hem isterim hem de isteğimin içini doldu-

rurum. Bunu yaşarken ispat ederim. Mü’min kimlik dışındaki 

tüm kimlikler yüzeyseldir. Ne erkek oluşumla ne kadın, ne 

Mekke’de doğmakla yahut doğmamakla ne övünür ne yeri-

nirim. Müminsem kimlik sahibi hissederim kendimi, bu isim 

dışındaki bir isimden utanırım.” diyerek konu hakkındaki 

görüşlerini açık bir dille anlattı... 

Akabinde Gülden Sönmez hanımefendi kürsüye geçti ve 

Afrika’da yaşanan acılardan bahsederek kimliğimizi bir an evvel 

hatırlayıp işe koyulmamız gerektiğine dikkat çekti: “Kendi 

kimlik problemlerimizi halledip tıpkı suya hasret olduğu 

gibi Afrika’da İslâm’a hasret olan kardeşlerimize ulaşmalıyız.” 

Kimliğin aynı zamanda bir uyarı silahı olduğundan ve sekü-

ler zihinlerin mealen, hakkı ve sabrı tavsiye edemediğinden 

bahsetti: “Biz eşimizin karısı, babamızın kızı olmaktan önce 

Allah’ın kuluyuz.” sözlerini ekledi. Mavi Marmara anılarından 

ve Furkan Doğan’dan bahsetti ve dualarla ayrıldı kürsüden... 

Daha sonra Ömer Miraç Yaman popüler bir mevzu olan 

“Apaçiler” üzerinden gençliğin nerelerden, nasıl çukurlara 

düştüğünü ve bunda en büyük suçlunun toplum olduğunu 

anlattı... Apaçiler üzerinden yaptığı bir buçuk yıllık çalışmada 

onlarla aynı ortamlarda bulunduğundan, beraber “takıldıkla-

rından” bahsetti… Rehber öğretmenlerle, Bodrum altı kafe- 

İnternet kafe sahipleriyle, erkek kuaförlerle(saçlarına değişik 

şekiller verdirdikleri için), araba kiralatanlarla, (doğan, şahin 

marka arabalar kiralıyorlar genellikle, sebebiyse ola ki bir kaza 

yaparlarsa masrafın daha az olmasından) konfeksiyon atölye 

sahipleriyle (genelde buralarda günde 15-16 saat civarında çalı-

şırlar), çocuk şube amirleriyle, Dj’lerle, torbacılarla, mahallenin 

imamlarıyla, bindikleri otobüs hattı şoförleriyle görüşüp ana-

lizlerde bulunan Ömer Miraç Yaman, bu çocukların bırakın bir 

lükse sahip olmak için uğraşmayı hayatlarını devam ettirebil-

mek için ne tür zorluklarla karşılaştıklarını anlattı. Türkiye’de 

Gençliğin Görünmeyen Yüzü-Apaçi Gençlik adlı kitabında 

olayları daha kapsamlı okuyabilirsiniz, alıp okumanızı tavsiye 

ediyorum. Kitapta, toplumda çok basit gibi görünen olayların 

üzerine düşülmeyen hadiselerin arka planında yine toplumun 

dehşetengiz sorumsuzluğu gözler önüne seriliyor. 

İkinci oturumda Burhaneddin Can Ali Şeriati’nin “sizi 

rahatsız etmeye geldim.” sözünün bir felsefe olarak kabul edil-

mesi gerektiği ile başladı ve kapitalist sistemin insanların kim-

liklerini nasıl görmezden geldiğini anlattı... “Kendi paramla bir 

sitede ev alacağım o sitede herkesin gözünün önünde havuza 

gireceğim fakat o sitede sabah namazını gidip kılabileceğim bir 

mescit olmayacak. Bu nasıl bir anlayış?” dedi…

“Biz kimiz?” sorusunun karşısında tüylerimiz ürpermiyorsa 

orada bir sıkıntı vardır. Biz hangi coğrafyanın insanlarıyız? Bilgi 

kaynağı olarak hangi kaynakları kullanacağız? Bunların ceva-

bını vermeliyiz. Hangi yolun yolcusuyuz? O yolun sonu Kabe 

midir, Brüksel midir? Biz hangi medeniyete aitiz, İbn-i Haldun 

ve Cemil Meriç’in kullandığı şu ifade gibi, ‘Biz hangi imana 

aitiz’. Allah Kur’ân’da “Sizden olmayanı sırdaş edinmeyin!” 

buyurarak kimliğin çizgilerine dikkat çekiyor.” dedi. Ve ekledi 

; “Cumhuriyet döneminde “Siz yeni Türksünüz.” diyerek tüm 

kimlikler kaldırıldı ve topluma bir Türklük kimliği giydirildi… 

Türklerle Kürtler arasındaki ortak payda asırlardır halifelik ve 

İslâm’dı... Bu iki temeli kaldırdılar ve bir ortaklık kalmadı. 

Kimlik olarak kabullendiğimiz her ne ise ona sahip çıkmanın 

vaktidir.” dedi…

Bu programın, bir farkındalığa vesile olduğunu umuyoruz, 

sistemin önümüze koyduğu imajları elimizin tersiyle itebilme-

mize, Allah’ın çizdiği mü’min kul imajını hakkıyla idrak ede-

bilmemize vesile olmasını ümid ediyoruz. Kimliksizleşmemek 

adına bir refleks gösterme vaktidir artık...
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Milyonluk Manzara Kentsel Dönüşümün Resimleri

İletişim Yayınları, 2013

Bu kitaptaki fotoğraflar ve yazılar, farklı cephelerden, farklı dillerle, kentsel 

dönüşüm rejimine bakıyor. Fotoğraflar, kentsel dönüşüm manzarasını gör-

kemli tekinsizliğiyle gözümüzün önüne seriyor. Akademisyenler, mimarlar, 

gazeteciler, kentsel dönüşümün analizini yapıyor. Edebiyatçılar, “hissedi-

len” kentsel dönüşümü anlatıyor.

 Nar Photos kolektifinden; Serra Akcan, Eren Aytuğ, Mehmet Kaçmaz, Tolga 

Sezgin, Saner Şen ve Kerem Uzel fotoğrafları… Semih Akşeker, Cihan Aktaş, 

Hakan Bıçakçı, İhsan Bilgin, Tanıl Bora, Gaye Boralıoğlu, Funda Şenol Cantek, 

Haydar Ergülen, Alev Erkilet, Özgür Sevgi Göral, Pınar Öğünç, Mine Söğüt, 

Jean-François Pérouse, Özcan Yurdalan, Turgut Yüksel’in yazılarıyla…

Tehzibü’l-Ahlâk

İbn Miskeveyh
Büyüyen Ay Yayınları, 2013

Ahlâk felsefesi deyince ilk akla gelen eserlerden biri İbn Miskeveyh’in Tehzibu’l-

Ahlâk’ıdır. İslâm dünyasında kaleme alınan birçok ahlâk kitabı için bu eser, 

bir “ilk örnek eser” olmuştur. Gazzâlî’den Kınalızâde Ali’ye varıncaya kadar 

birçok düşünür, ahlâk sahasına Miskeveyh’in lambası olduğu halde girmiş-

tir. Nasıl ki Gazzâlî, mantığı islâm ilim dünyasının ayrılmaz bir parçası haline 

getirmişse, İbn Miskeveyh de aynı şeyi felsefî ahlâk konusunda yapmıştır.

Afrika Titanikleri

Ebubekir Hamit KEHHAL
Mana Yayınları, 2013

Eritre’den, Etiyopya’dan, Sudan’dan, Somali, Gana, Liberya ve talan edilmiş 

Afrika kıtasının dört bir yanından göçmenler… Simsarlar hepsini toplayıp, 

denize açılmaya elverişli olmayan gemilere bindiriyor ve denizin derinlikle-

rine gönderiyorlar. Ebubekir Hamit Kehhal: Eritreli hikâye yazarı. Libya’da 

ikamet ediyor. Uzun yıllar “Eritre Özgürlük Cephesi” üyesi olarak görev 

yaptı. Etiyopya ihtilâlına karşı özgürlük savaşına katıldı. İki hikâyesi var: 

“Silah Kokusu” ve “ Berkantiya: Bilge Kadının Toprağı”

İnsan Mevsimi

Erol ERDOĞAN
İz Yayıncılık, 2013

İnsanın fıtrat üzerine yaratılışı dünyanın farklılıklar üzerine kurulduğu anla-

mına gelir. Onun için insan mevsimler gibi rengârenktir. Doğal haliyle aylar, 

mevsimler, iklimler, coğrafyalar gibi olan insan, küçükken yakın çevresinin 

terbiyesi, büyürken edindiği korkular, yanlış eğitim, taraf olduğu ideolojiler 

sebebiyle farklılıklarını birer birer azaltır. Farklılıkların azalması fıtrattan 

uzaklaşmak demektir. Böyle anlarda kişinin yeniden “insan mevsimi”ne 

dönmesi gerekir. İnsan mevsimi, dünyanın ilk mevsimidir. Kitapta; Güz, Kış, 

Bahar, Yaz, Çocuk, Kedi, Oruç, İstanbul, İnsan başlıklı dokuz bölümde kırk 

dört yazı yer alıyor. 

Zemahşerî’nin 
Tefsirdeki Yeri

Enver ARPA
Fecr Yayınları, 2013

Zemahşerî, Arap olmadığı, 
yani Arapçayı sonradan 
öğrendiği halde Arapça 
olarak kaleme aldığı tef-
siri, ilim dünyasında geniş 
bir şöhrete ulaşmış, hatta 
semantik ve belağî tef-
sirlerin en önemlisi ola-
rak kabul görmüştür. 
Yine bunun kadar ilgi 
çekici diğer bir husus ise, 
Zemahşerî’nin Mutezilî 
bir âlim olmasına karşın 
Ehl-i sünnet âlimleri üze-
rinde oluşturduğu etkidir. 
İ’tizalî düşünceye mensup 
olduğunu bilmelerine rağ-
men Sünnî âlimler, onun 
Kur’ân’ın tefsiri konusun-
daki izahlarından müs-
tağni kalamamışlardır. 
İsmail Cerrahoğlu’nun 
tabiriyle ondan etkilen-
meyen, onun tefsirinden 
iktibaslarda bulunmayan 
bir müfessire rastlamak 
mümkün olmamıştır.

Kitaplık
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