
 

TÜRKİYE’DE NELER OLUYOR?
Hınç Siyaseti ,  Orta Sınıflar ve Gelecek

Ayda Bir Merhaba

G ezi Parkı olaylarını, merkeze alan yalan haber ve kışkırtmalara odaklanan bir izah girişiminin 

ötesinde ele alma zarureti bulunmaktadır.  Taksim’deki gösteriler üzerinden ortaya çıkan anahtar 

kavramlara baktığımız zaman, “Türk baharı”, “Taksim’in Tahrir olması” ifadelerinin, Türkiye’ye çekilmeye 

çalışılan bu operasyonun siyasal meşruiyet zeminini oluşturmaya yönelik olduğu hemen fark edilecektir.  

Yani, iktidarı dize getirmek, uluslar arası yeni anlaşmalara zorlamak için oluşturulmuş bir düzenek. Şayet 

bu anahtar kavramlar üzerinden oluşturulacak bir hareket başarıya ulaşacak olursa, zaten Ortadoğu’ya 

çekilen operasyonun bir uzantısı olarak normalleşeceği beklentisi vardı. 

Reyhanlı operasyonu ile başlayan süreç, Taksim Gezi Parkı operasyonu ile farklı bir boyuta evrilmiştir. 

Çözüm sürecinin bu olaylar sonrasında nasıl işleyeceği ise ayrıca değerlendirilmelidir. Tekrar Gezi Parkı’na 

gelecek olursak mesele, bir parktaki dört ağaç meselesi olmanın çok daha ötesinde karışık bir “mesaj-

laşma” ve “hesaplaşma”dır. Muhtemelen bu operasyonu gerçekleştirenler, AK Parti’nin muhafaza edilip 

Recep Tayyip Erdoğan’ın tasfiye edilmesi beklentisi içindeler. Operasyon büyük ölçüde Erdoğan’ın “seçil-

miş/ abdestli/ diktatörlüğü”, dili üzerinden “Tayyip’ten Nefret” duygusu üzerine inşa edilmiştir. Erdoğan’ın 

bazı söylemleri ve dili, yaşam tarzına müdahale olarak yorumlanıp sosyal medyada servis edilmektedir. 

Hükümetin bazı icraatlarından rahatsız olan kesimlerin bir kısmı açıktan (CHP-Kılıçdaroğlu) diğerleri ise 

dolaylı olarak (Gülen-Cemaati) Erdoğan’ın diktatörlüğünü seslendirmiştir. Son zamanlarda bu kervana 

Devlet Bahçeli de/MHP de katılmıştır. Kılıçdaroğlu  mayıs ayının başından beri Erdoğan’ın, her fırsatta, 

diktatörlüğünü işlemekte, onun Esed’den bir farkı olmadığını seslendirmektedir.

 Bir başka açıdan Gezi Parkı  olayları, Türkiye’nin temel çelişkilerinin  ne olduğunu olanca açık 

seçikliğiyle ortaya çıkardı. TÜSİAD’ın içinde  bulunduğu  Gezi Parkı  olayları neresinden bakılırsa bakıl-

sın sol romantiklerin inşa etmeye çalıştıkları  gibi sınıfsal bir çelişkiyi göstermiyordu. Olaylar içinde yer 

alan Türkler ve Kürtler  de dikkate alındığında  burada karşımıza çıkan çelişki Tanzimat’tan Türkiye 

Cumhuriyeti’nin bugününe kadar bir süreklilik ve devamlılık gösteren  modern ve geleneksel çelişkisi! 

Gezi Parkı eylemlerinde seküler  hayat tarzını referans olarak alan modernlerin sınıfsal, etnik ve mezhepsel 

ayrımları bir tarafa bırakarak muhafazakâr  hatta ‘İslâmcı’ gördükleri iktidara karşı birleşmiş olmalarında 

somutlanıyor.  Gezi Parkı olaylarında ortaya çıkan sembollerin ağırlıklı dünyası dikkate alındığında yaşam 

tarzlarına müdahale  edildiğine dair söylenti üretenleri  bir araya getiren kurucu anlatının  Kemalizm 

olduğu bir  kere daha görülmüş oldu. Sürekli hayat tarzına müdahaleden bahsediyorlar. Fakat şunu 

unutuyorlar: Türkiye’de AK Parti dönemi de dâhil olmak üzere içki, zina vb. gibi hayat tarzını seçenlerin 

mağdur edildikleri, eğitim haklarının ellerinden alındığı hiç görülmemiştir.  

Sözün kısası Gezi olayları bir kalkışma denemesiydi. Demokrasi, insan hakları ve özgürlük slogan-

larının arkasına sığınmış anti demokratik bir hareketti. Demokratik yollarla iktidara gelmiş bir iktidarı 

sokak hareketleriyle devirmeyi hayal eden bir girişimdi ve fakat fiyaskoyla sonuçlandı. Ne var ki böylesi 

kalkışmalar/operasyonlar başkaca alanlarda ve zamanlarda kendini karabatak misali göstermeye devam 

edecektir!... 

Bununla birlikte Müslümanlar olarak sorumluluklarımızı ertelemenin getirdiği sıkıntıları da gör-

mekteyiz. Siyasetin neo-liberalizmle ittifakının uzun vadede muhtemel tahripkâr etkilerini hesaplayarak, 

eleştiri ve müşavereye kapalı siyaset tarzına itiraz etmek gerekiyor. Liberalleşme furyası, İslâm’ı yaşama 

ve tebliğ etme mücadelesine ihtiyaç duyurmamakta, şeytani tasalluta açık yeni bir iklim oluşturmakta ve 

çocuklarımız, doğdukları dünyayı, geldiğimiz anlayış ve yaşama biçimini veri olarak algılarken, başka bir 

dünyanın mümkün olabileceğini tasavvur dahi edememektedirler. İş ahlakından komşuluk ilişkilerine, 

aile modelinden ibadet anlayışına kadar farklılıkların sekülerleşme potasında hızla eridiği bir süreçte  

Vahiyle  arınma  gerçekleştirilemezse birkaç sembolik fenomen üzerinde fırtına koparmanın  kayda değer 

bir anlamı ve tesiri olmayacaktır.  Bu bağlamda içinde bulunduğumuz Kur’ân ayı, rahmet ayı, şuurlanma 

ayı, kaynaşma, yardımlaşma ayı, fesatlardan uzaklaşma ayı Ramazan’ın, imani, ahlaki, toplumsal, siyasal 

sorumluluklarımızı gözden geçirmede, hassaten genç nesilleri Kur’ân Nesli olarak yetiştirmede, topluma 

ve İslâm ümmetine/dünyasına Kur’âni bilinç kazandırılmasında vesile olmasını niyaz ediyoruz.  

Yeni sayımızda buluşmak üzere… 

                                                                                                                        Umran
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A rap laiklerin ve özellikle radikal-

lerinin tamamen iflas ettikleri ve 

kendi toplumlarında bu iflastan emin 

oldukları açık. Bugün Türkiye’de olan 

bitenler, içki ve bira kadehleri kaldı-

rarak, camilerin saygınlığına saldırıla-

rak yapılan protestolara net bir örnek. 

Görünen o ki sadece Türkiye’de değil 

Arap ülkelerinde dahi laiklerin seçim 

sandıklarından hiçbir umudu yok. Bu 

yüzden diyalog ve demokratik yarış 

yöntemleri değil, karışıklık, düzenbaz-

lık ve seferberlik yöntemleri izliyorlar. 

Mısır’da da bu ayın sonunda aynı bu 

yöntemlerin hazırlıklarını yapıyorlar. 

Hüsnü Mübarek’in yetimleri tarafından 

finanse edilen medya araçlarından des-

tek alarak Mısır cumhurbaşkanına karşı 

düşürülmesi için imza toplanıyor. 

Halklar nezdinde doğrulukları-

nı kaybettikleri, kredileri bittiği için 

özgürlük (ifade, inanç ve kılık kıyafet 

özgürlüğü), demokrasi ve özgür düşün-

ce için ağlamaya başladılar. Kendilerini 

özgürlüğün memuru olarak adadılar. 

Oysa Tunus, Mısır veya benzer ülke-

lerde rejimleri yıkılmadan ve yetimler 

olarak etrafa dağılmadan önce karar 

organlarında etkili oldukları ülkelerde 

özgürlükleri katletmişlerdi. 

Fas özelinde ise bu ülke İslâmcılarla 

kuşatıcı ve olumlu bir ilişki içine girdi. 

Laikler İslâmcıların bir gün gelecek ikti-

dara katılacaklarını ve hükümete baş-

kanlık edeceklerini tahmin etmediler. 

Halk desteğine sahip olmadıkları ve 

dolayısıyla İslâmcılarla demokratik reka-

bete girmeyecekleri için bu laikler ideo-

lojik söyleme güçlü şekilde döndüler, 

gerçekleri tahrif ve deforme ettiler, bir 

hükümete karşı kampanya başlattılar, 

diğer yandan Fas Adalet ve Kalkınma 

Partisi veya stratejik müttefiki Tevhid 

ve Islah hareketinden liderlerin açık-

lamalarını çarpıttılar, Fas hükümetinin 

kafasını karıştırmak için hükümet için-

deki iki müttefik (AKP ve İstiklal Partisi) 

arasındaki ‘karışıklık’ halini kullanarak 

büyük bir medya savaşında hükümete 

kaldıramayacağı şeyler yüklediler. 

Bu bağlamda belirli aralıklarla özgür 

düğünce ve demokrasiyi savunmak için 

cemiyetler kurduklarını ilan ettiler. Fas’ı 

bilmeyen ve sadece ideolojik medyadan 

takip edenler de bizlerin büyük başlığı 

çoğulculuk ve açılım olan bir ülkede de 

değil de ortaçağlarda yaşadığımızı sanır. 

Hatta o derece ki Britanyalı bir şarkı-

cı başkentteki bir müzik festivalinde 

İslâmcı hükümetin gölgesinde neredey-

se yarı çıplak şarkı söyledi. 

İşin garibi bu insanlar bu davranış-

ları, teşhirci ve dolandırıcı söylemleriyle 

kasıtlı veya kasıtsız yolsuzlukla işbirliği 

yaptıklarını ya bilmiyorlar ya da gör-

mezlikten geliyorlar. Kendi ülkelerini 

karalıyorlar, gerçekle uyuşmayan yanlış 

bir şekilde gösteriyorlar. Oysa halkı 

İslâmcılara karşı kışkırtmak için daha 

önce İslamcılara karşı bu tür suçlama-

larda bulunuyorlardı. 

Son olarak Arap Siyasi Araştırmalar 

Merkezi’nin 2012-2013 yılı için yap-

tığı anketin sonuçları Fas’ın %70’nin 

İslâmcıların iktidara gelmesinden kork-

madığını gösterdi. Sanki sokaklar bu 

laiklere ‘sizler iflas ettiniz, demokrasi ve 

özgürlük için timsah gözyaşları dökme-

yiniz. Bizi aldatamayacak bu oyunlarını-

zı bırakın artık!’ diyor.                                                                

(Katar gazetesi el-Arab, 18 Haziran 2013)

İFLAS ETMİŞ LAİKLER
Muhammed el-AYADİ 

Arapça yayım-

lanan gazete-

lerdeki yazan farklı 

eğilimdeki gazete-

cilerin yazılarından 

seçtiğimiz yazıları 

her ay Ortadoğu’dan 

başlığıyla yayımlıyo-

ruz. Burada yayım-

ladığımız yazılarda 

ortaya konulan tüm 

analizlerin doğru 

olduğunu  veya  

bunların tümüne 

katıldığımız söyle-

nemez. Yazılardaki 

amacımız olayların 

y o r u m l a n m a s ı n -

da ortaya konulan 

bakış açısı farklı-

lıklarını görünür 

kılarak meseleler 

karşısında ortaya 

konulan analizlerin 

hangi   argümanlar-

dan hareketle yapıl-

dığını okurlarımızın 

fark etmesini sağ-

lamaktır. Yazıların/

yorumların bu pers-

pektifle okunması-

nın Ortadoğu’daki 

dolayısıyla dünyada-

ki gelişmeleri kavra-

ma sürecine önemli 

katkılarının olaca-

ğını düşünüyoruz. 

Yazılar Harun Ersoy 

tarafından çevrilmiş-

tir. (Umran)
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■ Ortadoğu’dan  

M eydandaki her oturma eylemi veya kargaşa 

bahar değildir. Tıpkı parlayan her sarının altın 

olmaması gibi. Bir bahar, rejimin tamamen değiştiril-

mesini hedefler, bir başka bahar o kadar ileriye git-

meyerek rejimin değiştirilmesini değil ıslah edilmesini 

ister. Üçüncü bir bahar ise rejimin bazı uygulamalarına 

sessiz kalmaz ancak bu uygulamaları eleştirmekte ve 

reddettiğini açıklamakta da gecikmez.

Baharın birçok aşamaları ve tecellileri olan gevşek 

bir kavram olduğunu ifade edebiliriz. Bütün bu aşama-

ları teslimiyet, sessizlik ve daha iyiye doğru değiştirme 

eğilimine geçişin önündeki engellerin kırılması buluş-

turuyor.    Bu tanım doğruysa ve ele aldığımız Türkiye 

şartlarına uygulamaya çalıştığımızda üçüncü derece bir 

bahara yakın bir tablo karşısında olduğumuzu anlarız. 

Türkiye’deki durum ne rejimin değiştirilmesi çağrısı-

dır ne de rejimin farklı alanlardaki politikalarını ıslah 

etmesi talebidir. Gösteriler demokratik ülkelerde kabul 

edilir ve bilinen bazı uygulamaları protesto ederek baş-

ladı ve tamamen farklı bir şekilde bitti.

Türkiye sahası farklılıklarla dolu, çeşitli siyasi fikri, 

etnik ve mezhebi sebeplere dayanan tıkanıklık görün-

tüleri bulunuyor. Ayrıca azınlık partileri de seçimlerde 

AKP’ye karşı başarısız oldular ve sokaklara yöneldiler. 

Endişenin tırmandırılması ve işleve konmasında dış 

çıkarların katkısı hakkında hiçbir şey diyemiyorum 

çünkü bu konuda bir kanıta sahip değilim. Gerçi hiç 

kimse bu dış çıkarları inkâr etmiyor. Ayrıca dışarıyı 

gösteren birçok kanıt da var. Bahsettiğimiz gösterilerle 

ilgili İsrail açıklamaları bunun örneği.

Yine bazı etkenler Türk toplumunda ve siyaset sını-

fında endişelere sebep oldu ancak bu endişe AKP’nin 

şu iki belirli adımı atmasıyla birlikte aktivistlerce öfke 

ve protestoya dönüştü. Bunlar akşam saat 10’dan sonra 

içki satışının yasaklanması ve üretiminin sürdürül-

mesiyle birlikte içki reklamlarının sınırlandırılması, 

içki büfelerinin ibadethanelerden ve çocuk okulla-

rından yüz metre uzakta olması şartı. İkinci adım ise 

İstanbul’daki Taksim meydanına Osmanlı askeri kış-

lasının tekrar inşa edilmesi suretiyle genişletilmesi 

projesi. Kışla 1780 yılında inşa edilmiş ve Osmanlı 

döneminin izlerinin silinmesi icraatları kapsamında 

1940’da yıkılmıştı. Çevreyle ilgilenen kesimlerde bu 

projenin Taksim meydanındaki yeşil alanı azaltacağı ve 

büyük bir alış veriş merkezi olacak yeni binanın bölge-

nin boğulmasına katkıda bulunacağı düşüncesi oluştu.

İçki satışının sınırlandırılması konusu parlamen-

toda yasa tasarısı olarak geçti. Hükümet temsilcileri 

yasaya itiraz edenlere, bu sınırlamaların bazı demokra-

tik Avrupa ülkelerinde de yürürlükte olduğu ve ayrıca 

dünya sağlık örgütü kurallarına da uygun olduğu yanı-

tını verdiler. Yalnız bu argüman bazı göstericileri ikna 

etmedi. Ellerinde içki şişeleri ve kadehleriyle sokaklara 

çıktılar ve ‘şerefine Tayyip’ diye naralar attılar. Bazıları 

da ‘hepimiz Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diye slogan 

attı. Herkesin içki bağımlısı olduğunu bildiği cumhuri-

yetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü kast ediyorlar.

Taksim meydanının genişletilmesi konusu ise İstan-

bul belediye meclisinin aylar önce aldığı bir karardı. 

Ayrıca AKP 2011’de yapılan seçimler sırasında da bu 

projeyi açıkladı. İstanbul Belediye Başkanı Kadir Top-

baş 1 Haziran günü konuyu Taksim platformu, mimar 

ve mühendisler odası temsilcileriyle ele almak için 

toplantı çağrısı yaptı ancak göstericilerin baskıları ve 

tepkileri toplantının yapılmasını engelledi.

Gösteriler içki satışının sınırlandırılması yasasını 

protesto etmek isteyenler ve çevre konusuna duyarlı 

kesimler tarafından başlatıldı. Çevreciler Taksim mey-

danının genişletilmesi projesinin durdurulmasını iste-

diler. Toplumun siyasallaşmamış farklı çevrelerindendi 

bu insanlar ancak Türkiye Komünist Partisi ve Şubat 

ayı başında Amerikan elçiliğini patlatmakla suçlanan 

DHKP-C unsurlarıyla temsil edilen radikal gruplar, 

diğer laik ve ulusalcı aşırılar sahneye çıktı. Polise karşı 

şiddet kullandılar. Polis göstericilere aşırı şiddet kullan-

makla suçlandı.

Erdoğan göstericileri ‘hırsız’ ve ‘çapulcu’ diye nite-

leyerek sert ifadeler kullanmakla sorumlu tutuldu. 

Sonrasında, Erdoğan’ın ‘çapulcu’yla şiddete başvuran 

aşırıları, askeri darbeleri destekleyenleri, Kürtlerin bas-

tırılması çağrısı yapanları ve ulusalcıları kast ettiği söy-

lendi. Ayrıntılara girince Türkiye’de olan bitenin bahar-

la hiçbir alakası olmayan bir iç kargaşa olduğunu anlar.         

(Mısır gazetesi Şurûk, Mısırlı yazar, 13 Haziran 2013)

TÜRKİYE’DE OLAN BİTENİN BAHARLA İLGİSİ YOK
Fehmi HÜVEYDİ
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B ir Suriyeli aktivist  facebook’tan ‘Suriyeliler 

biber gazını solumak için Türkiye’deki çatışma 

alanlarına gitti. Ülkelerinde biber gazını duymuşlar-

dı ancak denememişlerdi.’ diye yazmıştı. Aktivist, 

Beşşar Esed rejiminin Suriye ayaklanmasının başın-

da barışçıl protestoculara gerçek mermiyle karşılık 

verdiğine ve onları ayırmak için biber gazı veya taz-

yikli su kullandığına işaret ediyordu.  Ayrıca aktivist 

göstericilerle mücadelede Suriye rejiminin barbar 

yöntemi ile çokça can kaybına yol açmayan esnek bir 

yöntem mesajı veren Türkiye başbakanı Erdoğan’ın 

yöntemini karşılaştırmak istiyor.

Karşılaştırma sağlıklı değil. Suriye devriminin ilk 

günlerinde onlarca kişinin öldürülmesi, Türkiye’de 

üç göstericinin ölümünden daha barbarcadır ancak 

ilkesel açıdan her iki rejim de göstericilere siyasi, 

ahlaki ve insani olmayan haksız bir şiddetle karşılık 

vermişlerdir. Suriye protestoları hasta bir güvenlik 

yetkilisinin küçük çocuklara işkence etmesi, anne ve 

babalarını aşağılaması sonrası Dera kentinde başla-

mıştı. Rejim o yetkiliyi cezalandırmak, kurbanlardan 

ve ailelerinden özür dilemek yerine destekledi ve 

göstericileri mezhepçi gündemleri olan ‘dinci aşırılar’ 

olarak gördü.

Türkiye’de ise protestolar, ünlü Taksim meyda-

nındaki Gezi parkını yolsuzluk kokusu alabileceği-

miz aptalca politikalara karşı savunmak için başla-

dı. Ağaçların sökülmesinin arkasında dünyanın en 

eski meydanlarından birinde tarihi sahanın siluetini 

değiştirme ve parkın yerini alış veriş merkezi inşa 

etme hazırlığı vardı. Türklerin ilk hafta kaybı 3 idi. 

Suriyelilerin ilk haftaki kaybı ise 100 civarındaydı. 

Türkiye başbakanı yardımcısı gösterilerde bir gencin 

ölümünden dolayı özür diledi ve ‘hükümetimiz fark-

lı yaşam şekillerine saygılıdır ve dikkate almaktadır’ 

dedi. Aynı zaman zarfında Türkiye başbakanı muha-

lif parti liderlerinden krizi aşmanın çözümlerini ele 

almak için görüşme talebinde bulundu. Buna karşın 

Esed Suriyelilerle ve taleplerine alay eden bir konuş-

ma yapmış, daha fazla ölüm ve işkenceye yeşil ışık 

yakmıştı.

Bir hafta içinde halkından 1100 vatandaşı öldü-

ren rejim ile çatışmalarda bir haftada üç vatanda-

şın öldüğü rejim arasındaki karşılaştırma gerçekçi 

değil. Ancak karşılaştırmadaki amaç, Türk rejimini 

aşırı şiddet kullanmasından dolayı aklamak olursa 

kabul edilemez. Burada karşılaştırma doğru değil. 

Türkiye’nin içinde olduğunu iddia ettiği bir demok-

rasi ülkesinde gösteri yapmak vatandaşların temel 

hakkı olarak görülmektedir ve yetkililer şiddetle 

karşılık veremez. Buna, Erdoğan hükümetinin dar 

ticari çıkarlar için dünyanın en köklü kentlerinden 

birinin çehresini değiştirecek kararların gösterilere 

sebep olmasını ekleyebilirsiniz. Hükümet ayrıca 

uluslararası insan hakları hukukuna ve Türk ana-

yasasına aykırı olacak şekilde vatandaşların temel 

özgürlüklerine meydan okuyan adımlar attı. Dahası 

hükümet Erdoğan’a daha fazla yetki verecek biçimde 

anayasayı değiştirmeye çalışıyor. 

Türkiye olayları Suriyelileri yeniden böldü. Suriye 

rejimi gösterilerden duyduğu mutluluğu göstermek-

te başarısız oldu ve ‘Suriye’nin Türk halkının yanında 

olduğunu belirtti.’ Enformasyon bakanı Umran Zubi 

Erdoğan’ı ülkesini ‘terörist üslupla’ yönetmekle suç-

ladı, istifasını ve Doha’ya gitmesini istedi. Suriye dış 

işleri bakanlığı da karikatürize bir üslupla vatandaş-

larından ‘güvenliklerini korumaları’ için şu dönemde 

Türkiye’ye gitmemelerini bildirdi. Esed yanlısı Vatan 

gazetesi, ‘büyünün ters teptiğini ve Suriye eleştiren 

onlarca açıklamadan sonra Erdoğan’ın kendi güçle-

rinin onlarca kentteki binlerce barışçıl göstericilere 

karşı aşırı güç kullanmalarına izin verdiğini’ yazdı. 

Buna karşın rejim muhalifi Suriyeli aktivistler 

kendi konumlarını zayıflatacağı için Türkiye geliş-

melerine yönelik endişelerini ortaya koydular. Türk 

rejimi nihayetinde muhaliflerin davalarının destek-

çisi ve şu süreçte bu rejimin zayıflatılması, kendi-

lerinin zayıflatılması demek. Muhalif haber siteleri 

Suriyeli Şebbihaların gösterilere katıldığını yazarak 

bu gelişmelerin ‘alkolün satılması talebiyle’ yapıl-

dığını ve katılımcıların çoğunluğunun ülkede laik 

eğilimleriyle ve Suriye rejimine desteğiyle bilinen 

en büyük muhalif parti CHP yandaşları olduğunu 

belirtti. 

Muhalif aktivistlere bağlı sosyal paylaşım siteleri 

de nihayetinde Erdoğan’ın değirmenine su taşı-

GEZİ SURİYELİLERİ BÖLDÜ
Vail es-SEVAH
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■ Ortadoğu’dan  

yan tutumlarla dolu. Yorumcuların 

çoğunluğu tazyikli suyun kullanımına 

yoğunlaşan biçimce Erdoğan’ı destek-

leyen bir üslup izliyorlar. Bir aktivist 

‘yazın ortasında su sıkılması ile kışın 

ortasında Skud füzesi atılmasını’ kar-

şılaştırdı. Bu esnada Suriye muhalefe-

tinin Türkiye’de olan bitene ilişkin sesi 

tamamen kesildi. Muhalefetin dörtte 

üçü Türkiye’de yaşamasına rağmen 

sessiz kalmayı tercih etti. 

Hiç kimse bugün Suriye muha-

lefetinin yerinde olmak istemez. 

Uluslararası toplumun ve Suriye 

dostlarının korkunç sessizliği kar-

şısında rejim ve Hizbullah güçleri-

ne karşı Kusayr’daki çok önemli bir 

savaşı kaybettiler.  Dünya dikkatlerini 

Suriye’den başka tarafa çekmeye baş-

ladı. Esed’in meşruiyetinin bittiğini 

açıklayan ve bırakmasını isteyen Batılı 

liderler bugün onunla temas kurma-

nın yollarını arıyor. Muhalefeti destek-

leyen bölgesel ülkeler ise bölünmüş 

durumda. Bu bölünmüşlük muhalefet 

saflarındaki bir başka bölünmüşlüğe 

yansıyor. Muhalefet şu ana kadar içe-

riyi dışarıyla, ılımlıları radikallerle ve 

sivilleri askerle birleştirme aracı bula-

madı. Türkiye’deki gelişmeler Suriye 

muhalefetini askeri bir sıkıntı için-

de bıraktı. Bir muhalefetin yapması 

gerektiği gibi Türk hareketliliğini des-

teklerse siyasi ve askeri olarak kaybe-

decek. Protestocuların meşru taleple-

riyle mücadelesinde rejimi desteklerse 

ahlaki olarak kaybedecek. Erdoğan 

hep eleştirdiği Arap yöneticilerinden 

farklı olduğunu ispatlayıp protesto-

cuların meşru taleplerini anlar, yerine 

getirirse ve Suriyeli protestocuların işa-

ret edeceği güzel bir örnek sunarsa bir 

sıkıntı görünmüyor. 

(Suud gazetesi el-Hayat, 11 Haziran 2013)

NASIL BİR ERDOĞAN GÖRÜYORSUNUZ?
Abdurrahman er-RÂŞİD

T ürkiye’nin İstanbul kentindeki Taksim meydanında sürpriz 

gösteriler yapılınca birçok kimse Tunus, Mısır ve Suriye’deki 

devrimlerin ilk günlerini izlediğini sandı. Aceleye getirilen tutumlar 

birbirine karıştı. Bir Mısırlı ‘Erdoğan’ın düşmesini temenni ediyorum’ 

dedi. Suriye enformasyon bakanı Türkiye başbakanına komik tavsiye-

lerde bulundu. Gazeteler gösterilere katılan ünlü Türk dizi oyuncula-

rının resimlerini aktardı. Yeni İslâmcı rejimlerin gazeteleri gösterileri 

İran-İsrail komplosu olarak gördü. Erdoğan’ın kendisi bu gösterilerin 

rakibi CHP’nin işi olduğunu belirtti.

İstanbul’daki Tahrir meydanı ne Kahire’deki Tahrir meydanıdır ne 

de Sana’daki İrade meydanı. Bununla birlikte benzer bir ilgi gördü. 

Bazıları Erdoğan’a yönelik ‘gezi ayaklanmasını’ haklı çıkarmak için 

sebepler aramakla uğraştı. Herkes kendi siyasi tutumuna göre konuya 

bakıyor. İranlılar ve Suriye rejimi bu gösterilerin koltuğu sallanan 

önemli komşu başkan Beşşar Esed’i kurtarmak için zor zamandaki 

ilahi bir kurtarma olduğuna inanıyor. Öyle olmasını da arzuluyorlar. 

İsrailliler, uzlaşma, özür ve Türk yetkililerin Tel Aviv’i ziyaretleri son-

rası dahi Erdoğan’ın bir sorun oluşturduğunu ve kendi aleyhlerinde 

olacak halk desteği arayışına gireceğini düşünüyorlar. Bir diğer grup 

da Arap liberal güçler. Esasında Arap liberaller Erdoğan’a değil, onun 

sırtını ovalayan ve başarılarını kendi fikirlerine dayandıran Arap 

İslâmcılara karşılar. Arap liberaller Türk ayaklanmasında önemli sem-

bolik   bir projeksiyon görüyorlar. Kendi amaçları için demokrasiye 

binen dini bloga karşı bir ayaklanma olarak bakıyorlar. Tunus ve Mısır 

İslâmcıları liberal düşüncenin yani demokrasinin sırtında iktidara 

geldiler. Sonra bu düşünceyi inkâr ettiler, liberal düşünceyle savaştılar 

ve kendi aşırılıkçı diktatör fikirlerine uyacak şekilde değiştirmek isti-

yorlar. Aslında iki grup yani Türk İslâmcılığı ve Arap İslâmcılığı teori 

ve pratikte farklıdır. İslâmcı hükümetin Türkiye’yi ele geçirmek için 

darbe niyeti olduğuna dair güçlü bir kanıta sahip değiliz. Erdoğan’ın 

partisinin ve hükümetinin uygulamaları Mısır ve diğer ülkelerdeki 

Müslüman Kardeşler’den çok Arap liberallerin düşüncelerine daha 

yakın.

O halde İstanbul’daki muhalif genç hareketten endişe duyulabi-

lir mi? Türkiye Mısır değil. Suriye hiç değil. Erdoğan hükümeti de 

Tunus’taki Bin Ali hükümeti veya Yemen’deki Salih değil. Türkiye 

seçimlerle yönetilen bir ülke ve Erdoğan sandıkla geldi, tekrar seçildi 

ve çoğunlukla kazandı. Hiç kimse onun meşruiyetine zarar vermedi. 

Erdoğan demokratik çalışmanın kurallarını tamamen yerine getiren 

Britanya başbakanı veya Almanya başbakanı da değil. Örneğin gazete-

cileri hapsetti, rakip medyayı kovuşturdu ve insanların özgürlüklerini 

kısıtlamaya çalıştı. Belki de rakiplerini, ağaçların sökülmesine karşı 

çıkma gerekçesiyle Taksim meydanında kendisine karşı toplanmaya 

da bunlar sevk etti.

(Mısr gazetesi Şarkulevsat, 5 Haziran 2013)
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Türkiye’deki son karışıklıkları ele alacak olursak 

bu gelişmeleri bölge olaylarının ve devrimlerin 

yaşandığı sürecin dışında okumak zor. Bu devrimler 

ve olaylar geçen iki yıl zarfında birçok rejime karşı 

yapıldı. Suriye rejimi halen bu patlamayla mücadele 

ediyor.

Türk şehirlerinin caddelerindeki kitle gösterileri, 

hükümetin politikalarını protesto etmek için yapıldı. 

Bazı yerlerde Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin 

düşürülmesini talep etme düzeyine kadar çıktı. Bu 

da Arap Baharı başkentlerindeki rejimlerin düşü-

rülmesini isteyen çağrıları hatırlattı. Protestoların 

bir kısmının doğrudan sebepleri, İstanbul’un göbe-

ğindeki güzel Taksim meydanının bir bölümünün 

yeniden düzenlenmesiyle ilgili. Bu projeyi AKP 

esasında son seçimlerdeki programında sunmuş 

ve seçmenlerin onayını almıştı. Gösterilerin başka 

sebepleri de Erdoğan’ın laiklik karşıtlığı, devle-

tin İslâmlaştırılması ve Atatürkçü dinamiklerinden 

uzaklaştırılmasıyla tanımlanan politikalarına itiraz 

edilmesiyle ilgili birikmiş sebeplerdi. Ana muhalefet 

partisi Cumhuriyet Halk Partisi bu itiraza muhalefet 

ediyor. Muhalefetin ömrü Erdoğan’ın on yıldan fazla 

bir süre önce iktidara gelmesi kadar. Bu yüzden   

Suriye krizindeki Türk rolünün varlığının, bu tür 

olayların ateşlenmesine katkıda bulunan dış faktörü 

harekete geçirdiğini görmezlikten gelmek basite kaç-

mak olur. Bu dış faktör sınırdaki Reyhanlı ilçesindeki 

son patlamalar sırasında açıkça görüldü.

Bu yüzden Türkiye’deki son gelişmeler böyle bir 

boyut aldı ve Batılı her hangi bir ülkede yaşanabile-

cek yerel bir olaydan ibaret görülmek yerine bölgesel 

boyuttan bakıldı. Geçmiş dönemde Paris, Londra, 

Roma ve Berlin de dâhil birçok Avrupa kentinde 

benzeri çatışmalar yaşandı. Sebepleri ise hükümet 

politikalarına yönelik protesto ve gösterilerle ilgiliy-

di, polis copları ve su tankerlerine karşı konuldu. 

Kamu ve özel mallara saldırmaları sonrası çok sayıda 

gösterici tutuklanıyordu.

Yalnız Türkiye’deki karışıklıkları Arap olaylarıyla 

irtibatlı kılmak, AKP liderliğindeki Türkiye’nin Arap 

rejimlerine yönelik darbelerde oynadığı destekçi 

rolden kaynaklanıyor. Erdoğan’ın eski dostu Suriye 

devlet başkanı Beşşar Esed’e karşı aldığı gerginliği 

tırmandıran tutumlarla bu rol güçlendi. Bu yüz-

den düşen rejimlerin destekçilerinin Türkiye’deki 

karışıklıkların Erdoğan ve partisiyle alay etmek için 

altın bir fırsat sağladığı görüldü. Türk şehirlerindeki 

çatışmalara Türk baharı ifadesi kullanırlarken Suriye 

rejiminin enformasyon bakanı halkına karşı baskıcı 

politikasından dolayı Erdoğan’a istifa çağrısında 

bulunmakta tereddüt etmedi. Bu ne ikiyüzlülük!

Türk polisinin göstericilere sert müdahalesi, olan 

biteni Erdoğan’ın ‘diktatörlüğü’ diye niteleyerek 

eleştirmenin sebebi oldu. Ayrıca eleştiri halkası özel-

likle Tunus ve Mısır’da iktidardaki İslâmcı partileri 

kapsayacak şekilde genişletildi. Oysa ki bu partiler 

AKP’ye bir çeşit iktidar modeli olarak bakıyorlar. 

Gerçekleri ters yüz eden bu mantık doğrultusunda 

Arap Baharı’nın kurbanı rejimler adeta ‘demokratik’ 

rejimler haline   gelirken, iktidara üç defa seçimler 

yoluyla gelmiş bir parti ‘diktatör’ parti olarak nite-

leniyor!

Maalesef Arap medyasında bazı yazılarda ön 

plana çıkan bu sakat ‘analiz’ bir yana Erdoğan’ın 

partisi, Türkiye’de İslâmi yönetim deneyiminin başa-

rısı konusunda büyük sorumluluk taşıyor. Keza 

rejimlerinin, Ankara’ya deneyiminden istifade edil-

meye uygun model olarak baktığı Arap ülkelerinde 

de öyle. Bu noktadan hareketle AKP’nin Türkiye 

içindeki protestoları ve dış eleştirileri ele alış biçi-

mine yoğunlaşmak gerekiyor. Erdoğan göstericileri 

‘çapulcu’ olarak nitelediği, muhalefeti yalan üret-

mekle suçladığı ve rakiplerine yanıt olarak 1 milyon 

destekçisini sokaklara dökmekle tehdit ettiği zaman  

kendisini eleştirenlere  hizmet etmiş oluyor. Ayrıca 

ülkesinde başını çektiği yönetim deneyimine ve ken-

disini örnek almaya çalışan diğer İslâmi deneyimlere 

ağır zarar veriyor.

Burada soru, Türk yönetiminin muhalefetin sesi-

ne katlanabilme ve beraber yaşama gücü ile ilgilidir. 

Erdoğan bugüne kadar bu deneyimde büyük ölçüde 

başarılı oldu. Pusuda bekleyen iç ve dış güçlerin 

baskısı altına girmediği gözlenmektedir.                                                 

(Suud gazetesi el-Hayat, 4 Haziran 2013)

ERDOĞAN’IN ARAP BAHARI SORUMLULUĞU
İlyas HARFUŞ
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O smanlı İmparatorluğu çökmeden önce Beyrut’taki Fran-

sız konsolosu Georges Picot ve Britanya’nın Yakın Doğu 

işleri yüksek temsilcisi Mark Sykes yanı sıra Rus temsilci 

1916’da Kahire’de gizli bir toplantı yapmış, Osmanlı kontro-

lü altındaki Ortadoğu haritasının yeniden çizilmesiyle ilgili 

bir dizi toplantı, Fransız ve Britanya’nın nüfuz bölgeleriyle 

sonuçlanmıştı.

1916’da yaşananlar farklı şekillerde birkaç yıldır süren 

operasyon içinde bugün tekrarlanıyor. Bu operasyon ülkele-

rin ve bölge oluşumlarının yeni haritasının çizilmesi yönün-

deki geçmiş planların amaçlarını hedefliyordu.

Görünen o ki dünün haritası ile bugünün haritası ara-

sındaki en önemli farklılık, ilkinde Arapların nesne olması 

ve Avrupa güçlerinin bölgeyi Arap halklarının eğilimlerini ve 

isteklerini görmezlikten gelerek kendi nüfuz bölgeleri doğrul-

tusunda taksim etmesi. Bugün dış güçler net bir rol oynuyor. 

Bu rol Arap bölgesinin sahne olduğu akıcılık halinin verdiği 

stratejik sömürü süreci olarak görülüyor.

Arap halkları ve bazı İslâmcı güçler farkında olmadan 

dış planların değirmen taşına su taşıyor, birçok durumda 

haksız ve hatta özellikle bizi kuşatan stratejik tehlikelerin 

boyutunun bilincinde Arap liderlerin yokluğu gölgesinde 

oldukça zararlı halk kaynaması da bu planlara destek oluyor. 

Arap halkları binlerce evladının kanıyla yarının haritasının 

çizilmesine katkıda bulunuyor ancak bazılarının grupçu, dini 

ve dar mezhepçi söylemler kullanması, bizi orta çağlara götü-

rüyor, uzun yıllar olmayan özgürlüğü veya adaleti sağlama 

umutlarını tüketiyor.

Sykes-Picot haritası, hayatta kalmaları zayıf yerel hükü-

metlere dayanan ülkeler yarattı. Bu ülkeler ister krallık olsun 

ister cumhuriyet dış ülkelere bağlıydı. İkinci Dünya savaşı 

sonrası Avrupa güçlerinin maruz kaldığı zayıflık hali sonrası 

Batılı ülkeler sömürgeciliğin klasik anlamının sona erdiril-

mesi gerektiğine vurgu yaptılar, otoriter diktatör rejimlerinin 

varlığının bölge halklarının kaynaklarını ve mukadderatını 

dolaylı ve maliyetsiz ele geçirmek için yeterli garanti sayıla-

cağını gördüler.

Süper güçlerin Tunus’ta Bin Ali rejiminin düşüşün-

den itibaren Arap devrimlerinin patlak vermesinin yarattığı 

stratejik akışkanlık halinden kazançlı çıkma girişimlerine 

ve beklendiği üzere kendi stratejik hesaplarını yeniden 

yapmakla meşgul olmalarına rağmen bölge ülkeleri Arap 

sahasında bölgemizin yaşadığı stratejik boşluğu kapatma 

çabasına girdiler, kendi çıkarlarını sağlamak ve bölge harita-

sının yeniden çizimine katılmak için hemen harekete geçtiler. 

Aynı zaman zarfında iktidardaki ve muhalefetteki Mısırlı 

siyasetçiler ise tarihin dışında kalmayı tercih ettiler. Farklı 

eğilimleriyle Mısır siyasi güçleri, etrafımızda olan bitenlerde 

dikkat çekilmeyi hak eden bir durum olduğunu düşün-

müyorlar, bölgenin yaşadığı tehlike ve sorunların Mısır’ın 

geleceği üzerinde içeride yaşanan gelişmelerden daha etkili 

olacağını anlamadılar.

Mısır’ın devrimin başlamasından ve Mübarek rejiminin 

devrilmesinden bu yana ülkenin yeni iç siyasi hayatının 

temellerinin inşasının ayrıntılarıyla ilgili yaşadığı tartışmalar, 

bir bütün itibariyle despotluk ve yolsuzluk karşıtı halk dev-

riminin başarılı olması sonrası yeni demokrasinin yeni bir 

olgusunu temsil etmektedir. Yalnız Mısır’ın dış politika sorun-

larının sürekli sınırlı tutulmasının, ülke sınırlarında yaşanan-

ların siyasi boyutları ve Mısır’ın dış çıkarlarını nasıl yeniden 

oluşturulacağı ve belirleneceği etrafındaki ciddi tartışmaların 

yapılmamasının asla haklı bir tarafı yoktur.

Geçen birkaç gün zarfında Mısır devletindeki başarısızlığa 

işaret eden gazete raporları yayınlandı. Bu raporlar Mısır ve 

bölgesel çıkarlar için şu an ve gelecekte tehlike uyarısı oluş-

turuyor.

- Libya’nın doğusunda ve Mısır sınırına komşu Brega 

bölgesinde şiddetin alevlenmesiyle birlikte NATO uzmanları 

gelecekteki Libya devletinin şeklini planlamakla meşguller. 

Acaba Libya bugün bildiğimiz sınırlarla mı kalacak? Mısır’ın 

Libya’da çıkarları var ve Mısır’ın çıkarı NATO’daki ülkelerin 

çıkarlarının üstündedir. Mısır Libya’nın geleceğiyle ilgili 

tartışma veya planlara katılmalıdır ve NATO’nun Mısır’ın 

Libya’daki çıkarlarını görmezden gelmesine izin vermemeliyiz. 

- İsrailli birçok askeri uzman İsrail’in askeri stratejisini değiş-

tirmesi gerektiğini düşünüyor. Bu uzmanlar savaşların özel-

likle de Suriye ordusunun devam eden iç savaşta zayıflaması 

ve Mısır’ın bazılarının henüz kan akmayan iç savaş olarak 

gördüğü istikrarsız iç siyasetle uğraşması sonrası klasik savaş 

şekillerinin (orduların savaşları) geçmişte kaldığına inanıyor.

- Güney Sudan devleti Nil suyunun bölüşümüyle ilgili 

Entebbe Antnlaşması’nı onaylama niyetinden olduğunu açık-

ladı. Bu açıklama Etiyopya’nın Mavi Nil’in yönünü değiştir-

meye ve Nahda barajı çalışmalarına başladığını açıklamasının 

hemen akabinde yapıldı.

- Suudi Arabistan, Suriye iç savaşının kızıştığı şu gün-

lerde bölgede Hizbullah, İran ve Suriye rejimini bir araya 

getiren Şii ittifakına karşı Sünni harekete liderlik yapıyor. 

Bu ve başka örnekler Mısır’ın önünde iç konular ile dış konu-

ları birbirinden ayırmak dışında bir alternatif yoktur. Zira 

Mısır’ın stratejik çıkarları Mısır’ı şu an yönetenin ve gelecekte 

yönetecek kişinin kimliği bir yana hep bakidir.

Mısır yönetiminin Suriye dosyasıyla ilgili olarak gerek iki 

devlet arasında ilişkileri kesmesi gerekse de Mısır’ın Şii-Sünni 

çekişmesi labirentine girmesi sadece Ortadoğu’nun yeni 

haritasını dışarıdan çizenlere yarayacaktır. Mısır gençlerinin 

Suriye’de Beşşar Esed rejimine karşı cihada teşvik edilmesi 

Suudi Arabistan’ın finanse ettiği Selefi güçleri hoşnut etmek 

içindir. Bunun Mısır’ın çıkarları üzerinde olumlu hiçbir etkisi 

olmayacaktır. Aksine orduların savaşlarının son bulduğu ve 

halk savaşlarının başladığı bir Arap geleceği tesis edecektir.

  (Mısır gazetesi Şuruk, 21 Haziran 2013)

YENİ ORTADOĞU HARİTASINI KİM ÇİZİYOR?
Muhammed MİNŞAVİ

■ Ortadoğu’dan  
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Öner BUÇUKCU

Türkiye’de “Gezi 

Parkı olayları”nın 

devam ettiği bir dönem-

de, ABD yönetiminin 

Suriye’de Esed rejimi-

nin kimyasal silahlar 

kullandığına dair kuv-

vetli kanaat oluştuğunu 

açıkladığı -ki hatırlana-

cağı üzere Fransa ve İngiltere’nin Mayıs başından 

itibaren bu yönde oluşturmaya çalıştığı gün-

deme ABD tepki vermiyordu- ve Afganistan’da 

Taliban ve merkezî hükümet arasındaki görüş-

melerin daha ilk safhasında tıkanmanın belirdiği 

gün İranlılar devrimden sonraki dördüncü cum-

hurbaşkanlarını seçmek için sandık başına gittiler. 

İran’da gerçekleştirilecek seçimler sadece İranlılar 

açısından değil, bölge ve uluslararası ilişkiler 

dinamikleri açısından oldukça önemli olduğu için 

İran rejiminin, ülkede seçimlere yönelik provokas-

yon, spekülasyonlara izin vermeyeceği, hatta tıpkı 

2009’da olduğu gibi seçimlere doğrudan müda-

hale edileceği öngörülüyordu. Hatırlanacağı üzere 

2009’da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçim-

lerini Ahmedinejad’ın kazandığı açıklanmış ancak 

Cumhurbaşkanlığı adaylarından Musavi ve Kerubi 

seçime hile karıştırıldığını söyleyerek sonuçlara 

itiraz etmiş, ülkede ciddi gösteriler yaşanmıştı. 

Bu bağlamda özellikle dinî lider Hamaney’in 

seçimleri speküle etmesi bekleniyordu. Diğer bir 

ifadeyle yeni Cumhurbaşkanının “seçimi”nin değil 

“seçilim”inin söz konu-

su olacağı düşünülü-

yordu (not election but 

selection). 

İranlıların önemli bir 

kısmında da bu düşün-

ce olduğu için seçim 

günü İran sokaklarında 

şöyle bir şaka dolaşıyor-

du: “Birçok ülkede bir adayı başkan yapabilmek 

için oy kullanılır. İran’da ise adaylardan birisini 

başkanlıktan korumak için oy kullanılır.” Sadece 

İranlılar değil uluslararası gözlemciler de seçim-

lerin speküle edileceğini düşünüyordu. Örneğin 

Brookings Institute’den Suzanne Maloney, İran’ın 

dinî lideri Hamaney’in Cumhurbaşkanlığı adayla-

rından Said Celili’yi destekleyeceğini düşündüğü-

nü ifade etmişti.1 Diğer taraftan Washington Post 

editör yazısında Ruhani’nin hiç şansı olmadığı 

görüşünü ileri sürmüştü.2 Fakat sürpriz bir biçim-

de seçimleri Ruhani, üstelik de henüz ilk turda 

oyların %50’den fazlasını alarak kazandı. 

Dinî seçkinlerin el altından yönlendirmelerine 

rağmen seçilebilen, merkezî tavırları, beyaz sarığı, 

ak düşmüş sakalları ve daima gülümseyen yüzüyle 

Ruhani, İranlılar için daha iyi bir gelecek adına 

değişim umudu olarak belirmiş gözüküyor. Seçim 

öncesi bütün konuşmalarında işsizlik problemi, 

paranın değer kaybetmesi, hükümetin hesap vere-

bilirliği, kadınlara yönelik ayrımcılık ve güvenlik 

güçlerinin İranlıların özel hayatlarına doğrudan 

İran’da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri: 

“Sarıklı” Reformizm!

İran’ın Yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
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ve sert müdahalesi üzerine eleştiriler getirmesiyle 

dikkatleri çeken Ruhani’ye yönelen oylar aslında 

rejime duyulan tepkinin de bir ifadesiydi. Bununla 

birlikte önümüzdeki dönemde dinî lider Ayetullah 

Hamaney’in kontrolündeki bir parlamento ve 

devlet organlarıyla çalışacak olan Ruhani’nin eko-

nomi, iç ve dış politikaya ilişkin gittikçe ağırlaşan 

sorunlarda değişim beklentisine ne ölçüde cevap 

verebileceği merak konusu.

Sentetik Uzlaşmazlıklar: 

Hamaney vs. Ruhani

Seçim süreci boyunca 

dinî lider Ayetullah Hamaney 

Batı hegemonyasına karşı 

direniş çağrısında bulunur-

ken Ruhani İran’ın nükleer 

programı konusunda bir yol 

bulunması gerektiğini, ülke-

nin diplomatik izolasyonu-

na son verilmesinin önemli 

olduğunu söyledi. Bununla 

birlikte İran’ın dinî lideri 

Ayetullah Hamaney büyük 

bir ihtimalle ülkede top-

lumsal patlama riski göz-

lemliyordu. Özellikle 2009 

seçimlerinin siyasal bilinçte 

yarattığı kırılma tehlikeli bir 

boyuta varmış gözüküyor-

du. Seçimden birkaç gün 

önce yaptığı konuşmada 

Hamaney verilecek her bir 

oyun çok önemli olduğunu; 

verilen oyların aynı zamanda 

İran İslâm Cumhuriyeti’ne 

verildiğini söyledi. Hamaney’in muhaliflere “ülke-

nin iyiliği için seçimlerin bir parçası olup olmaya-

caklarını” sorması İran İslâm Cumhuriyeti tarihin-

de bir ilkti.3

Birçok İranlıya göre 2009 seçimlerinin gerçek 

galibi Musavi idi ve Ahmedinejad seçim yol-

suzluğu yapılarak göreve getirilmişti. Seçimler 

sonrasında beliren ve “Yeşil Hareket” olarak adlan-

dırılan muhalif gösteriler 1979’dan beri görülen 

en ciddi muhalefet hareketi haline geldi. 2013 

seçimlerinde 2009 seçimleri ve sonrasında yaşa-

nan olayların ne kadar etkili olabileceğine dair 

ilk ciddi işaret 4 Haziran’da Ayetullah Celaleddin 

Tahiri’ye İsfahan’da düzenlenen cenaze töreni-

nin bir hükümet karşıtı gösteriye dönüşmesiydi. 

Tahiri İsfahan’da Cuma imamıydı. Rejim içeri-

sindeki yolsuzluklara yönelik 

en erken eleştiride bulu-

nan isimlerden birisi olan 

Tahiri özellikle Ahmedinejad 

dönemine yönelik sert eleş-

tirileriyle tanınıyordu. Tahiri 

2009 seçimlerini “değersiz” 

olarak nitelemiş ve görevin-

den istifa etmişti. Tahiri’nin 

cenaze töreninde gösterici-

ler Hamaney’i kastederek 

“diktatöre ölüm” ve “özgür 

Musavi ve Kerubi” slogan-

ları atmışlardı. Dolayısıyla 

seçim sonuçlarının bir boyu-

tu 2009’daki seçim sürecine 

duyulan tepkiydi.

Diğer taraftan İran’a 

uygulanan ambargolar ve 

yaptırımlar İran ekonomi-

sini oldukça zora soktu. 

Özellikle İran bankalarına 

yönelik yaptırımların İran’ın 

petrol gelirlerinin aktarımını 

engellemesi geçtiğimiz dört 

yıl boyunca İran’ı alternatif 

yollar geliştirmeye sevk etti 

ve İran petrol gelirlerini tahsil etmede bir çeşit 

trampa usulü oluşturmaya çalıştı. Ürüne karşılık 

petrol diyebileceğimiz bu usul de verilecek ürün, 

örneğin Çin, petrol ithalatçısı ülke tarafından tes-

pit edildiği için çok yararlı olmadı. İşsizlik oranları 

geçtiğimiz 4 yıl boyunca gittikçe yükseldi. Ülkede 

an itibariyle 10 milyon işsiz bulunduğu tahmin 

Dinî seçkinlerin el altından 
yönlendirmelerine rağmen 
seçilebilen, merkezî tavırla-
rı, beyaz sarığı, ak düşmüş 
sakalları ve daima gülümse-
yen yüzüyle Ruhani, İranlılar 
için daha iyi bir gelecek adına 
değişim umudu olarak belir-
miş gözüküyor. Seçim öncesi 
bütün konuşmalarında işsiz-
lik problemi, paranın değer 
kaybetmesi, hükümetin hesap 
verebilirliği, kadınlara yönelik 
ayrımcılık ve güvenlik güçleri-
nin İranlıların özel hayatlarına 
doğrudan ve sert müdahalesi 
üzerine eleştiriler getirmesiy-
le dikkatleri çeken Ruhani’ye 
yönelen oylar aslında rejime 
duyulan tepkinin de bir ifade-
siydi.
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ediliyor. 20 yıl önce Karadeniz’deki doğal kay-

nak yatakları üzerinde projeler gerçekleştirmeye 

çalışan İran için bugün bu gibi projeler ulaşılması 

imkânsız hedefler durumuna geldi. Kısacası İran 

gittikçe ağırlaşan bir ekonomik krizin başlangıcın-

da değil tam ortasında bulunuyor.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 

İran’da bir umut atmosferi oluştu. Tehran Stock 

Exchange Index’in açıkladığına göre İran riyali 

dolar karşısında ufak da olsa değer kazandı ve altın 

fiyatlarında düşüş gözlendi. Göstergeler İranlıların 

seçimlerin ardından birikimden yatırıma yöneldi-

ğini gösterirken, Tahran çarşısı umutlu. En azın-

dan geleceğe seçimlerin gerçekleştirildiği tarih 14 

Haziran sabahından çok daha iyimser bakıyorlar. 

Burada dikkat çeken husus Hamaney çizgisinin 

doğrudan temsilcisi olarak kabul edilen kimse-

lerin aldıkları oy oranları oldu. Tahran Belediye 

Başkanlığı’ndan İran Cumhurbaşkanlığı’na aday 

olan Kalibaf genellikle muhafazakârların adayı ola-

rak gösterilmesine rağmen aslında merkezî tavırla-

rıyla dikkat çeken bir siyasetçiydi. Tahran’daki 8 

yıllık Belediye Başkanlığı döneminde kentin çeh-

resini değiştirecek çok sayıda projeyi tamamlayan 

Kalibaf Tahranlıların gündelik yaşamlarının ayrıl-

maz parçası haline gelen parklar ve rekreasyon 

alanlarının geliştirilmesine de büyük önem verdi. 

Diğer taraftan doğrudan Hamaney çizgisinin tem-

silcileri olarak Nükleer müzakereleri de yürüten 

Said Celili ve Hamaney’in dış politika danışmanı 

Ali Ekber Velayeti dikkat çekti. Örneğin Celili 

kadınların sosyal hayattaki yerlerine ilişkin soru-

lara tıpkı Hamaney gibi kadınların annelik ve ev 

hanımlığı görevi olduğu cevabını vermişti. Celili 

ayrıca Batıya nükleer müzakerelerde kesinlikle 

taviz verilmemesi gerektiğini savunuyordu. Bu 

isimlerden Celili %12, Velayeti %7 oy alabildi. 

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 

Beyaz Saray’dan yapılan açıklama da yeni lider 

Ruhani’den en azından şimdilik ABD’nin beklen-

tisi olduğunu gösteriyordu. Açıklamada nükleer 

krize diplomatik bir netice elde edebilmek ama-

cıyla İran’la doğrudan görüşmelerin düşünüldü-

ğü aktarıldı. Ruhani de yaptığı açıklamada bu 

sonucun büyük bir şans yarattığını, demokrasi ve 

müzakereye inanan ulusların İran halkıyla konuş-

maları gerektiğini ve İran İslâm Cumhuriyeti’nin 

haklarına da saygı duyulmak zorunda olunduğu-

nu ifade etti. Rusya Devlet Başkanı seçim sonucu 

sebebiyle Ruhani’yi tebrik ettikten sonra gelecek 

dönemde İran-Rusya ilişkilerinin daha güçlü ola-

cağını umduğunu dile getirirken Fransa Dışişleri 

Bakanı Laurent Fabius AB’nin Ruhani ile nükleer 

konusunda çalışmaya hazır olduğunu açıkladı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 

İsrail’den gelen açıklamalar ise çok daha tedirgin-

di. İsrailli yetkililer çeşitli düzeylerde (Başbakan, 

Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanı vd.) ambar-

goların /yaptırımların gevşetilmemesi ve devam 

ettirilmesi, çünkü İran’ın nükleer programının 

Cumhurbaşkanının değil dinî liderin kontrolünde 

olduğunu vurguladı. Netanyahu uluslararası bas-

kının sürmesi gerektiğini ifade ederek uluslararası 

toplumun İran’a bakışının yumuşamaması gerek-

tiğini söyledi. 

Peki, bütün bu iyimserlik havasının oluşma-

sını sağlayan İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Hasan 

Ruhani kim? Ruhani İslâm rejimi döneminde 

çeşitli görevler aldı. 1948 doğumlu olan Ruhani 

şah karşıtlığıyla bilinen bir aileden geliyor fakat 

İran siyasetinde daha çok ılımlı muhafazakâr 

olarak anılıyor. Politikaya 1960’larda İran dev-

riminin lideri Ayetullah Humeyni’nin arkasın-

dan atılan Ruhani 1977-79 arası dönemde şah 

karşıtı söylemleri sebebiyle sürgüne gönderildi. 

79’da devrim gerçekleşince İran’a dönen Ruhani 

devrimin ilk yıllarından itibaren Yüksek Ulusal 

Güvenlik Konseyi üyeliği ve bu konseyin sekreter-

liği, Uzmanlar Meclisi üyeliği, Uzlaştırma Konseyi 

üyeliği, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı 

gibi çok sayıda üst düzey görev yürüttü. 2005’te 

Ahmedinejad’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi sonra-

sında Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nden istifa 

eden Ruhani, istifa edinceye kadar 2003-2006 

arasında İran’ın nükleer başmüzakereciliğini de 

üstlendi. İran siyasetinde Ahmedinejad’a yönelik 
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eleştirileri ve nükleer müzakereciliği sebebiyle 

“diplomat şeyh” olarak bilinen Ruhani’nin geçmişi 

ve bağlantıları dikkate alındığında bir reformist 

olarak nitelendirilebilir mi? Bu sorunun cevabını 

bulabilmek için İran siyasetindeki ayrışmaları 

daha net biçimde ortaya koymak gerekiyor

İran’da Siyaset: Çarşı Neye Karşı?

İran devriminin lideri Humeyni’nin ölümünün 

ardından İran’da üç cumhurbaşkanı görev yaptı. 

İlk cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani ekonomik 

anlamda çok daha pragmatik politikalarıyla öne 

çıktı; bazı devlet girişimlerini -küçük ölçekli de 

olsa- özelleştirdi, özel sektöre ekonomi içerisinde 

daha geniş yer ayırdı, sosyal alanları kadınlara ve 

çocuklara açtı. Rafsancani’nin işaretiyle seçilen 

Hatemi ise siyasal hakları ve basın özgürlüğünü 

genişletti. Hatemi döneminin ardından Rafsancani 

ile 2005 yılında Cumhurbaşkanlığı yarışına giren 

Mahmud Ahmedinejad ise çok daha popülist ve 

halka yönelik söylemleriyle dikkat çekiyordu. 

2005 seçimleri o dönem “sarık ve şapka” ya da 

“dinî sınıftan olan ve olmayan” arasındaki müca-

dele olarak tanımlanıyordu. 2005 seçimlerinde 

eski cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani ile kesin-

likle çok daha az üne sahip olan Tahran Belediye 

Başkanı Mahmud Ahmedinejad yarıştı ve rejimin 

kurulmasının ardından ilk kez dinî sınıftan biri-

si seçimi kaybetti. Ahmedinejad’ın bu bağlamla 

seçilmesi halkın dinî sınıfa bir tepkisi olarak 

değerlendirilmişti. 

Humeyni sonrası İran siyasetinde yaşanan 

gelişmelerin de gösterdiği gibi İran siyasetini kesin 

çizgilerle birbirinden ayırmak son derece güçtür. 

Bugün İran siyasetinde önemli noktada bulunan 

kimselerin neredeyse tamamı rejimin kurulması 

sırasında görev almış güçlü kimseler olarak dik-

kat çekmektedir. An itibariyle İran’da siyasî parti 

bulunmamaktadır. İran elitleri devrim sonrasında 

her ne kadar rejimi domine edecek bir siyasî parti 

oluşturma konusunda başarısız olmuş olsalar da 

dinî vakıflar ve çok sayıda parasal örgüt İslamî 

rejimin güç yapısı içerisine başarıyla entegre edil-

miştir. Seçimlere katılım ve seçimlerde yarışan 

kimselerin siyaseten son derece farklı yelpazeleri 

temsil ediyor oluşu her ne kadar İran siyasetinde 

bir ‘pluralism’ olarak değerlendirilse de esasen İran 

politik yapısı, daha doğrusu rejimi, kendisini var 

eden velayet-i fakih teorisi sebebiyle pluralist bir 

siyasal yapı, çok sayıda parti ve resmen savunulan 

ideolojilere elverişli bir zemin oluşturulamamakta-

dır. Bununla birlikte Hatemi’nin 1997’deki seçim 

zaferiyle birlikte İran siyasetinde ideolojik bölün-

menin yoğunlaştığı söylenebilir. 

Johannes Reissner İran’daki politik grupları 

birbiriyle ilintili 3 kategoriye ayırmaktadır: 

1)  En iç halkadaki elitler: Bu en iç hal-

kayı üst düzey din görevlileri oluşturmaktadır. 

Ahmedinejad’ın cumhurbaşkanı seçilmesinin 

ardından bu en iç halkayı muhafazakârlar domine 

etmişlerdir. Ancak aralarında farklı düşüncelere 

sahip kimseler de bulunmaktadır. En iç halka 

2005 seçimlerine kadar sadece dinî sınıftan gelen 

kimseler tarafından oluşturulmuştur. 2005’te cum-

hurbaşkanı seçilen Ahmedinejad 1979 sonrasında 

bu en iç halkaya giren ve dini sınıfa mensup olma-

yan ilk ve tek kimse durumundadır. 1979 anaya-

sası ile bir biçimde yasal çerçeveye de kavuşmuş 

olan bu en iç halkanın bir diğer önemli özelliği 

Cumhurbaşkanı hariç seçimle değil atamayla göre-

ve gelmeleridir. En iç halkayı oluşturan başlıca 

kurumlar ve kişiler dinî lider, Uzmanlar Meclisi, 
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Uzlaştırma Konseyi, dinî lider tarafından doğru-

dan atanan vakıf yöneticileri, çeşitli kurumlara 

dinî liderin temsilcisi olarak atanan kimselerdir. 

2)  İkinci halkayı yönetici elitler oluşturmak-

tadır: Bu kimseler karar verme süreçlerinde etkili 

olabilen ya da bu süreçlerde tavsiyede bulunabilen 

kimselerdir. Bu elitler İran siyasetinde beliren baş-

lıca üç grup olan muhafazakârlar, reformistler ve 

pragmatistlerin temsilcilerini de içerisinde bulun-

durmaktadır. Yargı erkinde görevli olan kimseler, 

taşra valileri, büyük şehirlerde belediye başkan-

lığı yapan kimseler gibi sivillerden oluşmaktadır. 

Yönetici elitlerin prestijinde devrimci geçmiş hâlâ 

çok önemli yer tutmaktadır. Özellikle kadın yöne-

tici elitlerde aile bağlarının daha fazla devrime 

dayandığı görülmektedir. Örneğin Humeyni’nin 

kızı Zehra Humeyni, Rafsancani’nin kızı Fazeh 

Rafsancani bu bağlantılar ile yönetici elit içerisinde 

yer bulabilmişlerdir. Reformist ya da pragmatist 

olarak nitelenebilecek yönetici elitlerin de doğru-

dan devrimle ilişki kurabilmelerinden doğan bir 

prestije sahip olduklarının altı tekrar çizilmelidir. 

3)  Üçüncü grup “hatip elitler” olarak nite-

lenebilir: Bu elitler özellikle ekonomi, dış politi-

ka, sosyo-kültürel konular gibi meselelerde ileri 

sürdükleri görüşlerle ön plana çıkmaktadır. Bu 

grup en iç halka, yönetici halkası içerisinden olan 

kimselerin yanısıra en iç halkaya dâhil olamamış 

dini seçkinler, akademisyenler, gazeteciler gibi 

kimseleri de kapsayabilmektedir. Örneğin Hatemi 

en iç halkaya mensup olduğu halde hatip elitler 

kategorisinde de görülmektedir. 

Bu çerçevede en iç halka elitler ile hatip elitler 

arasındaki tartışmanın bir çeşit ideolojik tartışma 

olduğu söylenebilir. Bu tartışmanın temel sorusu 

İslâm ve dinî sınıf temsilcilerinin politikada nasıl 

bir rol oynaması gerektiğidir. Yine sekülarizasyon 

önemli bir tartışma konusu olarak belirmekte-

dir. Bu tartışma İran’da politik kültür ve politik 

kurumsallaşmalarda da belirleyici/şekillendirici 

olabilmektedir. Bununla birlikte İran’da yaşanan 

politik karşılaşmalarda ekonomik ilişkiler de son 

derece belirleyici olabilmektedir. Bu bağlamda ön 

plana çıkan en önemli unsur ise İran’da ekonomi-

nin büyük bölümünü kontrol altında tutan İran 

Çarşısı’dır.

Rafsancani ve Hatemi döneminde uygulanan ekonomi politikaları toplumun geniş 

kesimlerinde huzursuzluklar meydana getirmiştir. 2005’te Ahmedinejad’ın çok daha 

popülist söylemlerle Cumhurbaşkanlığı yarışını ikinci turda, ilk turda Rafsancani’den 

az oy almış olmasına rağmen kazanması Rafsancani ve Hatemi döneminin ekonomi 

politikalarına protestonun da bir neticesidir.
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“Sadece bir İran, tek bir Tahran ve tek bir Amin 

Kervansarayı var.” Arang Keshavarzian’ın4 Tahran 

ekonomisinin can damarı Amin Kervansarayı’nda 

“İran’da Çarşı neden bu kadar önemli” sorusuna 

bir esnaf bu şekilde cevap veriyor. Keshavarzian 

bu cümleyi yorumlarken İran’da hiç birşey yoktur 

ki Tahran çarşısına rağmen gerçekleşebilsin tespi-

tinde bulunuyor. 1969’da başlattığı Ak Devrim’le 

gelişmelerin fitilini ateşleyen İran’ın son Şahı Rıza 

Pehlevi de İslâm Devrimi’nin gerçekleşmesinden 

bir yıl kadar sonra ABD’de yayın yapan bir gaze-

teye verdiği mülakatta şöyle demişti: “Süper mar-

ketlerin yapımını durduramadım. Aslında modern 

bir ülke istiyordum. Bu yüzden Çarşıya karşı 

konumlanmak tipik bir siyasî ve sosyal risk alma 

durumuydu ve modernleşme hayalim nedeniyle 

bu riski aldım.” Şah’ın tamamlayamadığı cümle 

büyük bir ihtimalle zihninde “ve kaybettim” şek-

linde bitiyordu. Şah’ın mülakatından iki yıl sonra 

İran devriminin karizmatik lideri İran siyasetinde 

çarşının merkezi rolünü şu şekilde ortaya koyu-

yordu: “Biz Çarşıyı korumak zorundayız, Çarşı da 

hükümeti.” 

1980-1988 İran-Irak Savaşı İran ekonomisinde 

bir taraftan büyük tahribat yaratırken diğer taraf-

tan İran Çarşısı’ndaki bazı kimselerin karaborsa 

vb. usullerle ciddi bir sermaye birikimi gerçek-

leştirmelerine sebep oldu. 1980-88 arası savaş 

döneminde gittikçe şişkinleşen ve kapitalistleşen 

sermaye verimliliğini arttırabilmek için devletin 

ekonomi üzerindeki bir takım kısıtlamalarından 

rahatsız olmaya başladı. Zira İran’da üretim iliş-

kileri içerisindeki bütün orta ve büyük ölçekli 

girişimler devlet tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca 1980-88 savaşı İran’ın bölgeden ve ulus-

lararası ortamdan soyutlanması ile neticelendiği 

için sermayesi şişkinleşen Büyük Çarşı’nın ihtiyaç 

duyduğu yabancı yatırımcının sıcak parası ve tec-

rübesi karşılanamamıştır. 

Bu çerçevede İran’da beliren “Büyük Çarşı”nın 

İran siyasi elitlerinin en iç halkasındaki temsilcisi 

Ayetullah Haşimi Rafsancani olmuştur. 1989-

1997 arası dönemde ekonomide yaşanan birta-

kım özelleştirmeler ve kontrollü serbestleştirmeler 

Büyük Çarşı’nın taleplerinin İran siyasetinde-

ki yansımaları olarak değerlendirilebilir. 1997’de 

Rafsancani’nin işaretiyle Cumhurbaşkanlığı seçim-

lerini kazanan Hatemi İran’daki bu yeniden yapı-

lanmanın sosyo-kültürel boyutunun da sürdü-

rülmesini sağladı. Dini liderlik makamına seçil-

mesi biraz problemli olan Ayetullah Hamaney bu 

dönemde sisteme tam manasıyla hakim olabilecek 

güçte olmadığı için devlet aygıtının davranışla-

rının belirlenmesindeki rolü son derece sınırlı 

olmuştur. Diğer taraftan Rafsancani ve Hatemi 

döneminde uygulanan ekonomi politikaları top-

lumun geniş kesimlerinde huzursuzluklar meyda-

na getirmiştir. 2005’te Ahmedinejad’ın çok daha 

popülist söylemlerle Cumhurbaşkanlığı yarışını 

ikinci turda, ilk turda Rafsancani’den az oy almış 

olmasına rağmen kazanması Rafsancani ve Hatemi 

döneminin ekonomi politikalarına protestonun da 

bir neticesidir. 

Nükleer programı sebebiyle uygulanan ambar-

goların oldukça kırılgan hâle getirdiği İran ekono-

misinden en fazla etkilenen hiç kuşkusuz mün-

tesipleri ve siyasetçiler tarafından İran’la eşdeğer 

görülen İran Çarşısı olmuştur. Tam manasıyla 

reformist olarak değerlendirilmesi mümkün olma-

yan, daha pragmatist bir siyasetçi profili çizen 

Ruhani’nin Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin 

arkasındaki bu ekonomik yapı unutulmamalıdır. 

Bununla birlikte İran’da ekonomik çarkları çevi-

ren Çarşı’nın dinsel seçkinlerle tarihsel ittifakını 

devam ettirdiği de unutulmamalıdır. Yani sandık-

tan reform değil yumuşama çıkmıştır.

Bir Çiçekle “Bahar” Gelir mi?

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 

seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından düzen-

lediği ilk basın toplantısında bölge ve ülke gün-

demine ilişkin çok önemli mesajlar verdi. İran ve 

ABD’nin bir yol bulmaya ihtiyaçları olduğunu, 

tansiyonun daha fazla yükselmesini istemedikleri-

ni, geçmişteki sorunlar için bir arada çözüm bul-

maları gerektiğini ancak ABD’nin İran’ın içişlerine 



GÜNDEM

16 Umran TEMMUZ 2013

karışmaması gerektiğini anlamak zorunda oldu-

ğunu ve İran ulusunun bütün haklarının (tabii ki 

NPT Antlaşması ile tanınan barışçıl nükleer enerji 

geliştirme hakkını kastediyor) ABD tarafından 

kabul edilmesi gerektiğini belirten Ruhani içeride 

ve dışarıda aşırılığın değil ılımlılık ve adaletin 

takipçisi olacaklarını ifade etti. İran’ın bölgeyle 

olan ilişkilerine de değinen Ruhani hükümetin 

önceliğinin bütün komşu ülkelerle yakın ve dostça 

ilişkiler kurmak olduğunu belirterek Suriye kri-

zinde son kararı vermesi gerekenlerin Suriye halkı 

olduğunu, Suriye’ye yabancı müdahaleye kesin-

likle karşı olduklarını, Suriye’nin barışa bölge ve 

dünya ülkelerinin yapıcı katkılarıyla kavuşacağını 

umduklarını söyledi. Nükleer programlarının şef-

faf olduğunu iddia eden Ruhani bunu dünyaya 

daha iyi anlatmak zorunda olduğunu; nükleer kri-

zin daha fazla yaptırım ve tehditle değil doğrudan 

müzakereler yoluyla çözülebileceğini düşündükle-

rini belirterek yaptırımlardan Batılı ülkelerin değil 

İsrail’in faydalandığının altını çizdi.

Ruhani’nin yapıcı görünen açıklamalarının 

arkasını gerçekten doldurması ise oldukça zor 

görünüyor. Öncelikle ABD ile ilişkilerde en azın-

dan söylem düzeyinde bir yumuşama yaratmak 

isteyen İran’ın önünde Suriye krizi ve tıkanmak 

üzere olan nükleer müzakereler problemi bulu-

nuyor. Nisan ayında ABD yönetiminden yapılan 

açıklamalar İran’ın Suriye yönetimine muhalif-

leri bastırmak için yardım ettiği yönündeydi. 

ABD’nin, İran’ın Suriye’ye müdahil olmasına 

tepki olarak açıkladığı yaptırımların bu çerçeve-

de temel iki hedefi bulunuyordu: İran Devrim 

Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani ve Devrim 

Muhafızları’nın en elit birimi olarak bilinen Kuds 

Tugayları’nın komutanı Muhsin Şirazi. ABD’den 

yapılan açıklamaya göre kendilerine ulaşan başka 

raporlar da İran’ın Suriye’ye polis ve istihbarat 

ile destek verdiğini ortaya koyuyordu. İran ve 

Suriye arasındaki işbirliğini müşahhaslaştıran bir 

örnek Nisan ayında el-Cezire için çalışan Kanadalı 

Dorothy Parvaz’ın Suriye’de sorgulandıktan sonra 

İran’a teslim edilmesiydi. 

Diğer taraftan Suriye’de Esed rejiminin devril-

mesini kolaylaştıracak bir İran’ın Suriye politika-

sındaki değişiklik İran’ın bütün dış politika strate-

jisi ve hedeflerinde ciddi bir değişikliği beraberin-

de getirecektir. Öncelikle Suriye, bölgede 34 yıllık 

İran rejimini destekleyen bölgedeki neredeyse tek 

ülke durumunda ve 8 yıl süren İran-Irak Savaşında 

İran’ı destekleyen tek Arap ülkesi idi. Bu bağlam-

da gelişen ilişkiler daha sonraki dönemde İran’ın 

Suriye üzerinden Lübnan Hizbullah’ını destek-

lemesiyle çok daha stratejik bir safhaya taşındı. 

İstihbarat raporlarına göre 2006’da Lübnan Savaşı 

sona erdikten sonra İran ve Suriye’nin Hizbullah’ı 

40000 roket ve füze ile yeniden yapılandırdığı 

tahmin ediliyor. Suriye krizinin İran iç siyasetine 

bakan yönünü ise İran’daki potansiyel muhalefet 

oluşturuyor. Rejimin Suriye’deki Baas rejiminin 

devrilmesi ile İran’daki muhalefet hareketlerini 

cesaretlendirmesinden çekindiği de söylenebilir. 

Dolayısıyla kısa vadede ABD ve İran’ın Suriye 

özelinde asgari bir müşterek bulmaları oldukça 

zor gözüküyor.

Ayrıca seçimlerde ciddi bir destek almış olsa da 

Ruhani göreve başladığında Ahmedinejad kadar 

güçlü olamayacaktır. Özellikle dinî liderin etki-

sinin belirgin olduğu bir parlamento ve dev-

let kurumları ile çalışacak olmasından dolayı 

Ruhani’nin kritik konularda çok radikal kararlar 

alabilmesi neredeyse imkânsız gözükmektedir. 

İran’ın Yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
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İran’ın her geçen gün birbiriyle daha doğrudan 

ilintili hale gelen nükleer kriz ve Suriye krizi 

konusunda üslup açısından yumuşamakla birlikte 

temel yönelim olarak ciddi bir değişiklik içerisine 

girmeyeceği söylenebilir. 

Sonuç

İran içeride ve dışarıda siyasal ve ekonomik 

açıdan sıkışmış durumda. Rejimin bu haliyle 

daha uzun süre güçlü bir biçimde ayakta dur-

ması çok zor olduğu için kendisini konsolide 

etme ihtiyacı belirmiş gözüküyor. Bu çerçevede 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için müracaat eden 

600’ün üzerinde aday adayından sadece 8 tane-

sinin yetkili mercilerden izin alabilmiş olması 

-ki veto alanlardan birisi de Rafsancani olmuştu- 

seçimlere katılan 8 adaya da rejimin güven duy-

duğunu göstermektedir. Diğer bir ifadeyle seçime 

katılabilen siyasi yelpazenin çeşitli kesimlerinden 

bütün adayların arkasındaki isim yine Hamaney.

Hasan Ruhani’nin seçimleri kazanmasında 

Hatemi ve Rafsancani’nin Ruhani’ye destek ver-

meleri oldukça etkili oldu. Ruhani’yi aktif bir 

biçimde destekleyen grupların en önemli istekleri 

ise 2009’da Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettik-

ten sonra yapılan “Yeşil Hareket” gösterileri esna-

sında ve sonrasında tutuklanan kimselerin serbest 

bırakılması, Musavi ve Kerubi gibi isimlerin ev 

hapsinin sona erdirilmesi oldu. Eğer Ruhani bu 

talepleri gerçekten karşılayabilirse Hatemi sonrası 

daha keskin hatlarla birbirinden ayrılmaya baş-

layan İran siyaseti hareketli bir döneme girebilir.

İran’ın bölgedeki etkisinin önümüzdeki 

dönemde nasıl bir hâl alacağı ise Ruhani’nin 

izleyeceği politikalardan çok ABD’nin bölge poli-

tikasıyla doğrudan ilgilidir. Bu çerçevede İran’ın 

bölgedeki etkisi daha çok konjonktürel değer-

lendirilebilir. İran’ın bölgede artan etkisi ABD ve 

müttefiklerinin diplomatik manevralarıyla doğru-

dan bağlantılı gözükmektedir. Özellikle ABD’nin 

Afganistan ve Irak müdahaleleri, başarısızlıkla 

sonuçlanan Arap-İsrail Barış Görüşmeleri, İsrail’in 

bölgedeki tek taraflı politikaları ve Filistinlilere 

yönelik sistematik şiddet ve devlet terörü bölgede 

İran ve Hizbullah’ın etkisinin “normal” olarak 

değerlendirilebilecek boyutların üzerine çıkması 

ile neticelendi. Bu bağlamda Kerry ile yeniden 

şekillendirilmeye ve sistematize edilmeye çalışılan 

ABD’nin Ortadoğu politikasının en önemli ayağını 

Arap-İsrail Barış Sürecinin yeniden başlatılmasının 

oluşturması dikkat çekicidir. İran, hem Afganistan 

hem de Irak’ta süreçlere müdahale yeteneğini gös-

termişti. Ancak bölgedeki büyük ölçekli siyasal 

depremler sonrası söz konusu müdahale yeteneği-

nin bölgenin yeniden şekillenmesinde kurucu etki 

oluşturması zor gözüküyor. Zira İran, Suriye öze-

linde de görüldüğü üzere, kurucu amaçları olan 

bir dış politika değil en temelde savunma güdüsü 

ile hareket eden bir dış politika izliyor.

Dipnotlar
1  Bkz. http://www.brookings.edu/blogs/iran-at-saban/posts/2013/06/12-
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yönünde oy kullanmıştı. Bu referansım da SSCB tarihinde bir ilk niteliği 
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miş olursa olsun bir devletin vatandaşlarına bu soruyu yöneltmesi sonun 

başlangıcı demekti. Hamaney’in çağrısı da rejimin ciddi bir meşruiyet krizi 

içerisinde olduğunu gösteriyor.

4  Arang Keshevarzian, Bazaar and State in Iran-The Politics of Tahran Market 

Place, Cambridge University Press, Middle Eastern Studies 25, NewYork, 

2007.
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DOSYA

Burhanettin CAN

3. Nesil Kadife Darbe Teşebbüsü: 

TAKSİM OPERASYONU

Sovyetlerin yıkılması 

ile yeni bir tür Soğuk 

Savaş dönemi başlamış-

tır. Eski Soğuk savaşın en 

önemli aracı, “sert güç” 

(silah ve ekonomik) iken 

yeni soğuk savaşın aracı 

“yumuşak güçtür”. Sert 

güç kullanımında baskı 

tehdit varken, yumuşak 

güç kullanımında ikna 

esastır; kendi menfaatine olanın muhatabının men-

faatine olduğuna inandırma ve ikna etme söz konu-

sudur. Mücadelede kullanılan gücün değişimine 

bağlı olarak organizasyon yapıları ve mücadele 

şekilleri de değişmektedir. Yeni soğuk savaşın en 

önemli ve etkin araçları, Sivil Toplum Kuruluşlarıdır/

örgütleridir(NGO). Batı hem kendi ülkesinde hem 

de diğer ülkelerde, özellikle, sömürgeleştirmek iste-

diği ülkelerde, STK’lar kurmakta veya var olanlara 

sızmakta, onları finanse etmekte, eğitmekte, yön-

lendirmekte ve onlar üzerinden menfaatlerini ger-

çekleştirecek operasyonlar yapmakta ve stratejiler 

uygulamaktadır. ABD-İngiltere-İsrail-Küresel Tefeci 

Sermaye-AB(Şer Ekseni), hedef ülkelerde işbirlikçi 

STK’lar bulmayı ve bulunan yerli işbirlikçiler aracılı-

ğıyla söz konusu ülkelerde kendi politikalarını uygu-

lamayı, iktidarları askeri devreye sokmadan devirme-

yi, sistemi kilitlemeyi, iktidarda olanları yıpratmayı, 

bir strateji olarak belirlemiştir. STK’lar aracılığıyla 

siyasi iktidarın düşürül-

mesine, sert güç kulla-

nılmadığından dolayı, 

“Kadife Darbe/Devrim” 

denmektedir.

İlk Kadife Darbe 

Dalgası, Sırbistan, 

Moldavya, Belarus, 

Ukrayna, Gürcistan, 

Kırgızistan, Kıbrıs ve 

Lübnan darbe zinciridir. 

Bu ülkelerde, Kıbrıs ve Lübnan hariç, kadife darbeler, 

Rus hakimiyetini kırmak için yapılmıştır. Ukrayna, 

Gürcistan ve Kırgızistan’da Ruslar karşı kadife dar-

beyle cevap vermekte gecikmemiştir. Kıbrıs’ta Talat’ı 

iktidara getiren darbe de bir kadife darbedir. Ancak 

bir sonraki dönemde Talat gitmek zorunda kalmış-

tır. Şimdilik, bu darbelerden Batı istediği sonucu 

alamamıştır. Bu darbelerin ortak özelliğinden dolayı 

bunları Birinci Nesil Kadife Darbeler olarak nite-

lendirebiliriz. “Arap Baharı” olarak nitelendirilen 

Tunus ve Mısır’da iktidarların yıkılmasına neden 

olan Kadife darbeler ise birincisinden farklı özellik-

ler taşıdığından dolayı buna da İkinci Nesil Kadife 

Darbeler adını vermekteyiz. Batı, hem Tunus hem 

de Mısır’da seçim sonuçlarından istediğini alamamış, 

her iki ülkede de Müslümanların iktidara gelmesini 

engelleyememiştir.

Türkiye’nin bölgesel hatta Küresel güç olma, 

Yeni Osmanlı misyonunu inşa etme, Suriye’de Rus-

‘Göz o ki dağın arkasını göre, 

 akıl o ki başına geleceği bile’ 



19Umran TEMMUZ 2013

■ Türkiye’de Neler Oluyor?

ABD ittifakının oluşturduğu politikalara karşı poli-

tika oluşturma ve İsrail’le uzlaşmama, Kıbrıs ve 

Ermenistan meselelerini Batının istediği şekilde çöz-

meme nedeniyle ABD’nin “Büyük Ortadoğu Projesi”, 

İsrail’in “Büyük İsrail Projesi”, AB’nin “2. Sevr 

Projesi”, Rusya’nın “Sıcak Denizlere Açılma Projesi” 

ve İran’ın “Şia Güvenlik Hattı Projesi” ile çatış-

maktadır. Reyhanlı operasyonu ile başlayan süreç, 

Taksim “Gezi Parkı” operasyonu ile farklı bir boyuta 

gelmiştir. Mesele, bir parkta ki dört ağaç meselesi 

olmanın çok daha ötesinde karışık bir mesajlaşma ve 

hesaplaşmadır.

Türkiye’de yeni bir tür Kadife darbe hazırlığı 

yapılmaktadır. Biz bunu, öncekilerinden farklı bazı 

özelliklerinden dolayı, “3. 

Nesil Kadife Darbe” olarak 

isimlendirmekteyiz. Taksim 

Kadife Darbe girişimini, 27 

Nisan Kadife Darbe girişimi-

nin bir ileri aşaması olarak 

değerlendirmekteyiz. Taksim 

olayları ile başlayan süreci 

doğru değerlendirebilmek, 

anlamlandırabilmek için 

öncelikle Kadife darbelerin 

temel mantığını anlamalı, 

sonra Taksim olaylarını ele 

alıp incelemeliyiz.

Üç Güç

Sovyetler sonrası yeni Soğuk savaşta Sert 

Güç(Hard Power)’, ‘Yumuşak Güç(Soft Power)’ ve 

‘Akıllı Güç’(Smart Power) olarak isimlendirilen 

üç farklı güç kavramı kullanılmaya başlanmıştır. 

Bunlardan yumuşak güç ile akıllı güç kavramları 

yeni olan kavramlardır. ‘Yumuşak Güç’ kavramı, ilk 

kez Joseph S. Nye tarafından 1990 yılında çıkan 

‘Öncülüğe Mecbur: Amerikan Gücünün Değişen 

Doğası’ (“Bound to Lead: The Changing Nature of 

American Power”) adlı kitabında ortaya atılmıştır. 

Nye’ye göre;

“Yumuşak Güç, Başkalarına cazip gelerek ve 

onları ikna ederek hedeflerinizi benimsemelerini sağ-

layarak istediğinizi elde etme hüneridir... Yumuşak 

güç, zorlama ve baskı değil işbirliği ve iknadır. Özü 

birtakım değerlerde bulunur. Mesela demokrasi ve 

insan hakları, bir ülkenin kültürünün, politik ideal-

lerinin politikalarının cazibesiyle oluşur... Yumuşak 

güç kimin kazandığına değil kimin hikayesinin 

kazandığına ilişkindir.. Enformasyon çağında siyaset, 

sonunda kimin öyküsünün galip geleceği meselesidir.”

‘Sert Güç’: “Başkalarının sizin isteklerinize uyma-

sını sağlayacak biçimde, askeri ve ekonomik imkanın 

havuç ve sopasını kullanma kabiliyetidir”.

‘Akıllı Güç’(Smart Power) ise, ne sert güç (hard 

power) ne de yumuşak güçtür’ (soft power). Entegre 

bir güçtür. Yeri geldiğinde sert güç yeri geldiğinde 

yumuşak güç kullanılacaktır.”1

Giyim tarzı, düşünme tarzı, 

eğlence, film, tiyatro, müzik, 

ibadet ve değerler yumuşak 

gücün silahlarıdır. Bu silahlar, 

İnsanların kalplerine, gönülle-

rine ve nefislerine yönelmiş-

lerdir. Avrupa’nın göbeğindeki 

Berlin Duvarı; tek bir mermi 

atılmadan, hiçbir silah kulla-

nılmadan yerle bir edilmiştir:

“(Michael Eisner, 1995) 

“Berlin duvarı Batının silahları 

tarafından değil, Batının fikirleri tarafından yıkılmış-

tır. Peki bu fikirleri taşıyan sistem nedir? Bu konuda 

Amerikan eğlence sektörünün açık arayla başı çektiği 

kabul edilmelidir... “Eğlence endüstrisinin, tarihin 

yönünü tayin etmede oynadığı rolle ne kadar övünsek 

azdır.”2

Batı eğlence endüstrisi, başta gençlik olmak 

üzere tüm insanları kendisine çekmekte başarılıdır. 

Başlangıçta gençleri mutlu ediyor gözüküyor; ancak 

nihayetinde uyuşturuyor, yalnızlaştırıyor, kendisine, 

toplumuna ve ülkesine karşı yabancılaştırıp sürüleş-

tiriyor, eşyalaştırıyor.

Kadife Darbeler

ABD-İngiltere-İsrail-Tefeci Küresel Sermaye-

AB(Şer Ekseni), tarihi süreç içerisinde, tüm alter-

natifleri yok ederek Batı kültür ve medeniyeti mer-

Reyhanlı operasyonu ile başla-
yan süreç, Taksim “Gezi Parkı” 
operasyonu ile farklı bir boyu-
ta gelmiştir. Mesele, bir parkta 
ki dört ağaç meselesi olmanın 
çok daha ötesinde karışık bir 
mesajlaşma ve hesaplaşmadır.
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kezli bir dünya hâkimiyeti kurabilme stratejisine 

bağlı kalarak değişik ülkelerde, değişik zamanlarda, 

değişik darbe yöntemleri geliştirmiştir. Bunları dört 

grupta sınıflandırabiliriz:

• Birinci Nesil Darbeler: Fiili Askeri İşgal: 

Afganistan, Irak, Panama örnekleri.

• İkinci Nesil Darbeler: ABD onaylı askeri cunta 

darbeleri. Türkiye’de 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül bu 

tür darbelerdir.

• Üçüncü Nesil Darbeler(Postmodern Darbe): 

Askerlerin öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının 

muhalefeti ile hükümetin devrilmesi. Türkiye’deki 

28 Şubat bunun en güzel örneğidir.

• Dördüncü Nesil Darbeler(Postmodern Kadife 

Darbeler): Batı işbirlikçisi STK’lar ile darbe; Sırbistan, 

Moldavya, Belarus, Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, 

Kıbrıs, Lübnan ve 27 Nisan Kadife Darbe girişimi 

örnekleri

Kadife Darbelerde Kullanılan Yöntem

Burada, yerli işbirlikçiler aracılığıyla, varolan 

iktidarları düşürerek, ülkeleri içerden ele geçirmek 

ana yaklaşım tarzıdır. Baskın olan, yumuşak güç 

kullanımıdır. Şer Ekseni tarafından bu süreçte ülke-

ler, içerden karıştırılmakta, etnik, mezhebi ve diğer 

tüm ayrılıklar tahrik edilmekte, tüm gayrı mem-

nunlar iktidar karşıtı bir safta birleştirilmektedir. 

Finansman ve medya desteği Şer Ekseni(Özellikle 

ABD ve Küresel Sermaye) STK’larınca karşılanmak-

tadır. Bu yeni dönemin Truva atı: Demokrasi, insan 

hakları, özgürlükler ve çevredir. Şer ekseni, bu atla 

ülkelerin içine girmek istemektedir.

Dördüncü Nesil Darbelerin teorik alt yapısı, 

Avusturyalı düşünür Karl Popper’in Açık Toplum ve 

Düşmanları adlı kitabındaki düşüncelerine dayan-

maktadır:

“Totaliterler zorunlu, hatta kaçınılmaz olarak 

baskıya şiddete başvuruyorlar. Bu totaliter rejimle-

rin karşısına konabilecek bir seçenek var. Gerçeğin 

kimsenin tekelinde olmadığı bir seçenek. Farklı 

bireylerin değişik görüşleri taşıdığı, bu farklılıkların, 

bu çeşitliliğin barış içerisinde bir arada yaşama-

sını sağlayacak kurumların gerektiği bir seçenek. 

Yurttaşların haklarını o kurumlar koruyacak, ifade ve 

tercih özgürlüğünü yine o kurumlar güvence altına 

alacak. Bu toplumsal örgütlenmeye bir ad koymak 

gerekirse, Açık Toplum diyebiliriz.”3

Kadife Darbelerin Finansörü, genellikle, ABD’li 

spekülatör Soros’un vakfının isminin, Popper’den 

mülhem, ‘Açık Toplum’(Open Society) olmasına dik-

kat edilmelidir. Soros vakfını bu amaçla kurduğunu 

saklamamaktadır. Kadife darbelerde uygulanan yön-

temin temel felsefesi ise, siyaset bilimci Gene Sharp’a 

aittir. ‘Şiddet İçermeyen Hareketin Politikası’ (‘The 

Politics of Nonviolent Action’) ve ‘Diktatörlükten 

Demokrasiye’ (‘From Dictatorship to Democracy’) 

adlı kitaplarında uygulanan yöntem anlatılmakta-

dır4. G. Sharp’a göre;

“Diktatörün kredisi azaldıkça ona itaatsizlik ede-

cek olan bürokratların ve güvenlik güçlerinin sayısı 

da artar. Bu kitle kritik bir seviyeye ulaştığında ise 

diktatör iktidarı kaybeder. Muhalif güçler, işte bu 

anlayışa uygun nitelikte bir program uygulamalıdır-

lar.”5

Gene Sharp, ‘sivil itaatsizlik ve uluslararası bas-

kının’ diktatörlüklerin ‘aşil topuğu’ olduğunu ileri 

sürmekte ve bu amaçla 189 farklı eylem metodu 

önermektedir.(2)

Gene Sharp’ın uygulamayı önerdiği yöntem şöyle 

özetlenebilir(2):

1. Nokta: Örgüt: Öncelikle tek kelimelik vuru-

cu bir örgüt ismi ile gençler ve öğrenciler arasında 

örgütlenme.

2. Nokta: Slogan: Basit ve etkileyici bir slogan 

oluşturma ve yayma.

3. Nokta: Medya: Ulusal ve uluslararası medya 

desteği.

4. Nokta: Finansman: Uluslararası vakıf ve sivil 

toplum örgütlerinin parasal desteği.

5. Nokta: Seçimlere Hazırlık: Seçimler halkın 

sokağa dökülmesi için en uygun dönemlerdir. Bunu 

için alt yapı çalışması yapmak:

- Seçimlerden altı ay kadar önce seçimlere hile 

karıştırılacağı şüphelerini yayarak seçimlere gölge 

düşürmek.

- Seçim sonuçları ne olursa olsun seçimlerin adil 

yapılmadığı ve seçimlere hile karıştırıldığı iddiasını 

gündeme getirmek.
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- Seçimlere gözlemci olarak gelen batılı uluslara-

rası teşkilat temsilcilerinin bu iddiayı destekleyerek 

sorunun uluslararası arenaya taşınmasını sağlamak.

6. Nokta: Gerilim Artırma:

- Ekonomik manipülasyon yaparak bunalımı 

körüklemek.

- Etnik ve mezhepsel farklılıkları kaşımak.

7. Nokta: Gayri Memnunları Toparlama:

- Kitlelerin takip edebileceği tanınan insanları 

lider olarak öne çıkarma. Eski yönetimden dışlanmış 

popüler isimler uygun olabilir.

- Yönetime karşı olan tüm gayri memnunları bir 

çatı altında toplama.

8. Nokta: Güvenlik güçlerini(Asker, polis) kazan-

ma ya da tarafsızlaştırma: Yönetimin yanında yer 

almamasını, en azından olaylara müdahale etmeme-

sini, tarafsız kalmasını ve fakat muhalefeti de açık 

bir şekilde destekleyerek askeri darbe görüntüsü de 

verilmemesini sağlamak. Böylelikle kitlelerin daha 

cesur davranması sağlanıyor, katılım artıyor(2).

9. Nokta: Yargının Desteğini kazanma ya da 

tarafsızlaştırma

Yargının sürece aldığı kararlarla destek vermesi, 

eylemcileri cezalandırmaması, iktidarın aldığı karar-

ları ise engellemesi harekete güç katmaktadır

10. Nokta: Dış Güçlerin Desteğini sağlama: Farklı 

ülke liderlerinin ve Uluslar arası kuruluşların süreci 

desteklemesi, iktidarı eleştirmesi ve baskı uygulama-

sı sürecin en önemli aşamalarından biridir.

11.Nokta: Sokak Hakimiyeti: Taraftarları sürekli 

olarak sokakta tutarak yönetimin otoritesini ve ira-

desini kırmak. Bu gelişme yönetimi yalnızlığa iter, 

kendisine bağlı güçlerin itaatsizlik oranında ‘kritik 

düzeyin aşılmasını’ sağlar ve muhalefetin halk des-

teğini hızla artırır.

12. Nokta: Sonuç: Yönetimin(diktatörün) şiddet 

uygulanmadan kansız bir şekilde yıkılışı.

İç ve Dış Dinamiklerin Örtüşmesi:

Kavşak Noktasında Ortak Payda Oluşturma

Kadife darbelerin başarılı olmalarının nedenleri-

ni ortaya çıkarabilmek için iyi bir analiz yapılması 

ve olaya etki eden tüm parametrelerin göz önüne 

alınması gerekir. Olayları, iç ve dış dinamikler kap-

samında iki boyutlu bir uzayda ele almalıyız.

A) İç Dinamikler

Kadife Darbe sürecine etki eden, onu kolaylaş-

tıran ve hatta hızlandıran iç parametreleri aşağıdaki 

başlıklar altında toplayabiliriz:

1-Toplumsal Yapı:

• Demografik parçalanmışlık: etnik unsurlar 

arasında ve farklı inançlar arasında kin ve 

nefretin yayılması

• Değerlerin yozlaşması, toplumsal bağların 

çözülmesi

• Öğrencilerin ve gençlerin biriken öfkesi

• Yabancı istihbarat mensuplarının öğrencile-

rin arasına sızarak iyi bir konum elde etmiş 

olmaları

• Şiddetin yaygınlaşması, suç oranlarında artış,

• Güvensizlik dalgasının yaygınlaşması

• Bizzat dışarıdan finanse edilen işbirlikçi sivil 

toplum örgütlerinin var olması

• Yönetime ve sisteme karşı güvensizlik, biriken 

öfke, gittikçe artan küskünler kitlesi

• Cemaatler, hareketler, stk’ların durumu, tepki-

leri, dayanma güçleri, halkla bağları, olaylara 

tepkileri, kimin yanında yer alacağı

2- İktidarın Durumu:

İktidardakilerin bütünlük düzeyi:

Liderle iktidar arasındaki uyum, liderin kadrosu

• İktidarın iktidar olma kararlılığı

• Yönetimdeki zaaflar:

• Yöneticilerin lükse israfa kaymaları,

• Halka karşı duyarsızlaşmaları,

• Eş, dost, akraba ve yandaşlık ilişkisi,

• Aile saltanatı.

Yönetimden dışlanmışlar

3-  Muhalefetin Durumu:

• Muhalefetin parçalı veya bütünleşmiş olması.

• Muhalefetin Halk ile ilişkisi, gücü, sürükle-

yiciliği

• Muhalefet liderlerinin popülaritesi, güvenirli-

liği, sempatikliği
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• Daha önce yönetimde bulunup da dışlanan 

yöneticilerin muhalefet lideri olmaları

• Dış Güçlerle işbirliğine girme

• İktidarı destekleyecek muhalefet partile-

ri, tarafsızlaştırma veya cepheye dahil etme 

imkanları

4-  Kitle İletişim Araçlarının Durumu:

5-  Kimin kontrolünde olduğu

• Ülke içinde ve dışında güvenirliliği

• Dünya ve bölge kamuoyunu etkileme gücü

• Eğlence kültürünün yayıcılığı

• İşbirliğine uygunluğu

5-Yargı ve Güvenlik Güçlerinin Tutumu:

İktidara karşı

• Tarafsız mı

• Muhalif mi

• Destekliyor mu

• Muhtemel hareket tarzı

6- Ekonomik Yapı

• Güçlü mü

• Zayıf ve kırılgan noktaları

• İşbirliği yapılabilecek sermaye güçleri ve 

zararlarının karşılanması

• Üretim, Borsa, Turizm, Hizmet sektörünün 

durumu

• Çıkarılacak krizin ekonomik boyutu ülkeye, 

bölgeye ve dünyaya etkileri

• Halkın ekonomik kriz karşısında muhtemel 

tepkisi, dayanma gücü

B) Dış Dinamikler

Bu darbelerde etkili olan dış parametreleri aşağı-

daki gibi özetleyebiliriz:

1- Ülkenin Jeostratejik, Jeopolitik, 
Jeoekonomik ve Jeokültürel Durumu:

• Bölgesel ve küresel güçler için ne anlam ifade 

ettiği

• Büyük Ortadoğu’yu etkileyecek jeostratejik 

konumlar

• Enerji kaynakları ve ulaşım yollar

• Diğer kıymetli yer altı kaynaklar

• Bölgesel ve küresel güçlerin ülke ile irtibat 

düzeyleri

2- Dış Güçlerin (Bölgesel ve Küresel Güçlerin) 
Tutumu:

• Devletlerin, uluslar arası kuruluşların (BM, 

NATO, IMF, Dünya Bankası)… olaya bakışı, 

tavrı ve müdahale etme kararlılığı

• ABD ve AB yönetimleri ya doğrudan ya da 

Elçilikleri aracılığıyla müdahale etmektedir

• Dışlanmış yöneticilerle işbirliğinin sağlanması

• Eksen çatışmasının süreci etkileme düzeyi

• Bölgesel güçlerin süreci etkileme düzeyi

• Ekonomik manipülasyon:

• Mevcut yönetimi sıkıntıya düşürebilmek ve 

halkın şikâyetlerinin artması için ekonomi ile 

oynamak. Böylece işsizlikle beraber memnuni-

yetsizlik ve güvensizliği artırmak.

• Seçim gözleyicilerinin kasıtlı davranışları. 

Seçim sonuçlarını tanımama ve onları ulusla-

rarası kamuoyuna yanlış bir şekilde aktarma

3- Kitle iletişim Araçlarının Tutumu:
• Dış destek sağlamaları

• Gerçeği çarpıtarak yansıtmaları

4- Yabancı Vakıfların Ülke İçerisinde Yürüttüğü 
Yıpratma Faaliyeti:

• İçerdeki Sivil Toplum Örgütlerine verdikleri 

parasal destek

• Gençliğin kamuoyu oluşturma konusunda 

eğitilmesi

• Gençlere burslar verilmesi ile sempati oluş-

turulması

• Örgütlemeye fiilen iştirak edilmesi
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Kadife darbeler, buna benzer yapılan bir analiz 

ile iktidarın karşısında olanlarla ortak bir payda 

oluşturduktan sonra icraya sokulmaktadır. Harekete 

geçme anı, gerekli hazırlıkların yapılıp tamam-

landığı, stratejinin uygulamaya sokulduğu andır. 

Süreç, stratejinin adım adım uygulanması süreci 

olarak yönlendirilmektedir. Kadife darbe savunucu-

ları, olayları, masum, rast gele olmuş, o anki olaylar 

olarak lanse ederek karşı cephe oluşmasını ve uygu-

lanan stratejinin farkına varılmasını engellemeye 

çalışırlar. Bu nokta dikkat edilmesi gereken en önemli 

noktalardan biridir.

İlk hamlelerin savuşturulması, sürecin bittiği 

anlamına gelmemelidir. Taraflardan biri tasfiye olun-

caya yada taraflar arasında uzlaşma sağlanıncaya 

kadar mücadelenin şiddeti artarak devam edecektir.

Birinci Nesil Kadife Darbelerin Ortak Noktaları

1- Darbenin dayandığı ve kutsallaştırdığı kav-

ramlar: Demokrasi, insan hakları, özgürlükler, çevre, 

adil seçim

2- Darbeyi sembolleştirecek bir isim: Genel ola-

rak çiçekler, renkler, giysiler ve yerler seçilmiştir. 

İsimlendirmeler buna uygun yapılmıştır:

• Kıbrıs: Zeytin Dalı Devrimi

• Gürcistan: Gül Devrimi,

• Ukrayna: Turuncu-Kestane Devrimi

• Kırgızistan: Sarı-Lale Devrimi

• Moldavya: Sessiz Devrim

• Lübnan: Sedir Devrimi6

• Kitlelerin elbiseleri buna göre şekillendirilmiş-

tir ve ellerinde çiçekler bulunmaktadır.

3- Öncülük: Üniversite gençliği öncü rolünü 

oynamıştır. Gençler, rock konserleri, eğlenceler-

le protestocuların safına çekilmiştir. Batılılar gibi 

yaşamak isteyen gençler örgütlendirilmiştir.7 Sovyet 

zulmünden yeni çıkmış, sağlam değerleri olmayan, 

ekonomileri bozuk ve yönetim tarafından baskı altın-

da tutulmuş bu ülke insanlarının medya kitle kültürü 

ile batıya hayran hale getirilmesi pek zor olmamıştır. 

Bunun sonucunda Batı ile işbirliğinde anormal bir 

şey görmemişlerdir.

Kıbrıs gençliğinde benzer psikoloji meydanlara 

yansımıştır. Türkiye’de Genç Parti’nin %7,5’lik bir oy 

potansiyeline ulaşmış olmasında medya kitle kültürü 

etkili olmuştur.

4- Tek isimli bir gençlik örgütü: Örgüt popüler 

hale getirilip örgütlenme onun etrafında gerçekleş-

tirilmiştir:

• Sırbistan’da: Otpor(Direniş),

• Gürcistan’da: Kmara(Yeter),

• Ukrayna’da: Pora(Zamanı Geldi),

• Kırgızistan’da: Birge(Birlikte).

Ukrayna’da Znayu, 100 sivil toplum örgütü-

nü bünyesinde barındıran bir çatı örgüt olmuştur. 

30 bin kişilik bir öğrenci potansiyeline ulaşmıştır. 

Kırgızistan’da çatı örgüt olarak Kel Kel, 170 sivil 

toplum örgütünü bünyesine almıştır.8

5- İçerde ve Dışarıda Medya Desteği:

• Sırbistan’da: B-92 radyosu,

• Gürcistan’da: Rustavi-2 televizyonu,

• Ukrayna’da: Kanal 5 televizyonu,

• Kırgızistan’da: Res Publica ve MSN gazeteleri.,

• Ayrıca Bişkek’teki ABD dışişleri bakanlığının 

basımevi 60 değişik yayını basarak süreci 

desteklemiştir.9

6- Finansman: Yabancı vakıf ve sivil toplum 

örgütleri tarafından karşılanmıştır.

• Sırbistan’da: Soros vakıfları

• Gürcistan’da: Soros Vakfı, Freedom House, 

Uluslararası Demokrasi Enstitüsü,

• Ukrayna’da: Soros’un Açık Toplum Vakfı, 

Bize göre en güçlü ihtimal, AK Parti’nin 
muhafaza edilip Erdoğan’ın tasfiye 
edilmesi ihtimalidir. O nedenle burada 
kullanılan yöntem üzerinde duracağız. 
Bizim iddiamız, Taksim olaylarının bir 
kadife darbe sürecinin başlangıç anı 
olduğu ve sürecin devam ettiği istika-
metindedir.
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Freedom House, Amerikan cumhuriyetçi par-

tiye Yakın IRI, Amerikan demokrat partiye 

yakın NDI sivil toplum kuruluşları, ABD-

Ukrayna Vakfı

• Kırgızıstan’da: USAID, Freedom House, 

National Democratic Institüte(NDI), 

International Republician Institute(IRI), Open 

Society Institute (OSI= Soros’un Açık Toplum 

Enstitüsü).

• Kel Kel’in bütçesi 110 bin dolar olup NDI 

tarafından sağlanmıştır. Kel Kel içerisindeki 

‘Yolsuzluğa Karşı Sivil Toplum Kuruluşu’na 

NED (Ulusal Demokrasi Fonu) tarafından 25 

bin dolar yardım yapılmıştır, Sakaşvili ve yeni 

yönetimin maaşları uzun zaman Soros vakfı ve 

BM tarafından ödenmiştir.(2,3)

7- Dış Güçlerin Desteği: ABD ve AB elçilikleri 

olaylara destek verip yönlendirme yapmışlardır.

• Sırbistan’da: Belgrat ABD Büyükelçisi Richard 

Miles

• Gürcistan’da: Tiflis ABD Büyükelçisi Richard 

Miles

• Ukrayna’da: Kiev Büyükelçisi John Herbst

• Kırgızistan’da: Bişkek ABD Büyükelçisi Steven 

Young

• Steven Young, 2004 yılında, “Eğer 

Kırgızistan’da iktidar barışçı yollarla el değiş-

tirirse, bu durum bütün komşu Orta Asya dev-

letlerinin vatandaşlarını umutlandıracaktır.”10 

diyerek olayları tahrik etmiştir. Keza darbeden 

bir hafta önce internette yayınladığı raporla 

darbenin planını Kırgızistan halkına sunarak 

yönlendirme yapmıştır. Muhalefetin eylemleri-

ni desteklediğini kamuoyuna duyurmuştur(2). 

Kırgızistan Eski Devlet Başkanı Aksar Akayev 

süreci şöyle değerlendirmektedir:

“Bişkek’teki ABD Büyükelçisi Steven Young’ın 

darbeden bir hafta önce internette yayınlanan rapo-

runda Kırgızistan’da iktidarın ele geçirilmesine yöne-

lik bir devrim planının ayrıntıları vardı. O plan 

aynen uygulandı.”11

8- Eylemi götüren örgütlerin eğitimleri: Eylemi 

götüren örgütlerin eğitimleri, yabancı vakıflar tara-

fından finanse edilip Bir Merkezden gerçekleştiril-

miştir. Eğitim, genel olarak, yabancı vakıflar tarafın-

dan finanse edilip Sırbistan üzerinden gerçekleşti-

rilmiştir. Sırbistan’daki örgütler, diğer ülke gençlik 

örgütlerini eğitmede kullanılmıştır. Hatta Sırbistan 

gençliği, diğer ülkelerdeki eylemlere bizzat iştirak 

etmiştir. (Gürcistan)Skaşvili ve arkadaşları Soros 

vakfı tarafından Belgrat’a götürülerek eğitilmişlerdir. 

Sırbistan’daki Otpor Örgütü (kitleleri kazanma ve 

yönlendirme konusunda) Pora(Ukrayna) üyelerini 

eğitmiştir. Znayu tüm il ve ilçelerde seçmenlere 

seçimle ve adaylarla ilgili eğitim vermiştir(3,4). 

Moldova, Belarus, Rusya ve orta Asya ülkelerinden 

gelen gençler, eğitime tabi tutulmuştur(3).

9- Lider: Muhalefet liderlerinin tümü daha önce 

yönetimde bulunup bir şekilde dışlanmış olan kim-

selerdir. Batıda eğitim almış ve batı eğilimlidirler. Bu 

ülkelerde gençliğin yanısıra kadınların önemli rolü 

olmuş, kadın liderler kitleleri sürüklemiştir:

Kadın liderler:

• Gürcistan’da : Nino Burcanadze

• Ukrayna’da: Yulya Timaşenko

• Kırgızistan’da: Roza Otunbayeva12

10- Fay Hatları: Ülkelerin hepsinde etnik ve 

mezhepsel huzursuzluklar kaşınmıştır13

• Gürcistan’da: Acara, Osetya, Abhazya, 

Javakheti,

• Ukrayna’da: Doğu-Batı, Rus-Ukraynalı, Rusça 

konuşan Ukraynalılar,

• Kırgızistan’da: Özbek-Kırgız

11- Eylemlerin başlama zamanı: Seçime 8-12 ay 

kala ilk eylemler başlatılmıştır.

12- Psikolojik savaş: Olayların başlangıcından 

sonuna kadar dozajı gittikçe artan bir psikolojik 
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harekat uygulanmıştır. Eylemlerin tümü, masum 

gençlik hareketi ve istekler masum istekler; iktidar 

mensupları da diktatör, vahşi kaba egoist, bölücü 

olarak ilan edilmiştir.

13- Seçimler: Adil olmayan seçimler yapılacak 

seçimlere hile karıştırılacak merkezli bir psikolojik 

savaşı, seçimlerden yaklaşık 7-8 ay kadar önce baş-

latılmış farklı örgütler arasında dayanışma sağlan-

mıştır. Bu arada kamuoyu hile konusunda şartlan-

dırılarak bir şuur altı oluşturulmuştur. Seçimlerden 

önce yapılan anketlerle muhalefetin iktidardan daha 

ilerde olduğu kanısı yerleştirilmiştir. Seçimlerden 

sonra da “hile var” diyerek yoğun bir kampanya 

başlatılmıştır.14

Sırbistan(2000), Gürcistan(2003), Ukrayna 

(2004), Kırgızistan’da(2005) yapılan seçimlerle bir-

likte, seçimlere hile karıştı psikolojik hareketi, son 

darbeyi vurmak üzere yoğunlaştırılmıştır. Sivil dar-

belerin başlangıç noktası, her defasında ‘seçim süre-

ci” olmuştur. Seçim sath-ı mailinde “Siz hiç seçimle 

değişen diktatör gördünüz mü?” kampanyası sürdü-

rülmüştür. Bu sorusunun cevabı, eylemlerin dayana-

ğını oluşturmuştur.

14- Dış Güçler ve Seçim Sonuçları: ABD ve AB 

liderleri, seçim sonuçlarını gayrı meşru ilan etmiş-

lerdir.

Yabancı vakıflar, medya ve siyasiler işin içerisine 

girmiş, AGİT ve diğer gözlemci kuruluşlar aracılığıy-

la seçim sonuçları, uluslararası camiaya taşınıp mev-

cut yönetim baskı altına alınıp yalnızlaştırılmıştır.

Ukrayna seçimleri ile ilgili olarak ABD Başkanı 

Bush ve AB Dışişleri sorumlusu Javier Solana; ‘Seçim 

sonuçlarını kabul etmediklerini’ ilan etmişlerdir.(2,4) 

Ukrayna darbesinden sonra George Soros’un: “Orta 

Asya ülkeleri de Ukrayna ve Gürcistan örneklerini 

izleyerek değişmelidirler!” demiş olması, ABD şirket 

devletinin olaylara ne derece müdahil olduğunun bir 

göstergesidir. 15

AB Dış Politika Temsilcisi Javier Solana, Brüksel’de 

yayınladığı bildirisinde: “Kırgızistan’daki olayları 

yakından takip ediyoruz. Parlamento seçimlerinin 

uluslararası normlara uymaması ve halkı tatmin 

etmemesi konusunda endişeliyiz. Bu durum ülkede 

gerilim yaşanmasına neden oluyor”16 demekle iste-

nen desteği sağlamıştır.

15- Güvenlik Güçleri: Genelde tarafsız kalmış, 

olaylara müdahale etmemiştir. Ancak Ukrayna’da 

gençlerin çadır kurmasına yardım etmiştir. Onlara 

giysi, yemek, yemek yapma alet edevatı vermiştir.

16- Ülkelerin Sosyo Ekonomik Durumu: Bu ülke-

lerin hepsinde yolsuzluk, yoksulluk, işsizlik, yandaş-

lık ve adaletsizlik en hakim unsur olmuştur. Değer 

sistemlerinde ciddi bir erozyon vardır. Millet olma 

bilincinde ciddi kırılmalar mevcuttur. Batının medya 

kitle kültürü, büyük bir batı hayranlığı oluşturmuş 

ve batılı gibi yaşayabilmek için para etkin bir unsur 

olarak öne çıkmıştır.

17- Sonuç: Tüm yönetimler Sokak Eylemleri ile 

düşürülmüştür.

On beş yıldır iktidarı elinde bulunduran, komü-

nizm döneminde üst düzey yönetici olan liderler, 

‘sivil itaatsizlik’ eylemleri karşısında çaresiz kalmış-

lardır.

18- Gerçek: Perdeleme Operasyonu (Rusya ve 

Çin’in kuşatılması, enerji bölgelerinin ve nakil hatla-

rının güvenceye alınması)

Rusya Politika Teknolojileri Merkezi Orta Asya 

Bölüm Başkanı Sergey Misiyev:

“Bir taraftan Çin’in bölgede ki etkisini önce-

den dengelemek, diğer taraftan da Rusya’nın orta 

Asya’daki nüfuzunu önlemek için ABD, Kırgız ikti-

darını kontrol altına alma girişimi başlattı. Bunun 

yanında zengin kazak petrollerinin yanı sıra Özbek 

lider İslam Kerimova karşıda işi sağlama almayı 

planlıyorlar. Yumuşak devrim ya da ‘ demokrasi’ 

söylemleri sadece perde. Gürültüye dikkat çekilerek 

başka oyunlar çevriliyor.”17

Taksim Operasyonu Ekseninde

Türkiye’yi Etkileyen İç ve Dış Dinamikler

Bölgemizdeki her ülke için geçerli olan iç, böl-

gesel, küresel dinamikler olmak üzere üç ana dina-

mik çatışmaktadır. Türkiye’nin iç dinamikleri, diğer 

ülkelerdekinden, özellikle, daha önce Kadife darbe 
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yapılmış olan ülkelerin içi dinamiklerinden çok fark-

lıdır. Aynı şekilde jeoeokonomik, jeokültürel, jeost-

ratejik ve jeopolitik önemi de diğerlerinden farklıdır. 

Türkiye diktatörlükle yönetilmemekte, düzenli ve 

şeffaf bir şekilde seçim yapılmaktadır. Bununla 

beraber Türkiye’deki olaylar göründüğünden çok 

daha karmaşıktır; etkili olan tüm dinamikler çok 

değişkendir.

Bu nedenle Türkiye üzerinde etkili olan hem iç 

hem de dış dinamikleri, fay hatlarını, genel hatları 

ile göz önüne almak zorundayız.

İç Dinamikler

Kadife Darbe sürecine etki eden, onu kolaylaştı-

ran ve hatta hızlandıran iç parametreleri

‘Siyasal Kültür ve Yapılar’, Ekonomik Yapı, 

Toplumsal Yapı, İktidarın Durumu, Muhalefetin 

Durumu, Kitle İletişim Araçlarının Durumu açısın-

dan ayrı ayrı incelemek gerekmektedir. Bu inceleme 

bu yazının kapsam alanı dışındadır.

Türkiye’de bu altı alanda son derece karmaşık 

ilişkiler ağı mevcut olup, değişik fay hatlarının oluş-

masına imkân vermektedir. Bu fay hattı sistemini 

aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

1. Grup Tezatlar:

1.1 Grup Tezatlar: Sistemi savunan siyasi partiler 

arasında

1.2 Grup Tezatlar:

Emniyetle Ordu arasında,

İstihbarat örgütleri arasında,

Emniyet ve Ordunun iç tezatları,

İş dünyasının iç tezatları,

Medya kuruluşları arasında

1. 3. Grup Tezatlar

Sistemle Kürtçü Hareket arasındaki

Sistemle Sol/Komünizm arasında

Sistemle Azınlıklar arasında

2. Grup Tezatlar:

2.1 Sol/Komünistlerin iç tezatları

2.2 Kürtçü Hareketle Sol/Komünizm arasında

3. Grup Tezatlar:

3.1 Mustazaflarla-Müstekbirler (mazlumlar-zalimler/

sistemle halk ) arasında

3.2 Büyük Sermaye ile Millet/Anadolu Sermayesi 

arasında

3.3 Masonluk-SABATAYİST ile Millet arasında

4. Grup Tezatlar: Dini ve Milli hassasiyeti olanlarla 

sistem arasında

4.1. Sistemle tüm müslümanlar arasında.

4.2. Sistemle AKP, SP, BBP, MHP, BTP arasında

4.3. Sistemle cemaatler arasında

5. Grup Tezatlar:

5.1 Kur’ân-ı Kerim’in 230 ayetinin uygulanmasına 

karşı çıkan ekiple, Müslümanlar arasında.

5.2 Dünyevileşen müslümanlarla şuurlu müslüman-

lar arasında

6. Grup Tezatlar: Anadolu Sermayesi ile Uluslar arası 

Sermaye+Yerli İşbirlikçileri arasında

7. Grup Tezatlar: Sol+Komunist+Ulusalcı+Kemalist

+Kavmiyetçiler+Sekülerler ile Müslümanlar ara-

sında

8. Grup Tezatlar: Dini ve milli hassasiyetler açısın-

dan farklılıklar

8.1 Alevi Sünni arasında

8.2 (AKP-SP) ile (BBP-MHP- BTP) arasında

8.3 BBP-MHP arasında

Erdoğan’ın diktatörlüğü, dili üzerinden “Tayyip’ten Nefret” duygusu üzerine inşa 
edilmiştir. Erdoğan’ın bazı söylemleri ve dili, yaşam tarzına müdahale olarak yorum-
lanıp sosyal medyada servis edilmektedir. Hükümetin bazı icraatlarından rahatsız 
olan kesimlerin bir kısmı açıktan (CHP-Kılıçdaroğlu) diğerleri ise dolaylı olarak (Gülen-
Cemaati) Erdoğan’ın diktatörlüğünü seslendirmiştir. Son zamanlarda bu kervana Devlet 
Bahçeli’de/MHP’de katılmıştır. Kılıçdaroğlu Mayıs ayının başından beri Erdoğan’ın, her 
fırsatta, diktatörlüğünü işlemekte onun Esed’den bir farkı olmadığını seslendirmektedir.
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8.4 AKP-SP arasında

8.5 Müslüman cemaatler/Tarikatlar arasındaki fark-

lılık

8.6 AKP ile bazı cemaatler arasında

Bu tezatlar/farklılıklar, Türkiye’nin şu andaki 

projeksiyonunda görünenlerdir. Yarın bir kısmı yok 

olurken, yenileri de eklenebilir. Bazıları, uzlaşabilir 

tezatlar, bazıları menfaat, bazıları ise ideolojik taban-

lıdır.

Dış Dinamikler

Son derece karmaşık ve değişken bir alandır. Her 

an yeni ittifaklar kurulmakta mevcut olanlar bozu-

labilmektedir. Bununla birlikte aşağıda ki gibi bir 

tasnif yapmak mümkündür:

1. Grup: Batı Kültür ve Medeniyetinin İç Tezatları

•  ABD’nin İç Fay Hatları: Neocon+Siyonist#* 

Amerikan Milliyetçileri(Wasp)

•  AB’nin İç Fay Hatları

•  ABD # AB, (ABD ile AB arasındaki Tezat)

•  ABD # İngiltere

•  Grup: ABD # Çin/Japonya/Rusya/Hindistan/

İsrail/Kuzey Kore/İran/Türkiye

1. Grup: AB # Rusya/ Çin/Hindistan/Japonya/İran/

Türkiye

2. Grup: Dünyadaki Zengin Ülkeler # Fakir Ülkeler

3. Grup: Modernizm/Sekülerleşme # Dinler/Fıtrat

4. Grup: Uluslar arası Sermaye # Tüm Ülkelerin 

Yerli Sermayeleri

5. Grup: (ABD+İsrail+İngiltere) # (Rusya+İran+Çin)

6. Grup: (ABD+İsrail+İngiltere+Türkiye)# İran/AB/

Rusya/Çin

7. Grup:(ABD+İsrail+İngiltere+Türkiye) # 

İran+Rusya+Çin

8. Grup: Her Ülkenin ve İttifakın Kendi İç Fay 

Hatları

9. Grup: ABD#Latin Amerika Ülkeleri/Afrika 

Ülkeleri

10. Grup: Hindistan # Pakistan

11. Grup: İslâm Ülkeleri# İsrail/ABD/AB/Rusya/Çin/

Hindistan

12. Grup: İran # Diğer İslâm Ülkeleri

13. Grup: KKTC # Güney Kıbrıs

14. Grup: Türkiye#(ABD+İsrail+İngiltere+Türkiye)+ 

(İran+Rusya+Çin+Suriye)

15. Grup: Türkiye # (ABD+İsrail+İngiltere)/ABD/AB/

İsrail/Rusya/Çin/Hindistan

16. Grup: Türkiye+Makedonya+Bosna+Arnavutluk+

Kosova # AB/Rusya/Sırbistan

17. Grup: Türkiye # İslâm Ülkeleri

18. Grup: Türkiye # Güney Kıbrıs/Yunanistan/Suriye/

Irak/İran/Ermenistan/Azerbaycan

19. Kuzey Kore # Güney Kore,

20. Çin+ Kuzey Kore# ABD+Güney Kore

21. Çin # Milliyetçi Çin

*: #: aralarında tezat var anlamında kullanılmaktadır.

   / ve veya anlamında.

ABD-İngiltere-İsrail, Vatikan, Siyonizm-Küresel 

Tefeci Sermaye, Uluslar arası Sermaye, İslâm(Değerler 

Sistemi) Küresel Güç olarak etkin iken; AB, Almanya, 

Fransa, İngiltere, Çin, Rusya, Hindistan, Japonya, 

Iran, Türkiye, İsrail bölgesel güçlerdir.

Çatışan Projeler

Bugün Türkiye’nin güvenlik alanını oluşturan 

coğrafyada bölgesel ve küresel güçlerin hakimiyet 

kurma projeleri çatışmaktadır. Bunları, özet olarak, 

aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:

•  Büyük Ortadoğu Projesi(BOP; ABD-İsrail–

İngiltere-Küresel Sermaye)

•  Büyük İsrail Projesi(BİP; İsrail-Siyonizm, 

ABD destekli)

•  2. Sevr Projesi(AB)

•  Etnik-Mezhepsel Fay Hatları Oluşturma 

Projesi-Kaos Projesi(ABD/AB/Rusya/

Çin(Siyonizm)

•  Yeni Osmanlı Projesi-Bölgesel Güç Olma 

Projesi(Türkiye)
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•  Şia Savunma Hattı Projesi(İran-Irak-Lübnan)

•  Sıcak Denizlere İnme-Eski Müttefikleri 

Kazanma Projesi(Rusya)

•  Düşmanla/Rakiple Güvenlik Alanının Dışında 

Hesaplaşma Projesi(ABD/Çin/Rusya): Vekalet 

Savaşları

•  Şia Eksenini Parçalama, Yayılmasını Engelleme 

ve Sünni Bir Eksen Meydana Getirme Projesi 

(Suud/Katar/Türkiye/Mısır)

•  Büyük Ortadoğu’nun Hıristiyanlaştırılması 

(‘Dinler Arası Diyalog’) Projesi(Vatikan)

•  ‘NATO’nun Evrenselleşmesi ve İslâm 

Coğrafyasına Yerleşmesi Projesi’

•  “Serbest Piyasa”-“Özelleştirme Projesi”(ABD-

Siyonizm-Küresel Sermaye-AB)

Bugünün şartlarında Dünyada, ABD+AB+İsrail-

Küresel Sermaye+İngiltere/Vatikan ekseni ile 

Rusya+İran+Çin ekseni arasında çok ciddi bir reka-

bet ve mücadele vardır. Bazen aralarında ortak 

payda oluşarak üçüncü taraflara karşı ittifak yapa-

bilmektedirler. ABD içinde Neocon Siyonist ittifakı 

ile Amerikan Milliyetçileri(WASP) arasında şiddeti 

zaman ve mekâna göre değişen çok büyük bir kavga 

vardır. Bu kavga dünyanın her tarafına yansımakta-

dır. Taksim olaylarında bu kavganın izini görmek 

mümkündür.

Ortak Payda Oluşturma Siyaseti

Başbakan Erdoğan, baştan beri benimsediği siyaset, 

Küresel güçlerle ortak payda(Kavşak Nokta) meyda-

na getirerek yol almak şeklindedir. Libya hadisesinde 

“NATO’nun ne işi var Libya’da?” derken kavşak nok-

tasından çıkarak yolunu ayırmış, ancak Türkiye’de 

Güneydoğu’da vuku bulan olaylar üzerine kavşak 

noktasına tekrar geri dönmüştür. Suriye meselesin-

de, hem ABD+AB+İsrail-Küresel Sermaye+İngiltere/

Vatikan ekseni ile hem de Rusya+İran+Çin ekseni ile 

ters düşmüştür. Bu iki eksen, Suriye meselesinde itti-

fak yapmakta ve aldıkları karara Türkiye’nin uyma-

sı için Türkiye’ye baskı uygulamaktadırlar. Suriye 

sorunun çözümü için 2. Cenevre Konferansı’nın 

şartlarını Türkiye kabul etmemiş, “Suriye’de uçuşa 

yasak bölge oluşturulması”nı, “Esed’siz bir geçiş 

hükümeti kurulması”nı ve “Muhaliflere ağır silahlar 

verilmesi”ni Türkiye istemiştir.

Erdoğan-Obama görüşmesi öncesinde meyda-

na gelen Reyhanlı operasyonu, Erdoğan’ı bir ikna 

operasyonu idi. Erdoğan-Obama görüşmesinde, 

medyaya yansıdığı kadarıyla, taraflar birbirlerinden 

istediklerini elde edememişlerdir. Taksim olaylarının 

hemen bu görüşmenin ardından meydana gelmesi, 

geliş şekli ve destek veren tarafların varlığı ya bir 

ikna ya da bir tasfiye hareketi olduğunu göstermek-

tedir.

Taksim hadiselerinin şekillenişinde ABD’deki iç 

kavganın etkisi büyük olacaktır. Taksim hadiseleri 

devam ederken Obama’nın Suriye’de uçuşa yasak 

bölge meydana getirilmesinin ve muhaliflere silah 

verilmesinin ihtimal dahilinde olduğunu açıklaması, 

ABD içinde kasetler savaşının kızışması ve Rusya’nın 

Obama’nın açıklamalarına tepki koyması, zeminin 

çok kaygan olduğunu göstermektedir. Türkiye, dün-

yada tüm olup bitenleri çok yakından takip etmeli, 

iç gerilimi düşürmeli, siyasi partiler arasında ortak 

akıl inşa etmelidir.

Taksim Olaylarında Beş İhtimal

Taksim olaylarındaki amacı, beş farklı ihtimali 

göz önüne alarak değerlendirebiliriz:

Birinci İhtimal: Oy kaybetmeye başlayan AK 

Parti’nin önümüzdeki seçimlerde oylarının düşüşü-

nü engelleyip oy artışını sağlamak.

İkinci İhtimal: Küresel güçlerin(ABD/+Küresel 

Sermaye/+AB) bölgede uygulamak istedikleri poli-

tikaları Erdoğan engellemektedir. Bu politikaların 

kabul edilmesi için bir ikna operasyonu yapılmak-
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tadır. Erdoğan’dan istenen alınınca süreç durduru-

lacaktır.

Üçüncü İhtimal: İlk iki ihtimalin birlikte kulla-

nılması. Yani hem istenenlerin alınması hem de AK 

Parti’nin reylerinin artırılması.

Dördüncü İhtimal: Erdoğan’ın tasfiye edilip AK 

Parti’nin muhafaza edilmesi.

Beşinci İhtimal: Erdoğan ve AK Parti’nin tasfiye 

edilmesi.

    Hem ABD hem de AK Parti, Başkanlık sistemi-

ni ve Eyalet sistemini savunmaktadır. Başkanlık-

Eyalet sistemine geçmek Özal, Demirel ve Evren 

tarafından zaman zaman seslendirilmiştir. Türkiye 

Başkanlık-Eyalet sistemine geçecek ve ardından 

Irak ve Suriye’nin kuzeyi Türkiye’ye bağlanacaktır. 

Böylece Türkiye’nin himayesinde Kürtler Araplara 

karşı koruma altına alınacaktır. Bu sorumlulu-

ğun karşılığında da Musul Kerkük petrollerinden 

Lozan’da verilip de daha sonra el konulan hakkını 

Türkiye almış olacaktır.

   Bugünkü şartlarda AK Parti’nin Anayasayı tek 

başına değiştirme gücü yoktur. Önümüzdeki seçim-

lerden %60 civarında bir oy alarak çıkması ile 

seçim sonrasında seçim zaferinin sağladığı psiko-

lojik üstünlüğü kullanarak Anayasayı tek başına 

değiştirebilir ve istenen sistemi kurabilir. Bunun 

için AK Parti’nin mevcut oy potansiyelinin artması 

gerekmektedir. Bu olaylar, Erdoğan- Obama ittifakı 

ile danışıklı dövüş çerçevesinde cereyan etmektedir. 

Erdoğan, milyonları sahaya çıkararak tüm küresel 

güçlere meydan okuyacak halkın şuur altını, Batıdan 

öç alma duygusunu, harekete geçirerek oylarını 

artıracaktır. Birinci ihtimaldeki senaryoyu bu şekilde 

ifade etmek mümkündür.

Bütün güçlerini Asya Pasifiğe kaydırmak ve 

fakat Ortadoğu coğrafyasında da menfaatlerini 

korumak isteyen Obama’nın şahsında Amerikan 

Milliyetçileri(WASP), bu politikayı benimsemiş ola-

bilirler. Hatta uzun vadede Türkiye’yi bölmek için 

de bunu bir araç olarak kullanmak isteyebilirler. 

Ancak bu, Körfez petrolüne bağımlı olan Çin ve 

AB’nin işine gelmez. Körfez petrolünün Türkiye 

üzerinden geçerek Avrupa’ya ulaşması, Rusya’nın, 

İran’ın elini zayıflatacağından Rusya ve İran’ın da 

işine gelmez. Neocon-Siyonist ittifakı, İsrail ile 

İngiltere, Türkiye’nin bölgede kuvvetlenmesini, tari-

hi arka planı göz önüne aldığımızda istemezler. 

Güçlü Türkiye, Siyonizm’in Büyük İsrail Projesi’nin, 

Vatikan’ın Hıristiyanlaştırma Projesi’nin, AB’nin 2. 

Sevr Projesi’nin, Rusya’nın Sıcak Denizlere İnme 

Projesi’nin ve İran’ın Şia Güvenlik Hattı Projesi’nin 

önünde en büyük engeldir.

Gerek Neocon-Siyonist ittifakı-İngiltere-AB ve 

gerekse Rusya-İran-Çin ekseninin birinci ihtimali 

kabul edebilmeleri için kendilerini tatmin edecek 

bir şeylerin onlara verilmesi gerekmektedir. Bu ne 

olabilir? Bu, tüm Arap ve Fars dünyası ile Türkiye’yi 

çatıştırarak içine kapatmak ve eş zamanlı olarak iç 

karışıklık çıkartarak, uzun vadede, Türkiye’yi böl-

mek olabilir.

Ancak Türkiye, bölgedeki Kürt halkının kalbi-

ni fethederek, onların gönüllerine girerek, onlar-

la bütünleşerek bu oyunu bozabilir. Bu konuda 

Rusya-İran-Çin ekseni ile menfaatlerine zarar ver-

meyecek bir anlaşma yaparak Suriye kapsamın-

da oluşmuş ittifakı çözerek Rusya-İran-Çin-Türkiye 

hattının kurulmasını sağlayabilir. Bu, Türkiye’nin 

durdurulamayacak bir şekilde güçlenmesi demektir. 

Dolayısıyla geçici olarak Türkiye’yi büyütme riskini, 

ABD- İsrail-Küresel Sermaye-İngiltere-AB-Vatikan 

ekseni göze alamaz. 

Bununla beraber Taksim olaylarının birinci ihti-

mal çerçevesinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği 

zamanla anlaşılabilir. Taksim olaylarına Rusya ve 

Çin hariç diğer aktörlerin tümü, ABD yönetimi dahil 

hepsi destek vermiştir. BM birkaç kez açıklama yap-

mıştır. Olaylar devam eder ve bu destek de sürerse 

bu ihtimal zayıf demektir. Eğer olaylar bu şekilde 

kalır ya da marjinal grupların eylemlerine indirgenir-

se, Kadife darbe özelliğinden uzaklaşırsa bu iddianın 

doğru olma ihtimali yüksektir. Yok eğer Kadife darbe 

stratejisi adım adım uygulanırsa o takdirde diğer 

ihtimaller kuvvet kazanır.

                                                                        

Zihinsel Kirlenme: Çifte Standartlı Yaklaşım

 Bazı Müslüman kardeşlerimiz, son on yılda 

Türkiye’de olan her olumsuz konunun arkasında 

Ergenekon’u aramaları bir alışkanlıktır. Her türlü 
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kötülüğün kaynağı Ergenekon’dur. Ergenekon 

Türkiye’nin şeytanıdır. Bu doğrudur ama eksik bir 

yaklaşımdır. Mesele Kuzeydeki Kadife darbelere 

ve Arap Baharına gelince iş değişir ve salt bir halk 

hareketi olarak nitelendirilir. Bu anlayışa göre halkın 

kendiliğinden, doğal seyir içerisinde, örgütsüz olarak 

rastgele, vuku bulmuş bir olaya tavır alması ile başla-

mış ve diktatörlerin yıkılması ile sonuçlanmıştır. “Bu 

işin içinde ABD-İsrail-Küresel Sermaye-İngiltere-AB/

Vatikan ekseni var” dediğinizde, “siz onları ilah-

laştırıyorsunuz, sizin imanınızda zafiyet var, tevbe 

istiğfar edin!” gibi çok ağır bir ithamla karşı karşıya 

kalmaktasınız. “Komplocu yaklaşımlardan kurtu-

lun!” nasihati da işin cabası.

Şer ekseninin, işin içinde olması olayın halk 

hareketi olmasını ortadan kaldırmaz. Ortak payda 

etrafında meydana gelen bir menfaat örtüşmesi, 

kavşaktan ayrılma durumunda kavgaya dönüşecek-

tir. Asıl sorun o zaman ne yapılacağıdır? Diktatör 

gittikten sonra kimin geleceği ve nasıl bir sistem 

kurulacağıdır? Bu gibi soruların sorulması istenme-

mektedir. Bin Ali ve Hüsnü Mübarek’i tereyağından 

kıl çeker gibi kimin devre dışı bıraktığı ve bunun 

karşılığında mevcut varolan sistemi bütün kurum 

kuruluşları ile ayakta tuttuğu tartışılmamaktadır. 

Türkiye’deki 1950 modelini hangi stratejik aklın inşa 

edip Müslümanlara dayattığı görülmemektedir veya 

görülmek istenmemektedir.

Dışarıda örgütlü güçlere karşı örgütsüzlüğü savu-

nan ve kutsayan bu kardeşlerimiz, iş Türkiye’ye 

özelde de Taksim olaylarına gelince her şeyi değiştir-

mekte, işin içine 40 tane şeytan sokmakta, dünyada-

ki tüm örgütlere saf tutturmaktadırlar. Eylemcilerde 

kullanılmış zavallılar hatta hainlerdir.

Daha da ilginç olanı, Arap Baharını şer ekseni-

nin bir operasyonu görüp karşı çıkan liberal, laik-

seküler, ulusalcı, solcu kesim, Taksim olaylarına 

doğal halk tepkisi olarak bakmakta, şer eksenini 

kesinlikle işin içine sokmamaktadır. Bu iki taban 

tabana zıt yaklaşım tarzından bu ülkenin insanları 

kurtulmalıdır. Olguyu olduğu gibi tasvir etmek, 

açıklamak, anlamak, anlamlandırmak, yönlendir-

mek, çözüm ve çare üretmek en temel yaklaşım tar-

zımız olmalıdır. Yanlış tespit ve teşhis, yanlış çözüm 

ve tedaviyi getirir. Bu ülke hepimizindir. O nedenle 

bu ülkenin çocukları, deve kuşu siyaset yapmaktan 

vazgeçmelidirler.

Kadife Darbe Taksim Olayları ile Başlatılmıştır, 

Süreç Devam Etmektedir

 Taksim olayları ile ilgili beş senaryodan, 2., 4.,5. 

senaryolar amaç olarak farklı olmakla birlikte kulla-

nılan yöntem olarak aynıdırlar. Bize göre en güçlü 

ihtimal, AK Parti’nin muhafaza edilip Erdoğan’ın 

tasfiye edilmesi ihtimalidir. O nedenle burada kul-

lanılan yöntem üzerinde duracağız. Bizim iddiamız, 

Taksim olaylarının bir kadife darbe sürecinin baş-

langıç anı olduğu ve sürecin devam ettiği istikame-

tindedir.

Genel olarak Büyük operasyonların hazırlık saf-

hası 3-5 yıl gibi bir zaman dilimini kapsamak-

tadır. Yüksek ve uzun vadeli stratejilerde kabaca 

bir zaman, mekan ve yöntem, taktik planlanması 

yapılmaktadır. Anlık, günü birlik bir strateji uygu-

lanmamaktadır. 12 Eylül 1980 darbesi, çok önceden 

hazırlıkları yapılmış olmasına karşılık, halkın daha 

da hazır hale gelmesi için bir yıl daha kanın dökül-

mesi istenmiş ve sağlanmıştır. Taksim operasyonu da 

Yiğit Bulut’un açıkladığı belgelere göre 2009 yılında 

“Avrupa’nın iki büyük ülkesinin istihbarat örgütleri 

ile bir rektör tarafından hazırlanan Türkiye raporu” 

ile birlikte başlatılmıştır.18 Bu bilgiye, Başbakan’ın 

açıklamalarını da(Faiz Lobisi) kattığımızda, bir koa-

lisyon ya da bir konsorsiyumla (Şeytan-ı İttifak, Şer 

Cephesi) karşı karşıya olduğumuz ortaya çıkmakta-

dır. Başbakan’ın açıkça isimlendirmediği Faiz Lobisi, 

Küresel tefeci Siyonist sermaye gücüdür. Bu güç, 

ABD’de Neoconlarla ittifak halindedir. Batı dünya-

sından bu kadar yoğun baskının olması, küresel bir 

konsorsiyumun faaliyete geçtiği anlamına gelmekte-

dir. ABD’deki Neocon-Siyonist ittifakı ile Amerikan 

milliyetçileri arasında olan savaş, Türkiye’deki bu 

süreci çok etkileyecektir. Şimdilik merkez üssü 

Avrupa gözükmektedir.

Taksim olayları esnasında ortaya çıkan “Taksim 

Platformu”, hemen o anda günübirlik oluşmuş 

bir yapı olmayıp kökü, daha önce kurulmuş olan 

“Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme 

Derneği’ne dayanmaktadır. İsmi çok öne çıkmayan 
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bu dernek, 13 Nisan Cumartesi 2013 tarihli festi-

valde yaptığı duyuru ile kadife darbe sürecini fiilen 

başlatmıştır:

“Bu festival, hiç bitmeden devam edecek eylemler 

zincirimizin ilk halkasıdır. O gün, orada birlikte 

ayağa kalkacak, birlikte şarkılar söyleyip eğlenecek 

on yüz binler, biz halkın kararlılığı ve inancının işa-

reti olarak görülmelidir.

Baharla birlikte Taksim Gezi Parkı’nın nasıl 

yeniden doğacağını, filizlenip dal budak salacağını, 

çiçeklenip şenleneceğini tüm Dünya hayranlık ve 

şaşkınlıkla takip edecek. Adını paylaşmaktan alan, 

suyun taksim edildiği beldemizi, su gibi bereketli ve 

barışın, huzurun, aşkın paylaşıldığı bir diyar olarak 

Dünyaya duyuracağız.

Biz kalktık, dünyayı da AYAĞA 

KALDIRACAĞIZ!  Parkımız için. Meydanımız için. 

Eşit Taksim İçin. Kamu âleme ilan olunur!”19

Gerçekten de dernek sözünde durmuş ve 28 

Mayıs 2013 günü, Gezi parkında bir duvarın yıkıl-

maya başlaması üzerine protesto eylemini başlatmış-

tır. Gezi parkında oturma eylemi yapanlara, polisin 

müdahalesi istenen fırsatı vermiş, Kadife darbeci 

hücreler, sosyal medya üzerinden harekete geçerek 

süreçten rahatsız olan tüm gayrı memnunları, hiçbir 

ayırım yapmadan Taksim’e çağırmıştır. Sosyal medya 

üzerinden yapılan tahrik, yalan üzerine inşa edilmiş 

malzeme, isteneni sağlamış geniş bir kitle akınının 

oluşmasına imkan vermiştir.

Daha önce ittifak edilmiş tüm unsurlar, aynı anda 

Türkiye’nin her tarafında devreye sokulmuştur. Gezi 

Parkında saf tutan ve kendilerine aktivist adini veren 

grup, “#OCCUP YTURKEY” (İşgal Türkiye) sloganını 

seslendiriyordu. Yanı başlangıçta belirlenen hedef 

Taksim değil çok daha ötesi Türkiye idi.

2011 yılında sosyal medyada “Occupy İstanbul” 

adıyla bir sayfa oluşturulmuştur. Buranın mensup-

ları değişik aralıklarla “Revolt (Ayaklan) İstanbul” 

eylemleri düzenlemişlerdir. Fakat bu çağrılar gerekli 

ilgiyi görmemiştir. Daha sonra “#OCCUPY TURKEY” 

adlı sayfa, Aralık 2012’de kurulmuş ve ODTÜ 

eylemleri için devreye sokulmuştur(6). Ancak bu da 

tutmamıştır. Örgüt için aranan fırsat, Taksim Gezi 

parkı ile yakalanmıştır.

Taksim olaylarını Kadife darbelerde uygulanan 

strateji açısından değerlendirebiliriz.

1. Nokta: Örgüt: Arap baharında ki gibi şimdilik 

ortaya çıkan bir örgüt yoktur. Ancak etkin kitle, 

gençler ve öğrencilerdir.

2. Nokta: Slogan: “Direniş”, “Diren İstanbul”, 

“Diren Türkiye”, “Diktatör istifa”, “direne direne 

kazanacağız” “Diktatör Erdoğan”, “Taksim halkın-

dır”, “Occupy Turkey”, “Occupy Gezi” Seçilen renk 

ise kırmızıdır.

3. Nokta: Medya: Hem ulusal ve hem de uluslara-

rası medya desteği sağlanmıştır.

4. Nokta: Finansman: Faiz lobisi. Türkiye’de ki 

“baron” lakaplı patronlar sürece çok açık destek ver-

mişlerdir. Bir kısmı Taksim’e gitmişlerdir. Kurdukları 

üniversitelerindeki öğrencileri Taksim’e yönlendir-

mişlerdir.

5. Nokta: Seçimlere Hazırlık: Seçimlerin adil 

olmayacağı kampanyası şimdiden başlatıldı.

6. Nokta: Gerilim Artırma: Ekonomik manipü-

lasyon yapılmış, 70 ilde sokak eylemleri gerçekleş-

tirilmiştir. Alevi-Sünni gerilimi artırılmaya çalışıl-

maktadır.

7.Nokta: Gayri Memnunları Toparlama: Yönetime 

karşı olan gayri memnunların bir kısmı Taksim’de 

toplanmıştır. Cuma namazı kılınmış ve Kandil kut-

lanmıştır. Bazı Sendikaların, açık desteği var ve 

devam etmektedir. MHP lideri Bahçeli, olayların 

başlangıcında, “Bu, devletle milleti karşı karşıya 

getirmek için yapılmış küresel bir tuzaktır; destek-

lemiyoruz, hiçbir MHP’li, hiçbir ülkücü bu olaylara 

iştirak etmeyecektir” şeklinde yaptığı bir açıklama 

ile iktidar karşısında oluşturulmak istenen cepheyi 

bölmüştür. Böylelikle arzulanan geniş kitle oluşturu-

lamamış, sokak eylemleri de zayıflatılmıştır.
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8. Nokta: Güvenlik güçlerini(Asker, polis) kazan-

ma ya da tarafsızlaştırma: Polis yıpratılarak devre 

dışı bırakılmaya çalışılmıştır. Polisin üzerindeki 

baskı yoğunlaştırılırken, hükümet polise sahip çıka-

rak istenen oyunu bozmuştur.

9. Nokta: Yargının Desteğini kazanma ya da 

tarafsızlaştırma.

Yargının, Taksim Tarihi Kışla inşaatını durdurma-

sı, Bahçeli’ye göre kasıtlıdır.

10. Nokta: Dış Güçlerin Desteğini sağlama: Farklı 

ülke liderleri ve uluslararası kuruluşlar, medya kuru-

luşları süreci desteklemiş, iktidarı eleştirmiş ve baskı 

uygulamıştır.

11. Nokta: Sokak Hâkimiyeti: Henüz bir 

sokak hâkimiyeti yoktur. Meydan hâkimiyeti ise 

Erdoğan’dadır. Ancak süreç devam etmektedir.

12. Nokta: Sonuç: Süreç devam etmektedir.

Kadife Darbe İçin Bir Diktatör Aranıyor: 

“Diktatör Erdoğan”

Kadife Darbelerin teorisi, diktatörlerin yıkılması 

üzerine inşa edilmiştir. Teorinin uygulanabilirliği 

ve cazibesi, diktatörün varlığından kaynaklanmak-

tadır. Hem birinci nesil hem de ikinci nesil kadife 

darbelerin olduğu ülkelerde iktidardaki siyasi lider-

lerin durumu, aralarında farklılık olsa bile, teorinin 

öngördüğü şartlara uymaktaydılar. Türkiye’de ise 

normal şartlar altında seçimler, kavgasız gürültüsüz, 

hilesiz hurdasız, şeffaf herkesin gözünün önünde 

yapılmakta, Yargı her türlü şikayeti ele alıp değer-

lendirmektedir. Dahası, 2011 referandumuna kadar 

yargı düşünce yapısı itibarıyla daha ziyade muhale-

fete yakın iktidara uzaktır. Referandum sonrasında 

da, Yargı’nın Erdoğan’a pek yakın olduğu, emir 

aldığı, dümen suyunda olduğu söylenemez. Eğer 

iktidarın talimatları ile hareket etmiş olsaydı, Eski 

Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un tutuksuz 

yargılanmasını sağlar, Taksim Tarihi Kışla proje-

sinin yargı tarafından durdurulmasını engellerdi. 

Dolayısıyla Türkiye’deki “ demokrasi”, seçim sistemi 

iyi işlemekteydi. Her seferinde şeffaf seçimlerle iş 

başına gelen bir yönetimi ya da başbakanı diktatör-

lükle suçlama şansı yoktur.

Psikolojik Harekâtlarda yok olanı oluşturmak 

önemlidir ve gereklidir. Türkiye’de Diktatör yoksa 

bulunup inşa edilmeli, hedefe oturtulmalı ve halkın 

şuuraltına yerleştirilmelidir. Başbakan Erdoğan’ın 

bulunduğu konum, mizacı ve mizacın dil ve üsluba 

yansıması, Kadife Darbecilere bu fırsatı vermek-

tedir. Taksim operasyonunun başlangıç sürecinde 

Başbakan’a dönük yapılan saldırılar, Erdoğan’ın dil ve 

üslubunda bozulmaya neden olmuştur. Başbakan’ın 

sarf ettiği o sözler üzerinden Erdoğan’ın diktatör 

olduğu algısı, öncelikle gençlerin sonra da tüm hal-

kın kafasına yerleştirilmeye çalışılmıştır.

Genel olarak siyasetin dilini, özelde de Erdoğan’ın 

kullandığı dili yazılarımda sürekli eleştiren biri 

olarak gelinen sürecin, Erdoğan’ın dili ve tavrı ile 

bir alakası yoktur. Olaya bu açıdan bakanlar, yanlış 

bakmakta, Kadife darbelerin ana stratejisini göz 

önüne almamakta ve Kadife darbecilerin yürüttüğü 

Psikolojik Harekâtın tuzağına düşmektedirler.

Diktatör İnşasında İlginç Bir Koalisyon

Türkiye’de diktatör inşası için gazete ve tele-

vizyon kanalları senkron bir şekilde çalışmıştır. 

Kuzey’de ki kadife darbelerden önce diktatörlerin 

devrilişini anlatan belgesellerin yayınlandığı gibi 

Taksim olaylarından önce de Türkiye’de, “Amerikan 

Derin Devleti” ve Hitler belgeseli yayınlanmıştır. Bu, 

tesadüfi değildir.20 Kadife darbenin aktif militanları 

bu belgeseller üzerinden özel bir eğitime tabı tutul-

makta; belgeseller yayınlanarak halkta bir şuuraltı 

oluşturulmaktadır. Sosyal medyada konu işlenerek 

diktatörü devirmeye hazır insan unsurları hazırlan-

maktadır. Diktatör imajını eş zamanlı olarak uluslar 

arası medya işleyerek dış kamuoyu oluşturulmakta-

dır.21

Erdoğan’ın diktatörlüğü, dili üzerinden 

“Tayyip’ten Nefret” duygusu üzerine inşa edilmiştir. 

Erdoğan’ın bazı söylemleri ve dili, yaşam tarzına 

müdahale olarak yorumlanıp sosyal medyada ser-

vis edilmektedir. Hükümetin bazı icraatlarından 

rahatsız olan kesimlerin bir kısmı açıktan(CHP-

Kılıçdaroğlu) diğerleri ise dolaylı olarak(Gülen-

Cemaati) Erdoğan’ın diktatörlüğünü seslendirmiştir. 

Son zamanlarda bu kervana Devlet Bahçeli de/MHP 
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de katılmıştır. Kılıçdaroğlu Mayıs ayının başından 

beri Erdoğan’ın, her fırsatta, diktatörlüğünü işle-

mekte, onun Esed’den bir farkı olmadığını seslen-

dirmektedir.22

Fethullah Hoca, 8 Mayıs 2013 ve 10 Haziran 

2013 tarihinde kendi sitesinde yaptığı ve Samanyolu 

TV’de yayımlanan video kaydındaki açıklamaların-

da, bir yerlere gönderme yaptığına ilişkin bir kanaat 

oluşmuştur23:

“Yani sıradan bir insan gelir, şöyle böyle konjonk-

türel olarak bir yerde bazı imkânları elde edebilir, 

dümene oturabilir. Dümene oturduktan sonra artık 

götürdüğü o vasıtanın içindeki o insanların hiçbirinin 

hukukuna riayet etmez. Hep tepeden bakar onlara. 

Hep itab eder, ‘Yerinizde oturun’ der. Adamlar bir şey 

söyleseler, ‘Az şurada dursanız da bir namaz kılsak, 

sen dümendesin. Az dursanız da burada bir dinlen-

sek, nefes alsak’, ‘Kesin sesinizi. Siz anlamazsınız o 

işleri. Ben ne dersem o olur falan’ der”

“Bazen kuvvet insanı küstahlaştırabilir. Mümin 

bile olsa ahlaken firavun olur. Sıfatları itibarıyla 

firavun olur. Bazen nimetlerin sağanak sağanak 

baştan yağması o da insanı böyle nemrutlaştırır, 

firavunlaştırır.” “İmkânların bolluğu şirazeden çıka-

rır. “Dediğim dedik, şirazeden çıkarır. Ahmak bir 

güruhun hiç olmayacak şeyleri bile alkışlaması onu 

şirazeden çıkarır”.

Takdir edilecek şeylerin yanında tenkit edilecek 

şeyler, belki sorgulanacak şeyler, onları bile alkış-

layan insanlar yine bağışlayın, onu küstahlaştırır. 

Bunlar küstahlaşma yollarıdır, hafizanallah”.

Kıskançlığa giriyorlar, hasede düşüyorlar, cemaat 

diyorlar, hareket diyorlar, hizmet diyorlar, oturup 

kalkıyor Batılıların İslâmfobisi yaşadığı gibi, bir 

cemaat fobisi yaşıyor ve yaşatıyorlar”

Gazetecilerin sorduğu bir soruya verdiği cevap ise 

daha manidardır:”Güç zehirlenmesi yaşıyor’’24

10 Haziran 2013 tarihinde, kendi sitesinden; 

“yeni bir dünya.. el ele yeni bir dünya!.. Hakimiyet 

değil.. hükmetme değil.. baskı yapma değil.. totaliter 

sistemler tesis etme değil.. diktatörlükler tesis etme 

değil.. tiranlıklar kurma değil.’’ şeklinde yaptığı 

açıklama, birilerinin diktatörlüğü algısına gönderme 

şeklindedir.

Bütün bu ifadelerde, belki de bir adres yoktur. 

Hocaefendi, nasihat etmekte ve müminleri bazı 

tehlikelere karşı uyarmaktadır. Ancak Fethullah 

Hoca’nın bu tür konuşmaları, içinde bulunduğumuz 

zaman diliminden dolayı, Erdoğan’ı kast etmese de, 

Psikolojik Harekât yürütenler, “burada kast edilen 

Erdoğan’dır” diyerek ele alıp yorumlamakta, servis 

etmekte ve yaygınlaştırmaktadır.

Allah’ım üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı 

sabit kıl ve kâfirler, zalimler, münafıklar topluluğuna 

karşı bize yardım et!
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Mustafa AYDIN

GEZİ OLAYLARI
-Bir Siyasal Kalkışma Hareketi-

“Gezi olayları” olarak 

adlandırılan eylemler üze-

rine çok şeyler söylendi. 

Ağaçsever bir çevreci hare-

keti, mevcut siyasal gidiş-

ten rahatsız olup hüküme-

ti ve özellikle Başbakan’ı 

uyaran bir sivil toplum 

hareketi, hak ve özgürlük 

mücadelesi, vb. bunlardan 

bazılarıdır. Tabi tüm bun-

lara polisin şiddetle mukabele etmesi, naiv istekle-

rini yerine getiren gençlere tazyikli su ve biber gazı 

ile mukabele etmesi gibi hükümetin katı tutumuna 

yönelik eleştiriler de eklenebilir. Hatta hatta işlerin 

bir espri ortamında gerçekleştiği, gençlerin sorunlara 

mizahla bakabilmenin yolunu açtığı iddiaları üzerinde 

de duruldu. Alanda namaz kılanların üzerine şemsiye 

tutanlar (!) ise herhalde duygulandırıp pek çoğumu-

zun gözünü yaşartmıştır.

İsterseniz işe bir hayli romantik de olan son argü-

mandan başlayalım, ortalığı savaş alanına döndüren, 

işi sokaklarda başörtülülere saldırıya kadar vardıran ve 

ülkeye ortalama 150 milyon TL zarar veren bir hare-

ketin temel esprisi sevgi, hoşgörü ve mizah olamaz. 

Kaldı ki bu tür duygu ve davranışlar bir eylemle kaza-

nılmazlar, öncesi ve sonrası vardır, ancak bir sürecin 

sonunda ulaşılabilir. 

Şüphesiz hükümetin eleştirilebilecek tarafları var-

dır. Bir kere krizi iyi yönetememiştir. Toplum pek çok 

kereler olduğu gibi bu konuda da yeterince bilgilendi-

rilmemiştir. Mesela bir belediyenin sınırları içinde ger-

çekleşen bir icraat konusunda belediye başkanı hâlâ 

olayın hiçbir yerinde bulunmamaktadır. Burada hükü-

metle ilgili önemli sorun-

lardan birisi ortaya çıkıyor, 

her şey Başbakan’dan bek-

leniyor. Yani asıl sorun da 

sadece, dışarıda icraatları 

adam gibi eleştirecek bir 

muhalefetin yokluğu değil, 

iktidar içerisinde de her bir 

kademede sorumluluk üst-

lenmiş kişi ve kuruluşların 

bulunmayışıdır. 

Ancak yine de şunu belirtmeliyim, yaşanan olay-

lardan hareketle bir AK Parti iktidarı ve Başbakan eleş-

tirisi yapacak değiliz. Eleştiriyi biz, iktidarın böylesi 

bir sorunla partallaştığı bir zaman ve ortamda değil, 

tıpkı Mekke’nin Fethi’nden sonra Hz. Peygamber’i, 

“İnsanların akın akın İslâm’a girmeleri karşısında 

seni bir müstağnilik kaplamasın, Rabbini an ve hataya 

düşme konusunda duyarlı ol” diye uyaran ilahi mesa-

jın ruhuna uygun olarak yapmalıyız. Esasen burada 

hareketin temel sebebi hükümetin bir yanlışı değil, 

bizzat varlığıdır, genel icraatlarıdır. Söz konusu etti-

ğim hükümet eleştirisinin anlamsızlığı da buradan 

doğuyor.

Gerçekten de hareket nedir, nasıl adlandırılabilir, 

bir parkın düzenlenmesinde bazı ağaçların veya bütü-

nüyle bir parkın öylece kalması talebi midir? Eğer 

öyleyse Kızılay, Konak veya değişik yerlerdeki şiddetle 

yüklü bu insanlar ne demek istiyor? Eğer bu insanlar 

ağaç sever kimselerse ormanların talan edilip, holding 

üniversitelerinin yapılması karşısında neden hiç sesleri 

çıkmadı!? Neden gösteri esnasında pek çok yerde ağaç-

lara, yeşile zarar verildi? Söylemeye bile gerek yoktur ki 

bu hareket, naif bir yeşil hareketi falan değildir. 
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Kaldı ki yeşil, her haliyle dokunulmaz değildir. 

Bazı durumlarda daha hayati gerekçeler ve insani 

ihtiyaçlar, yeşilliğin ve tarihselliğin önüne geçmeyi 

gerektirebilir. İstanbul’da yaşamak için büyük yollara 

ve köprülere ihtiyaç vardır, bu ihtiyaçları karşılamak 

uğruna yeşil ister istemez kısmen/lokal olarak feda 

edilebilir. Kaçınılmaz olarak üçüncü boğaz köprüsü 

yapımının başladığı günümüzde bir anlığına Vatan, 

Millet Caddeleri ve iki boğaz köprüsünün olmadığını 

farz edelim, şimdi Taksim’de 

sadece azınlık bir grup gös-

teri yapmayacak, haklı ola-

rak bütün bir İstanbul sokağa 

dökülecek ilgililerden cadde 

ve yol isteyecekti. Yeşilcilik 

kafayı rölantiye almak değil, 

işlere daha bir bütüncü bak-

mak olmalıdır. Elbette asga-

ri kurtarma düşünülebilir ve 

bunun için öneriler getirile-

bilir.

Ortalığı döküp indiren ve 

bir savaş alanına döndüren 

Gezi olayları normal bir sivil 

toplum hareketi sayılamaz. 

Sivil toplum hareketi, ünifor-

malı olmayan bir insan kesimi 

tarafından yapılmış bir hareket 

demek değildir. Sivil toplum 

hareketi biçimsel olarak da 

içeriksel olarak da bir sivillik-

toplumsallık taşımalıdır. Sivil 

toplum hareketi medeni bir 

eylemdir ve özgün yapısı içe-

risinde bir gösteri çoğu kere 

şöyle gerçekleşir. Merkezi/

resmi yönetimden toplum 

adına bir talebi vardır, bunu 

dillendirebilmek için mesela 

bir yürüyüş düzenler. Önde 

meramı anlatan bir pankart, 

arkada aynı kanaati paylaşan farklı yaştan ve cinsten 

yürüyenler, çoğu kere slogan bile yoktur. Bir yetkilinin 

bildirisiyle medenice dağılır. Bu talebin mutlaka yeri-

ne gelmesi gerekmez. Hele hele “bu gerçekleşmezse 

ortalığı yakıp yıkarız” diyen bir tehdit asla yoktur. 

Çünkü sivil toplum hareketi ne pahasına olursa olsun 

yönetime katılmak, müdahale etmek demek değildir. 

Bunun yolu farklıdır, isteyen siyasal yönetim mekaniz-

malarına girer ve icrasını orada gösterir. 

Üzerinde durduğumuz hareket böyle bir özellik 

taşımıyor. Yönetime talimat veriyor, “yoksa sokaktan 

ayrılmayız, ortalığı yakar yıkarız” diyor, kamusal alanı 

işgalini sona erdirmek için polis müdahale edince de 

“polis bize güç kullanıyor” diye şikâyet ediyor. Polisin 

tutumu eleştirilebilir, ama burada öncelikli anormal-

lik, sokağı terk etmeyen, esnaf ve benzeri bütün bir 

toplumu tehdit eden, güvenliği 

yok eden göstericiliktir. Medeni 

bir sivil toplum gösterisinde, 

yüzler maskeli değildir, açıkça 

her şey yüzler de dahil ortada-

dır, çünkü demokratik, meşru 

bir hak kullanılmaktadır; ancak 

ne var ki dert teröristlikse o 

başka! Yani ilkece belirtelim ki 

bir gösteride maske varsa, bu 

normal bir gösteri değildir, işin 

içinde şiddet var demektir. 

Peki, normal bir sivil top-

lum hareketi özelliği gösterme-

yen ve şiddet içeren bu hare-

ket nedir? Nasıl adlandırılıp 

nereye yerleştirilebilir? Genel 

olarak ve ilkece insan eylem-

leri, eylemin aktörleri ve bu 

aktörlerin amacına göre değer-

lendirilebilir. İlk bakışta eyle-

min en önemli özelliği içinde 

çok farklı grupların yer almış 

olması ve buna bağlı olarak da 

farklı niyetlerle hareket edilmiş 

olmasıdır. Hani muz için derler 

ya hangi meyve niyetine yersen 

o, türünden bir şey. Gerçekten 

de hareket sandıktan bir sonuç 

alamayan CHP için bir siya-

sal eylem ortamı, bazı sendika 

patronaları için işçi haklarının 

arandığı bir platform, yeşilciler için kesimle gidecek 

ağaçları koruma eylemi, başka bir yerde ve ortamda 

bir araya gelmeleri mümkün olmayan PKK’lı Marksist, 

ulusalcı marjinal gruplar için bir kendini ifade etme 

yolu, hatta bazı fantezi arayıcıları için bir piknik, bir 

gezi işi, yani çok işlevli bir hareket. 

Yönetime talimat veriyor, 
“yoksa sokaktan ayrılmayız, 
ortalığı yakar yıkarız” diyor, 
kamusal alanı işgalini sona 
erdirmek için polis müdahale 
edince de “polis bize güç kul-
lanıyor” diye şikâyet ediyor. 
Polisin tutumu eleştirilebilir, 
ama burada öncelikli anormal-
lik, sokağı terk etmeyen, esnaf 
ve benzeri bütün bir toplu-
mu tehdit eden, güvenliği yok 
eden göstericiliktir. Medeni bir 
sivil toplum gösterisinde, yüz-
ler maskeli değildir, açıkça her 
şey yüzler de dahil ortadadır, 
çünkü demokratik, meşru bir 
hak kullanılmaktadır; ancak 
ne var ki dert teröristlikse o 
başka! Yani ilkece belirtelim ki 
bir gösteride maske varsa, bu 
normal bir gösteri değildir, işin 
içinde şiddet var demektir.
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Burada asıl önemli konu da bu aktör ve amaç 

çokluğu içerisinde eylemin asıl hedefinin ortaya konu-

labilmesidir. Hükümet bunu, uluslararası uzantıları 

olan bir faiz lobisinin gerçekleştirdiği bir iş olarak ilan 

etmiştir. Yani olay ekonomik karakterlidir, amaç da 

istikrarlı giden Türkiye’yi tökezletmektir. Evet hakika-

ten de son günlerde -şu an için- özellikle iki ülkedeki 

kitlesel sokak hareketleri bu tezi doğrular gözükmek-

tedir. Brezilyada ulaşım hizmetlerine, Endonezya’da 

petrole konan küçük zamlar bahane edilerek sokağa 

sürüklenen ve ortalığın yakıp yıktırıldığı kitleler ve 

özellikle Brezilyada çıkarılan yangınlar, küresel bir 

organizasyonun, gelişme trendi yakalayan ülkelere 

karşı giriştiği hareketler olarak yorumlanmaktadır. 

Yani buna göre Türkiye’deki hareket de ekonomi 

hesaplı bir düzeneğin sonucu olarak gerçekleşmiş, 

yaklaşık 150 milyon TL mali zararın yanında rakama 

dökülemeyen ama karşılığı bundan çok daha fazla 

olan uluslar arası bir istikrarsızlık duygusu uyandır-

mıştır. 

Olayın bir tarafında ekonomik odaklı bir neden 

varsa da ben işin ekseninin siyasal olduğu, dışarıdan 

ne türlü destek alırsa alsın içeride ciddi bir siya-

sal dayanağının bulunduğu kanaatindeyim. Yani söz 

konusu edilen uluslar arası lobiler de Türkiye’nin siya-

sal istikrarını bozmayı hedeflemişlerdir, ama içeride 

bir potansiyel birikim bulmuşlardır. Yan tepkisellikte 

kullanılabilecek bir kesim vardır. Marjinal grupların 

oluşturduğu bu kitlenin ortak tarafı, AK Parti iktidarı-

na karşı oluşlarıdır. 

Tüm eleştirilebilir yönlerine rağmen AK Parti, eko-

nomik olduğu kadar sosyal politik alanlarda önem-

li başarılara imza atmıştır. Faşizmin ve totalitariz-

min egemen olduğu bir dönemde oluşan ve daha 

sonra militarist takviye ve müdahalelerle sürdürülen 

Türkiye’deki siyasal yapı, bir hayli gecikmiş olarak 

toplumun ve çağın gereklerine uygun biçimde yeni-

den şekillendirilip cumhurla bir bağlantı kurulmaya 

çalışılmaktadır. Artık kafası estikçe darbe yapan paşa-

ların yargı önüne çıkarılıp bu heveslerinin kırılması, 

hukuk sisteminin oligarşik bir örgütün insiyatifinden 

çıkarılması, Anayasa Mahkemesi, HSYK gibi kurumla-

rın bütün bir toplum için kurumlar haline getirilmesi, 

insan haklarında mevzii de olsa bazı düzenlemelerin 

gerçekleşmesi, sözün kısası Cumhuriyet’in bir seçkinci 

yapıya değil, cumhura nispet edilebilir hale gelmesi 

AK Parti döneminde atılmış olağanüstü, rejimin kod-

larını değiştirici, yeni bir sistemin inşasına yönelik 

önemli adımlardır.

Bu adımlar münhasıran ülkenin kahir ekseriyetini 

oluşturan Müslümanlara hayat hakkı tanımak için 

atılmış adımlar değildir. Genel olarak herkesin insanca 

yaşayabileceği ve dolayısıyla takdirle karşılayabileceği 

bütün bir milleti gözeten, değer veren gelişmelerdir. 

Bana göre AK Parti’ye kin ve öfkenin gerekçesi tam da 

bu noktadır. Kendisini karşı gettoda gören bir akade-

misyen arkadaş AK Pati karşıtlığının ideolojisini şöyle 

özetliyor: “Başta AKP olmak üzere sağcı iktidarlar, 

Cumhuriyet’in kazanımlarını yok ettiler. Ülke bir daha 

telafi edilemeyecek şekilde bir uçuruma doğru gidiyor, 

asker, yargı vb. cumhuriyeti içinde özümseyememiş 

bir partiye bağlı ve tam bir kaos yaşıyorlar. Önemli bir 

dayanağımız olan Atatürk bile işlevsiz hale getirildi. 

Hak ve özgürlükler öylesine yok edilmektedir ki ben 

şahsen nefes almada zorlanıyorum…” 

Eylem içinde olan herkes elbette böyle düşünmü-

yor. Ama bu cümleler AK Parti karşıtı eylemlerin ide-

olojisini, niyetlerini, endişelerini en iyi özetlemektedir. 

Yukarıda söz konusu ettiğimiz cumhurun kazanımları 

Cumhuriyet’in, daha doğrusu onu tekelinde gören 

çevrelerin kayıpları olarak görülmektedir. Toplum 

normal nefes alabilir hale geldikçe onlar boğulma 

krizleri yaşamaktadırlar. Onları ülkenin, genel halkın 

kazanımları tedirgin ediyor. Çünkü tüm bunlar onları 

Gençler unutmamalıdırlar ki ülkede, tüm yetersizliklerine rağmen, totaliter ve faşizan 
bir yapılanmaya karşı demokratik hak ve özgürlükleri AK Parti temsil etmektedir. 
Eğer 28 Şubat sonrasında ülke AK Parti değil de diğer partiler tarafından yönetilseydi 
darbeci paşalar iş başında olağanüstülükler sürüp gidecekti. Diğer partiler bırakın bir 
açılım sağlamalarını  darbecilerin yargı huzuruna çıkarılmalarını bile hazmedememiş-
lerdir.
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iktidardan gittikçe uzaklaştırıyor. Devlet üzerindeki 

iktidarını/egemenliğini kaybettikçe derin bir travma 

yaşıyor. Her türlü yola başvurup, vatana ihanet paha-

sına iç-dış işbirlikçilerle dayanışma içinde bir şeyler 

yapmak gerektiğine inanıyor. 

Bir çıkış için uzun zamandır pusuda hazır bekle-

diği anlaşılan platform Gezi Parkı gibi (bir sebep bile 

değil), bir vesile bulmuştur. Başka türlü düşünüldü-

ğünde ülkenin herhangi bir şehrinin sokaklarında 

Gezi eylemlerine destek yürüyüşü fevkalade gülünç 

olur. Sözün kısası Gezi olayları bir kıyam, bir kalkışma 

denemesiydi. Demokrasi, insan hakları ve özgürlük 

sloganlarının arkasına sığınmış anti demokratik bir 

hareketti. Demokratik yollarla iktidara gelmiş bir 

iktidarı sokak hareketleriyle devirmeyi hayal eden bir 

girişimdi. Fiyaskoyla sonuçlandı, hayaller bir başka 

bahara(!) kaldı… 

Hareketle ilgili iki önemli nokta üzerinde durmak 

gerekiyor. Bunlardan birisi, asker, yargı vb. kurumsal 

yapılarda ülkenin geleceği açısından önemli düzen-

lemeler yapılmış, meşruiyet dışı hareketlerin hesabı 

sorulabilir hale gelmişse de derin yapı belli bir oranda 

varlığını hâlâ sürdürmektedir. Derin yapı PKK terör 

hareketinin bitirilmesi sürecinden fevkalade rahatsız 

olmaktadır. Ülkeye otuz beş yıldır maddi ve manevi 

büyük kayıplar yaşatan bir sorunun çözümüne ilişkin 

devam eden süreci akamete uğratma amacını sinsice 

hedefleyen bu kalkışma, bana göre Cumhuriyet tarihi-

nin en önemli girişimlerinden birisidir. Süreci başlatan 

hükümet, muhtemelen artık işlere müdahale edecek 

bir derin yapının kalmadığını düşünmüş olmalıdır. 

Burada üzerinde durulması gerekli diğer bir önem-

li nokta, eylemde yer alan gençliğin durumudur. 

Şüphesiz sokakta gösteri yapan çoğu genç bu kitle, iç 

ve dış derin bir yapının mutlak piyonları değildir. Yani 

ülkenin gençliği bunlardan ibaret olmadığı gibi eylem 

içindeki gençlerin önemli bir kesiminin masumane 

niyetler taşıdığında şüphe yoktur. Ama bu gençliğin, 

AKP’ye sıcak bakmadığında şüphe yoktur. Tabii ki 

burada gençliğin bir siyasal partinin taraftarı olmasını 

beklediğimiz yok, istedikleri partinin mensubu olabi-

lirler. Burada asıl altını çizmek istediğimiz şey, AK Parti 

karşıtlığının gerçekçi bir ölçüye dayanmaması, daha 

özgürlükçü yeni bir nesil olmaları beklentimizdir. 

Gençler unutmamalıdırlar ki ülkede, tüm yetersiz-

liklerine rağmen, totaliter ve faşizan bir yapılanmaya 

karşı demokratik hak ve özgürlükleri AK Parti temsil 

etmektedir. Eğer 28 Şubat sonrasında ülke AK Parti 

değil de diğer partiler tarafından yönetilseydi darbeci 

paşalar iş başında olağanüstülükler sürüp gidecekti. 

Diğer partiler bırakın bir açılım sağlamalarını  darbe-

cilerin yargı huzuruna çıkarılmalarını bile hazmede-

memişlerdir. 

Görüldüğü kadarıyla bir siyaset ortamında söz 

konusu ettiğimiz, diğer siyasal çatışmanın yanın-

da, sosyolojinin kuşak çatışması adını verdiği bir 

süreç yaşanıyor. Gençlerle yetişkinler arasındaki kuşak 

çatışması denen anlaşmazlığın temel esprisi şudur: 

Gençler, yetişkinlerin bir yerlere takılıp kaldığını, 

yenilikleri yeterince izleyemediklerini ileri sürerken, 

yetişkinler bu fizikçe gelişmiş insanların ruhen ve 

özellikle tecrübe bağlamında yetersiz kaldıklarını ve 

her şeye rağmen yetişkinlere kulak vermeleri gerek-

tiğini söylerler. Şüphesiz bu ikilemde iki tarafında 

genel olarak artıları ve eksileri vardır. Ancak gençler 

bu söz konusu tecrübî bilginin internette paylaşım 

sitelerinin, doğruluğu bile test edilemeyen bilgileriyle 

karşılanamayacağını kesinlikle bilmelidirler. Örneğin, 

28 Şubat utanç hareketini bilmeyen bir neslin siyasi 

arenada kendisine sağlıklı bir yer bulabilmesi müm-

kün değildir. 

Bu nesil, darbeleri ve bunun en yakını olan 28 

Şubat’ı bilmez. Çünkü 28 Şubat’ta doğanlar bugün 

16 yaşındadır. Bu süreci kavrama tecrübesine sahip 

olmayan bir nesil, toplumu sıkboğaz eden darbe 

utanç hareketini tasfiye etmeye çalışan bir iktidarı, 

neler çektiğini, ne saldırıları, komploları göğüslediğini 

yeterince değerlendiremez. Verdiğini düşündüğü hak 

ve özgürlük mücadelesinde kendi kalesine gol atar ve 

asıl eleştirilebilecek noktalara da gelemez. 

Dinamiklerini ve birincil aktörlerini içerden temin 

eden, dışarıdan da yeterince destek bulan ve demok-

ratik yapıyı alaşağı etmeyi hedefleyen bu kalkışma 

fiyaskoyla bitmiş gözüküyor. Bu platform dağıldıktan 

sonra ülkenin bu boyutta bir kıyam yaşayacağına ihti-

mal vermiyorum. Umarım herkes buradan bir sonuç 

çıkarır. Her grup kendi meramını, demokratik teamül-

ler içerisinde ve bir sivil toplum hareketi çerçevesinde 

ifade eder. Taleplerini, toplumu küreleyerek değil, onu 

ikna edecek bir siyasal mücadele yolu izleyerek dile 

getirir. CHP, polise, “amirlerinizi dinlemeyin!” diyerek 

legal bir siyasal partiye yakışmayacak bir mücadele 

yolu izlemez. Bazı sendikalar, bir kaos ortamında 

üyelerini sokağa dökme gibi, elli yıl öncesine ait ilkel 

bir sendikacılık örneği sergilemez. Ve tabi hükümet 

böylesi krizlerde kendine aşırı bir güvenle yeni sorun-

lar üretmez. 
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Mustafa TEKİN

Taksim Göstergeleri*

T ürkiye Mayıs ayının 

sonundan başlayan 

çok boyutlu bir toplumsal 

muhalefet ve buna bağlı 

olarak gösterilere maruz 

kaldı. Gösteriler, Taksim 

merkezli başlayıp diğer 

şehirlere yayılma istida-

dıyla, sistematikliğini ve 

farklı bağlantı noktaları-

nı bize göstermiş oldu. 

Gösterilerin, mevcut durumu ve icra ediliş biçimi 

dikkate alındığında, gelecek sene seçimleri de kap-

sayacak şekilde devam edeceği noktasında bize kuv-

vetli ipuçları vermektedir. Özellikle son 5-6 yıldan 

bu yana -27 Nisan bildirisi ve Cumhurbaşkanlığı 

seçimleri- devam eden toplumsal sessizlik, uyum 

ve istikrarın birden bozularak içten bir toplumsal 

muhalefeti uyandırmaya doğru dönüşmesi, AK Parti 

iktidarına sunulan “credo”ların altından çıkan muha-

lefetler, açıkçası iyimserlik tablosunu bozmaya yetti. 

Tabiri caizse, fabrika ayarlarına bir geri dönüş oldu.  

“Bir Muhalefet Yaratmak ve Kurumsallaştırmak”

Muhalefeti her zaman önemsedim. Bu önemse-

menin yaşadığımız hayatta birkaç reel karşılığının 

olduğunu düşünüyorum. Birincisi; toplumda yaşa-

yan kitleler iktidarın aurasını, rengini kazanırlar. 

Bundan dolayı Mevlâna; “Deniz göğün rengindedir” 

der. Muhalefetler tam da bu noktada, farklı renk-

ler olduğunu gösterme imkanına sahiptirler. Ama 

dikkat ederseniz “imkanına sahiptirler” diyorum. 

Bu imkanı kuvve haline getirmek, biraz muhalefe-

tin ufku ve becerisiyle alakalı bir şey. Tamam şunu 

kabul ediyorum; muhalefetler iktidara geçmek için 

iktidarı zorlarlar; çünkü 

iktidar kimseye altın tep-

siyle sunulmaz. Ancak, 

Türkiye’de muhalefetin 

iktidara güç verdiğini 

söylemek hiç te abartılı 

bir yargı değildir. Adeta 

tüm muhalefet partileri el 

ele vermiş, AK Parti’nin 

iktidarı için çalışıyor-

larmış gibi. Zira içinde 

bulunduğumuz manzara bunu gösteriyor. 

İkincisi; iktidarlar da nihayetinde insan unsurun-

dan oluşurlar. Zaman geçtikçe hem işlerde birtakım 

tavsamalar olur, hem de iktidardakilerin yüzü eskir. 

Aslında iktidardaki zaman uzadıkça, muhalefetin 

şansı da çoğalır. Daha doğrusu çoğalması gerekir. 

Çünkü iktidarlar yapıp eyledikleriyle sürekli eleş-

tirilerin konusu olurlar. Bu eleştirilerdeki isabet, 

iktidarın ömründen ömür çalar. Ama Türkiye’de 

muhalefet eleştirdikçe, iktidar daha bir merkeze yer-

leşiyor ve bizzat muhalefetin kendisi kenara düşü-

yor. Muhalefetin bu noktadaki önemi; eleştirilerinin 

toplumsal karşılığını bulmak ve daha da önemlisi, 

sadece eleştirmek değil, eleştiri konusu olan şeyin 

nasıl yapılacağını da söylemektir. 

Üçüncüsü de,  muhalefet sürekli yeni fikirlerle 

iktidarın bir konformizm içine düşmemesini sağla-

yabilir. Bir icraatın başka nasıl yapılabileceğini de 

gösterir. Fakat tüm bunlar olup biterken, hakikate 

gerçeklere zıt bir şekilde kendisini konumlandır-

ması, Türkiye’de muhalefeti işlevsiz ve içi boş bir 

retorik kılmaktadır. Alkol ile ilgili düzenlemelere 

karşı çıkacağım diye, biralı-şaraplı gösteriler yapmak 

aklın sınırlarını biraz fazlaca zorlamak anlamına geli-

yordur herhalde. 
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AK Parti’nin insanlar nezdinde en çok tutulma-

sının aslında tarihten gelen sebepleri var. Birincisi, 

siyasi hayatımızda iktidarların hep büyük vaadler 

verip büyük resimler çizmesine karşılık, AK Parti 

insan hayatında büyük karşılıkları olan küçük şey-

lerden başladı. Çocuklara ders kitaplarını dağıttı, 

insanların en büyük sıkıntısı olan konut sahibi olma 

taleplerini karşılamaya çalıştı. Hızlı trenler, hava-

alanları gibi ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor. 

Metrolar açıyor. Türkiye’nin 

yıllardır uğraştığı terör mese-

lesini bitirmeye çalışıyor. 

Tabii ki tüm bunları gerçek-

leştirirken birçok yanlışlar 

yapıyor. Ama Türkiye’nin 

herhangi bir şehrinde, yıllar-

dır büyük vaadler dinleyip 

hiçbir şey olmadığını ve hatta 

hayat tarzına üstten dayatma-

lar yapıldığını tecrübe eden 

vatandaş, yapılanların haya-

tında bir karşılığının olduğu-

nu düşünüyor. Muhalefet ise 

sadece bunlara karşı çıkıyor. 

Hükümetin bu icraatla-

rının yapılış biçimine ya da 

birtakım projelerine karşı 

çıkmak ve eleştirmek tabii 

ki mümkündür. AK Parti’yi 

tüm yaptıklarıyla onaylaya-

lım anlamı da çıkmaz bura-

dan.  Ancak başta AK Parti 

olmayacaksa kim olacak diye 

bir soru sorulduğunda, hâlâ 

“AK Parti” dışında alacağınız 

makul bir cevabın olmadığı-

nı da düşünmek gerekiyor. 

Bu da muhalefetin bir iktidar 

alternatifi olarak görülmediğini bize anlatıyor. 

“Taksim”etrenin Gösterdiği

Taksim’deki olay ve gösteriler neredeyse bir 

ayını doldurmuş bulunmaktadır. Hükümet, belki 

bu kadar uzun sürmesini beklememiştir ama yapı-

lan açıklamalar bu tür operasyonların beklendiği 

yönünde. Konuyla ilgili bir yorum ve en önemlisi de 

bir dezenformasyon bolluğu var. Peki Taksim olayı-

nı nasıl okumamız gerekir?  Öncelikle bu olayların 

sadece bugünden bir AVM ve ağaç kesilmesine itiraz 

olmadığını hepimiz biliyoruz. Bunu gösteriye katı-

lanlar söylemese de biliyoruz. Çünkü “öfke” dozu 

bu kadar yüksek  gösterilerin, birikmiş daha derin 

sebeplerden kaynaklandığını kavramak gerekiyor. 

Bu, hiç şüphesiz gösteriye katılma saiklerinin tümü-

nün böyle bir farkındalıktan 

geçtiğini tanımlamıyor; ama 

bu krizi çıkarıp yönetenlerin 

temel arka planlarına işaret 

ediyor. 

Meseleyi Osmanlı’nın son 

dönemlerine kadar geri götür-

mek elzem. Çünkü aksi halde 

süreklilikler anlaşılamaz. Aslı 

itibariyle Türkiye siyasi tarihi, 

batılılaşmayı temel bir yönelim 

olarak seçen ve bu doğrultuda 

halkı üstten jakobence dizayn 

etmeye çalışan bir eğilimle, 

tarihsel bağlantılarını ve değer-

lerini kaybetmek istemeyen ve 

“millet iradesi”ni merkeze alan 

eğilimler arasındaki bir iktidar 

mücadelesinden ibarettir. AK 

Parti, beğenelim ya da beğen-

meyelim son 10 yıllık iktidar 

süresince alttan gelen talepleri 

merkeze alan, hem bu taleple-

ri yaratan hem de onları reel 

düzleme çıkarmaya çalışan bir 

içerikle tebellür etti. Geçirdiği 

üç seçimde oylarını giderek 

arttırdı. Açıkçası şu andaki 

ortak kanaat; AK Parti’nin ve 

özellikle Tayyip Erdoğan’ın bir alternatifinin olma-

yışı. Dolayısıyla özellikle CHP gibi jakoben siyaseti 

hala merkezine almakta devam eden  kurumsal ve 

bunların dışında kurumsal olmayan tüm muhalefet-

lerin, kısa vadede demokratik teamüllerle AK Parti’yi 

yerinden edemeyecekleri bellidir. Bu sebeple siyaset 

dışı enstrümanları, tekrar siyasetin içine dahil etme 

çabalarının burada faş olduğunu görmek gerekir.  

Gösteriler, hem bunlara katı-
lanlar hem de gösterilerin 
konusu itibarıyla “postmo-
dern” bir karaktere de sahip-
tir. Bir kere gösterilerin, somut 
bir talebi yoktur. Hatta talep 
bolluğunun, talebin kendisini 
yok ettiğini söylemek müm-
kündür. Bu talep bolluğu da,  
AK Parti karşıtlığı gibi bir reto-
rik içerisinde ama sosyal karşı-
lıkları net olmayan bir niteliğe 
sahiptir. Göstericilerin daha 
önceki klasik gösterilerden 
farklı olarak belli bir sosyal 
tabanı yoktur. Farklı sınıfsallık-
ları, bireysellikleri vb. bir araya 
toplamıştır. Ortada serbest-
çe dolaşan gösterge bolluğu, 
belki bu postmodern karakteri 
anlatır.
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Ağaç kesme ve AVM’lere karşıtlık gibi, aslında 

islami, çevreci, insani vb. tüm duyarlılıkları harekete 

geçirici konular üzerinden başlayan gösteriler, dikkat 

edilirse süreç içerisinde hemen mahiyet değiştir-

mişlerdir. Böylece kurumsal ve sivil muhalefetlerin 

bir kısmı, süreç içerisinde bu mahiyet değişimi 

sebebiyle kenara çıkmayı tercih etmişlerdir. Meselâ, 

AVM karşıtlığı ve çevreye duyarlılık anlamında başta 

bu gösterilere destek veren, Cihan Aktaş ve Sibel 

Eraslan gibi İslâmcılar bile şu anda açığa çıkmış 

görünmektedirler. Nihayetinde bugün gelinen nok-

tada, gösterilerin “konu”su kaybolmuş ve net bir 

biçimde AK Parti’den de öte Tayyip Erdoğan karşıt-

lığına dönüşmüştür. Öfke dozu yüksek ve sonuçları 

itibarıyla da şiddet yüklü bu gösterilere, nihayetinde 

CHP ve BDP de dahil olmak üzere hiçbir kurumsal 

muhalefet resmen sahip çıkmamıştır.  Anlaşılan odur 

ki; gösteri konusu olan “ortak duyarlılıklar”, karşıtlı-

ğın boyut ve hacimlerini büyütmek üzere manipüla-

tif bir düzenek olarak ortaya çıkmaktadırlar.    

Bu bağlamda gösteriler, hem bunlara katılanlar 

hem de gösterilerin konusu itibarıyla “postmodern” 

bir karaktere de sahiptir. Bir kere gösterilerin, somut 

bir talebi yoktur. Hatta talep bolluğunun, talebin 

kendisini yok ettiğini söylemek mümkündür. Bu 

talep bolluğu da,  AK Parti karşıtlığı gibi bir retorik 

içerisinde ama sosyal karşılıkları net olmayan bir 

niteliğe sahiptir. Göstericilerin daha önceki klasik 

gösterilerden farklı olarak belli bir sosyal tabanı yok-

tur. Farklı sınıfsallıkları, bireysellikleri vb. bir araya 

toplamıştır. Ortada serbestçe dolaşan gösterge bollu-

ğu, belki bu postmodern karakteri anlatır. Diğer tan-

dan twitter’ın, gazete ve televizyonun hızını sollayan 

ve neredeyse “kişiye özel” bilgi aktarımı niteliği, artık 

yeni hareketlerin postmodern dozunu da arttıracak-

mış gibi görünmektedir. 

  

“Taksim” Edilemeyen Ne?

Taksim’de ilk olaylar başlayıp, şiddet dozu yükse-

lip devam edince ilk önce kendime “Amerika işaret 

çaktı mı?” diye sordum. Çünkü olayların devamlı-

lık arz etmesi, basının olabildiğince kışkırtıcı tavrı 

biraz bunu gösteriyordu. Nitekim Başbakan özellikle 

Amerika’dan döndükten sonra olayların çıkışı ve 

5 Haziran tarihinde Cenevre’ye Suriye görüşme-

leri için gitmeyişi, kanaatimce klasik Amerikan 

politikalarının devrede tutulmasına sebep olmuştu. 

Amerikalıların Taksim olayları ile ilgili açıklamaları 

da bunu göstermektedir. Amerika, hal diliyle Suriye 

ve Ortadoğu politikalarına destek istemekte ve hal 

diliyle “büyütürüm bak!” demek istemektedir. 

Taksim olaylarının ikinci vechesi ise, bu zaman 

kadar millet üzerinden rant ve faize dayanan geçin-

me alışkanlıkları oluşmuş kişilerin bu yeni duruma 

itirazlarıdır. Geçmiş dönemler içerisinde durmadan 

Türkiye’yi dolandırmaya alışmış ve bunu bir geçim 

kapısı kılmış rantiyenin tekrar harekete geçmesidir.  

1996 yılında Erbakan iktidara gelince, bir yıl 

içerisinde yine aynı şeyler yapıldı. Erbakan’ın havuz 

sistemi, devletin ve milletin dolandırılmasına izin 

vermiyordu. Çok düşük faizlerle devlet bankala-

rından aldıkları kredilerle, devlete borç vererek 

para kazanmaya alışmış; Türkiye’den parayı dışarıya 

çıkararak sanki yabancı sermayeymiş gibi dışarıdan 

para getirerek Türkiye’nin parasıyla Türkiye’yi kazık-

layanlar hep birlikte seslerini yükselttiler ve iktidarı 

çakma irtica senaryolarıyla düşürüp, bankaların içini 

boşaltıp milleti dolandırdılar. Şimdi de bizim bu 

gösterilerin “sivil” olduğuna inanmamızı bekliyorlar. 

Taksim meydanının arkasındaki seslere iyi bakmak 

lazımdır. Bu krizi çıkarıp yönetenlere iyi bakmak 

lazımdır.  

Tabii ki bu, Taksim’de gösterilere devam eden 

herkesin bu farkındalıklarla orada bulunduğu anla-

mına gelmez. Ama bu krizi çıkaranların derdinin 

sivillik ve özgürlük olmadığını; tersini söylese de 

Ahmet Hakan da bilir. Öte yandan Taksim ve Tahrir 

arasında özdeşlik kurmaya çalışan kimi entelektüel-

lerin aklın ve sosyolojinin sınırlarını zorladıkları da 

bir başka gerçek. Ben olayların ilk çıktığı Tunus ve 

daha sonra bu koroya katılan Yemen’de bulundum. 

Diktatörlük deyip duranların oraları görmelerini 

isterdim. En asgari düzeyde ekmek ve özgürlüklerin 

olmadığı, insanların çok kötü koşullarda yaşadıkları 

ülkelerden bahsediyoruz. Gösteriye destek veren 

birçok sanatçı ve işadamlarının Tahrir’leştirmeye 

çalıştıkları Taksim’in kaderini ne kadar paylaştıkla-

rını da ayrıca sormak lazımdır. Tabii ki Taksim’de 

gösteriye katılanlar arasında hayata tutunamayıp, 

gelecek hayata dair ümit ve beklenti besleyenler de 

vardır. Ama unutulmamalıdır ki, Tahrir aynı kaderi 
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yaşayan insanların somut ekmek ve özgürlük talep-

lerini ifade etmektedir. 

Tüm bunlarla birlikte, Taksim’deki gösterileri 

tümüyle bir “komplo” deyip bitirmek de doğru 

değildir. Arka planlara bakmadan meseleleri yorum-

lamak ne kadar saflıksa, ön tarafta gösteriyi dikkate 

almamak da bir başka umarsızlık ve aslında sosyo-

loglar açısından eksik bir okumaya işaret eder. Bu 

açıdan gösterilerin kesinlikle ciddiye alınması taraf-

tarıyım. Tabii ki, ciddiye almak, taleplerin tümünü 

yerine getirmek demek değildir. Gösterilerin yukarı-

da izah etmeye çalıştığımız şekilde dış ve iç politika 

ile ilintisi kurulsa da, süreç boyunca gösterilerin 

serencamı, talepleri ve dili konusunda hassasiyetler 

geliştirilmelidir. 

Her şeyden önce, bir cepheleş(tir)me dilinin 

yaygınlaşmaya başladığını görnekteyiz. Gazeteler, 

internet sayfaları bu noktada önemli aktörler olarak 

ortaya çıkmaktadırlar. Fakat Yöneticiler düzeyinde 

cepheleştirme dilinin hem ajitasyonları çoğaltacağı, 

hem de uzun vadede güven ortamını zedeleyeceği 

bir gerçektir. İktidar düzeyinde daha ikna edici ve 

ayrıştırıcı olmayan bir dil kullanılmalıdır. 

Gösteriler, mutlaka bir şeyleri gösteren birer gös-

tergedirler. Tüm yazılıp çizilenlerden, gelecek sene 

seçimler sonuna kadar ortalığın hareketli olabileceği 

sinyallerini alabiliriz. İçi boş retorikler üzerinden 

kim haklı kim haksız meselesi üzerinde vakit kay-

betmeden yapılacak icraatlar önemlidir ve daha da 

önemlisi konuşmaların dili. Bazan haklı olmanız bir 

anlam taşımaz; retorik daha belirleyici olabilir. Şimdi 

“Çapulcu” kelimesinde olduğu gibi. “Çapulcu” keli-

mesi artık popüleştirilmiş bir retorik olarak, ilk başta 

kim için kullanıldığının önüne geçmiştir.  

Ve siz diyebilirsiniz ki, “biz ne yapsak itiraz ede-

cekler yine devam edecekler.” Tamam ama, itirazlara 

meşru gerekçeler üretmemek lazımdır. Zaten sandık-

ta hep birlikte sonucu göreceğiz.     

       

“Taksim”at Talepleri

Taksim’de meydana gelen olay ve gerilimlerle 

ilgili olarak gazetelerde ve televizyonlarda çok boyut-

lu yorumlar yapılıyor. Yeni nesil gençliğin talep ve 

istekleri, bunları hükümetin anlayıp anlayamadığı, 

faiz lobisi, dış güçlerin desteği vb. bunları çoğalta-

biliriz. Tabii ki sosyal olaylar tek boyutlu değildir 

ve meselenin çok farklı vecheleri üst üste çakışarak 

ortaya bizim seyrettiğimiz manzara çıkmıştır. 

Taksim’de gösteriler başladıktan sonraki birkaç 

gün içerisinde bu gösterilerin konusu kaybolmuş ve 

tamamen Tayyip Erdoğan karşıtlığına dönüşmüştür. 

Kimi gazeteler ve köşe yazarları gençlerin özgürlük 

arayışları üzerine odaklanan yorumlar yaparken, 

Onların dilinin anlaşılması gerektiğinden bahsedi-

yorlar. Gençlerin dilini anlamak gerektiği kesin ama; 

bunun   şiddet yüklü bu dili meşrulaştırma anlamına 

gelmediği de bilinmelidir. Diğer yandan, bazı köşe 

yazarları Tayyip Erdoğan’ın bir psikiyatrik vaka 

olduğunu belirten yazılar kaleme alıyorlar. Onların 

da içinde bulundukları durumdan vazife çıkartarak, 

bir psikolojik harp güttükleri hemen deşifre oluyor. 

Ama kamu malları, arabaları yakıp yıkan insanların 

psikiyatrik bir vaka olarak konuşulduğunu duyamı-

yoruz. 

Sürekli hayat tarzına müdahaleden bahsediyorlar. 

Ama ben Türkiye’de AK Parti dönemi de dahil olmak 

üzere içki, zina vb. gibi hayat tarzını seçenlerin mağ-

dur olduklarını, eğitim haklarının ellerinden alındık-

larını görmedim. Ama tersi örnekleri hem gördüm, 

hem de Türkiye’de mebzul miktarda örnekleri vardır. 

Eşim daha önceki dönemde öğretmenlik yaparken, 

sırf başörtüsü yüzünden iki sene sürek avına maruz 

kaldı. Okulda azarlamalar, cüzzamlı gibi yapılan 

muameleler, verilen cezalar ve sürgün. Nihayet iki 

sene devam eden bu süreç sonunda işten atılma 

cezası. Kızım yine aynı gerekçelerle bulunduğumuz 

ilde okuyamadı; küçük yaşlardan itibaren başka 

yerlere gitmek zorunda kaldı. Hala psikolojisinde 
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bunların derin izleri var. Ortadaki somut gerçek-

lik şudur; hayat tarzı dayatmasından bahsedenler, 

“çapulcuyum” diye pankart açıp vandallığa dolaylı 

destek çıkan siz sanatçılar, işadamları, banka müdür-

leri hayat tarzınızdan dolayı uğradığınız bir mağdu-

riyetinizi söyleyebilir misiniz? 

Evet, üslubu kısmen sert ve sorunlu olmakla 

beraber, ilk andan itibaren Başbakan sürekli ola-

rak faiz lobisi üzerinde açık ve net olarak durdu. 

Olayların bir boyutu, oradaki gençlerin dili ve 

talepleri ise, arka plandaki boyutu Amerikan poli-

tikaları, faiz lobisidir. Anladığım bir şey var ki; 

Türkiye’nin ekonomik yapısında hala kırılganlıklar 

mevcut olmakla birlikte; ülkeyi ekonomik açıdan bir 

anda krize sokacak bir kırılganlığın olmayışıdır. Faiz 

lobisi, spekülasyonlarla “taksimat”tan extra gelirler 

istemektedir.

Bu arada ön planda gösteriler üzerine odaklanır-

ken, arka planda bu gösterilerden medet uman çev-

reler de artık duyuluyor ve konuşuluyor. Özellikle 

bazı holdinglerin bu işin direkt arkasında oldukları 

bilgisi ne kadar doğrudur? Bunu bir sormak lazım. 

Ayrıca zaman gazetesine “faiz lobisiyle birlikte hare-

ket ediyor” etiketi yapışmıştır. Gazete çoğu yazarları 

ile birlikte kanaatimce bu süreçte iyi bir sınav vere-

memiştir. 

Gösterilerin Süblimasyon Dili

Bazı gazeteciler bunu dünyanın en barışçıl göste-

risi olarak adlandırmaya devam ediyorlar. Sonunda 

bize bakıye olarak kalan yakılmış arabalar, işyerleri, 

kamu mallarına verilen zararlar, bu hareketlerin hiç 

te barışçıl sonuçlar üretmediğini gösteriyor. Yakıp 

yıkmak ve vandallık üzerine kurulu bu gösterilere, 

muhalefetin verdiği destek de pek barışçıl tavır-

lar içermiyor. Küfredenlere vekiller para dağıtıyor. 

Gerçekten bu tip insanların bulunduğu bir partinin 

iktidara talip ve ona hazır olduğunu düşünebilir 

misiniz?

Olaylar sırasında söylenen sıradan sözleri daha 

fazla önemserim. Çünkü onlar zihni bilinçaltını 

ele verirler. Hadi Freudyen terimlerle konuşalım: 

Bastırılmış olanın sırası gelince tekrar gün yüzüne 

çıkmasıdır o sözler aslında. Bu olaylar sırasında 

Kabataş’da bir kadına ve bebeğine reva görülen 

insanlık dışı muameleler zaten insanın kanını don-

duracak cinsten. Bir insanın üzerine işemek. Bu, 

herhalde savaşta bile yapılmaz. Bu muamelelere reva 

görülen kadın, kendisini tekmeleyen kişinin “ulan 

bu memleketin sahibi biziz, anlamadınız mı!” şeklin-

deki ifadesinden bahsediyor. İşte süblime edilen ger-

çek düşünceler bunlar. Ve bence gösterilerin arkasın-

daki temel motto bu.  Demek ki, Allah vermesin bir 

Taksim’deki gösteriler üzerinden orta-
ya çıkan anahtar kavramlara baktığı-
mız zaman, “Türk baharı”, “Taksim’in 
Tahrir olması” ifadelerinin, Türkiye’ye 
çekilmeye çalışılan bu operasyonun 
siyasal meşruiyet zeminini oluşturmaya 
yöneliktir. Yani, iktidarı dize getirmek, 
uluslar arası yeni anlaşmalara zorla-
mak için oluşturulmuş bir düzenek. 
Şayet bu anahtar kavramlar üzerinden 
oluşturulacak bir hareket başarıya ula-
şacak olursa, zaten Ortadoğu’ya çeki-
len operasyonun bir uzantısı olarak 
normalleşecek.
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kargaşa anında, bu tür   muameleler insanlara reva 

görülebilecek. Açıkça söyleyeyim; çok ürkütücü!       

Evet, demokrasi sadece seçim demek değildir. 

Ama bunu söyleyenler, demokrasi dışı yöntemlerle 

her şeyi yapmanın kendilerinin hakkı olduğunu 

ifade etmeye çalışıyorlarsa-ki öyle anlıyoruz- şunu 

söylemek gerekir ki, seçimler meşruiyetin temelini 

oluştururlar. Türkiye’nin sahibi bu ülkede yaşayan 

herkestir; hiçbir mezhep, din, görüş ve düşünce 

ayırt etmeden. Ama bu memlekette yıllardır ezilen, 

itilip kakılan, her türlü hakları gasp edilen insanlar 

ve onların yaşam tarzları var. Peki niye yıllardır hiç 

te öyle olmadığı halde, sadece bir tek yaşam tarzının 

tehlikede olup olmadığı konuşuluyor?  

Bu gösteriler sırasında İhsan Eliaçık da “takke 

düştü kel göründü” sözüne uygun gerçek yüzünü 

ortaya çıkarmış ve aslında ne kadar da aklın kenarına 

ve dinin marjinal noktalarına düştüğünü göstermiş-

tir. Biz kendisini o kadar anlatsak bunu beceremez-

dik. Tutarsızlık ve hırsın bir abidesi olarak ortaya 

çıktı âdeta. Dinde o yok bu yok, kandil yok der-

ken, siyaseten kandilin de olabileceğini bize anlattı. 

Aslında bize; “ne söylediğime pek aldırmayın, bugün 

yok dediğime yarın var diyebilirim” şeklinde bir 

mesaj gönderdi. Dinin ve dini argümanların, nasıl 

da kişisel hırslar uğruna tarumar edilebileceğini bize 

anlattı. Üzerine işenen kadın için yaptığı yorum da, 

“insan hakları” konusundaki barışçıl (!) bakış açısını 

bize göstermiş oldu. Ancak bu kadar söyleyeyim.  

Aslında üzerinde bu kadar durulmaya bile değmeye-

cek bir fenomendir.  

Ön tarafta mebzul miktarda sanatçıların da boy 

gösterdiği gösteriler için, gazeteler de hukuksuzluk 

ve saldırı dilini benimseyen bir üslupla yaklaşmışlar-

dır. Yapılan işlerin, muhalefetin de bir değere sahip 

olması gerekir. Pankartlar, yazılan küfürler bize 

Türkiye’nin daha önemli bir sorununu daha gösterdi. 

Bu tür gösteri sortileri, dışarıdan desteklerle devam 

edeceğe benziyor. Barış ortamının devam etmesi en 

büyük temennimizdir.

    Erdoğan’a uluslar arası bir operasyon çekildiği-

ni daha önce söylemiştik. Ben başından bu yana, 

içeride bu operasyonun destekçilerini hep dışarı 

ile bağlantılı olarak gördüm. Açıkçası Ortadoğu, 

enerji, Suriye vb. alt başlıklarını belirlediği üst ana 

meseleler etrafında dışarıda bir uzlaşmaya varıldığı 

taktirde, içeride de bir sükunetin oluşacağından hiç 

şüphem yok. Bu ifadem, Taksim’de ve Türkiye’nin 

farklı yerlerindeki gösterilerin ve göstericilerin sos-

yolojik olarak hiçbir anlam ifade etmediklerini öner-

mez. “Gösteri”nin konusuna bir yan çıktı, fakat 

Türkiye’nin gelecek vizyonu açısından ana çıktı 

olarak değerlendirilebilecek “yeni gençlik” üzerine 

acilen okumalar yapmak zorunlu. 

   AK Parti iktidarından önce,  Türkiye’nin yeni 

küresel dünyaya adaptasyonu noktasında önemli 

bir operasyon çekildi. Özellikle ekonomi gibi kırıl-

gan noktalarla tezahürleri daha iyi gözlenen bu 

operasyon, küresel düzene entegre olmakta direnen 

her şeyi daha uygun hale getirdi. Bu operasyonlar, 

değişen zaman içerisinde “kırılgan” olabilecek tüm 

unsurları kullanıyorlar.  

   Taksim’deki gösteriler üzerinden ortaya çıkan 

anahtar kavramlara baktığımız zaman, “Türk baha-

rı”, “Taksim’in Tahrir olması” ifadelerinin, Türkiye’ye 

çekilmeye çalışılan bu operasyonun siyasal meşruiyet 

zeminini oluşturmaya yöneliktir. Yani, iktidarı dize 

getirmek, uluslar arası yeni anlaşmalara zorlamak 

için oluşturulmuş bir düzenek. Şayet bu anahtar 

kavramlar üzerinden oluşturulacak bir hareket başa-

rıya ulaşacak olursa, zaten Ortadoğu’ya çekilen ope-

rasyonun bir uzantısı olarak normalleşecek. Üstelik 

de “özgürlük” söylemleri üzerinden hem hareketle-

rin meşruiyeti sağlanacak, hem de Türkiye’nin pres-

tiji olabildiğince düşürülecek. Burada Türkiye’nin 

prestiji derken, bunun gerçekliği üzerinde tartışma-

ya girmiyorum; zira asıl mesele Türkiye’nin tarihi 

misyonlarını yüklenerek Arap ülkelerinde meydana 

getirdiği pozitif algı. Tam da birçok Arap ülkesi AK 

Parti gibi partiler kurup, onun stratejilerini örnek 

almaya çalışırken. 

Tarık Ramazan, Arap uyanışını analiz ettiği maka-

lelerinde, Sırbistan’da sosyal medya üzerinden insan-

ların nasıl harekete geçirileceği üzerinde Amerika 

ve Avrupa ülkelerinin insanları eğittiği ve finan-

se ettiğini yazar. Taksim’deki gösterilerin başladığı 

zamandan itibaren yakalanan yabancı uyrukluların, 

şimdi ve gelecekte bu noktalar üzerinden harekete 

geçeceklerini tahmin etmek zor değildir. Hiç şüphem 
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yok ki, dışarıdan bir işaret olmadan bu eylemlerin 

bu kadar ve sistematik bir biçimde devam etmesi 

mümkün değildir. En son başlayan “dur”ma eylem-

lerinin, ülkenin birçok yerinde eşzamanlı başlaması 

da bu konuda önemli bir göstergedir. Kanaatimce 

bu işaret üzerine Türkiye içi diğer dinamikler, bu 

gösterilerin üzerine oturmuşlardır. Tabii ki bunların 

hepsinin ayrı ayrı değerlendirilmesi lazımdır. 

Taksim’den Dersler

Taksim’de ve bağlı olarak yurdun farklı yerlerin-

deki gösteriler, hükümetin kontrolü altında fakat 

postmodern bir tarzda devam ediyor. Daha parçacı 

ve bireysellikler üzerinden geliştirilen bu eylemlere 

karşı, hükümetin miting gösterileri daha kolektif 

bir karakter arz ediyor. Küresel güçlerin açıktan ve 

örtük destekleri, bu gösterilerin devam etmesinin 

önemli sebeplerinden birisi. 

Şimdilerde aynı şekilde Brezilya’da da başlayan 

benzer gösteriler, bizim açımızdan küresel güçlerin 

-ki sadece devletler düzeyinde değil, büyük serma-

yelerin önemli oranda işin içinde olduğu- “kadife 

devrim”ler denilen sivil görünümlü yüksek dozlu ve 

aynı zamanda sistematik protestoları desteklediğini 

gösteriyor. Bizim medyamız haberlerde Brezilya’daki 

gösterileri Brezilya’lıların ağzından “Türkiye’den 

etkilendik” modunda verseler de, bunların uluslar 

arası güçlere işaretleri artık faş olmuş durumda.

Fakat bu gösteriler, faş olmuş durumlarına rağ-

men niçin devam ettiriliyor? Türkiye’nin kırılgan-

lıkları, hükümetin zafiyetleri ve gösterilerin büyü-

me dinamiklerini yakalama amaçlanıyor. Böylece 

gösterinin ilk baştaki konusu kaybolup, büyük bir 

toplumsal muhalefete dönüşebilecektir. Bu açıdan 

toplumsal muhalefeti büyütecek temel zafiyet nok-

taları üzerine hükümetin iyi çalışması gerekecektir.  

Toplumsal muhalefetin birçok sebepleri olur; 

dünya görüşü farklılıkları, ekonomik yetersizlikler, 

milli gelirin paylaşımında adaletin sağlanamaması, 

işsizlik vb. bunları çoğaltabiliriz. AK Parti iktidarı 

üçüncü döneminin yarısına geldi. İbn Haldun’un 

tasnifi ve içeriklendirmesiyle, asabiyetinin ilk başta-

kine göre giderek zayıflaması, konformizmin getirdi-

ği bir tavsama ve rahatlık söz konusu olabilecektir. 

Çünkü iktidarlar uzun süre devam ettikçe, icraatla-

rından bağımsız olarak yüzleri eskir. Değişimler arzu 

edilir. Bu arada on beş sene öncesinin siyasi iklimini 

yaşamamış, yeni bir gençlik vardır. Bunlar, internet 

çocuğu olarak gözlerini iktidar olarak AK Parti’ye 

açmışlardır. Yenilik, değişim, kolaylık onların hayat-

larındaki anahtar kavramlardır. 

Diğer yandan, toplumsal muhalefetin en önemli 

dinamiği ekonomidir. Burada Türkiye açısından iki 

önemli faktör vardır. AK Parti ekonomik anlamda 

bazı total göstergelerde iyileştirmeler yapmış olsa da, 

Türkiye’nin ekonomik anlamda kırılganlıkları devam 

etmektedir. AK Parti döneminin de kendi zenginleri 

oluşmuştur. Henüz total olarak elde edilen iyileşme-

ler, orta ve alt sınıflara doğru yeteri kadar inmemiş-

tir. Rant üzerinden zenginlik büyük oranlardadır. 

Sade ve mütevazi gelirleriyle hayatın asgari ihtiyaç-

larını karşılamaya çalışan orta, orta alt ve alt sınıflar 

yanında sürekli rantlar üzerinden para kazanan, 

gelirini katlama devam etmektedir. Alt ve orta sınıf-

lar, mevcut imkanlarıyla, asgari ihtiyaçlarını mevcut 

koşullarda giderme ümitlerini yitirmektedirler. Bu 

açıdan Türkiye’nin öncelikle rant ekonomisinden bir 

an önce uzaklaşması, gelirin paylaşımında adaleti 

sağlaması gerekmektedir. Çünkü ekonomik göster-

gelerin total olarak düzelmesi kadar onların adaletli 

bir biçimde dağıtılması da önemlidir. 

Toplumda ekonomik paylaşım açısından varolan 

piramidin dengesi, orta sınıfların kaybolması aleyhi-

ne gerçekleşirse, sınıflar arasındaki gelirlerin mesafe-

si giderek açılırsa, bu durumda toplumsal muhalefet 

farklı dozlarda güçleniyor demektir. Hükümetin dar 

gelirli insanların asgari ihtiyaçlarını karşılaması bağ-

lamında TOKİ önemli bir projeyse de, bunun gelir-

lerin orta ve alt sınıflara indirilmesiyle desteklenmesi 

gerekmektedir. Ekonomi, toplumsal hareketlerde 

en önemli birinci etkendir. Tamam, Taksim olayları 

öncelikli olarak ekmek arayanlardan oluşmuyordu 

belki, ama gelecekte bu sorun da toplumsal muhale-

fete dahil olabilir.

Bunun dışında, Taksim’deki gösterilerin pasif, 

naiv fakat süreklilik arz eden karakteri üzerine 

ciddiyetle konuşulması gerekiyor. Şu anda her şey 

hükümetin kontrolünde olarak devam ediyor gibi 

görünüyor; ancak öte yandan eylem sürüyor. Klasik 

gösterilerde hükümetin polis kuvvetleri ile göste-
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rileri bastırması ile mesele biterdi. Ancak şu anda, 

“dur”ma ve belki gelecekte yeni tür eylem tarzlarıyla, 

hükümetin eylemleri bastırmasının meşruiyet temel-

leri zayıflatılmaya çalışılmaktadır. 

Gösterilerde iki önemli nokta dikkat çekiciydi. 

Bunlardan birisi, yeni nesil gençlik ve bunların 

talepleri. İkincisi ise, sosyal medyanın toplumda ve 

özellikle sosyal hareketlerde yeni gördüğü işlevler. 

Bu açıdan “gençlik nereye gidiyor?” şeklinde değer 

erimelerini ifade eden bir problem kadar, sosyal 

medyanın bilgi ağları ve akışkanlığını nasıl kontrol 

ettiği ya da bu ağların kimler tarafından kontrol edil-

diği sorununa kadar birçok noktanın hakikaten ciddi 

olarak irdelenmesi gerekiyor. 

Türkiye’de elli yaşın üzerinde bulunanlar için 

hâlâ sağcı ve solcu gibi ayrımlaşmaların bir anlamı 

vardır ya da olabilir. Onlar, ihtilallerin, çatışmaların, 

sağcı ve solcu gibi politize olmuş bir dilin üzerinden 

dünyayı anlamlandırmaya devam ediyor da olabi-

lirler. En azından bu anahtar kavramlar ve dünyaya 

bakış açısının onların zihinlerinde izleri hala vardır. 

Ama yeni nesil gençlik, henüz 28 Şubat’ın bile ne 

olduğu konusunda zihinlerinde bir tortu taşımazlar. 

Diğer yandan, 1980 sonrası genel trende uygun 

olarak yetiş(tiril)en gençliğin apolitik yapısı, büyük 

oranda gençliğin niteliklerini belirliyor görünmekte-

dir. Hayata daha çok hazlardan ve internet üzerin-

den bakan bir gençlik. Bu gençlik, babası ve dedesi 

gibi kazanımlarını çok emek vererek elde etmiş de 

değil. Bunun doğal bir sonucu olarak, bir önceki 

neslin kazanım olarak gördüklerini hazır bulmuştur. 

Dolayısıyla bunun onlar için doyumsuzluk katsayı-

sını yükseltme ve konusu belirsiz eylemlere doğru 

sevketme riski büyük. 

Taksim gösterilerinde, aşırı politize olmuş mar-

jinal sol grupların yönettiği bir internet gençliğinin 

varlığını gördük. Bunlar için kendisinden büyüklerin 

sıklıkla kullandığı istikrar, uyum, birlik gibi kavram-

ların beklenilen etki ve hassasiyetleri oluşturmadığı 

da bir vakıa. Tam da postmodern bir tarzda zihni 

parçalanmış, hayata daha parçacı bir zaviyeden 

bakan; dolayısıyla klasik kutsallıklardan sıyrılıp, bir 

açık büfe kutsallığı daha doğrusu kutsallığın yitimi-

ne doğru giden yeni nesil genç zihniyetleri gördük. 

Başbakan, “elinde tas tava değil, bilgisayarla 

dolaşan gençlik” diyor ama, bu bilgisayarı nasıl bir 

hedef uğruna kullanacağını bilmeyen gençliğin oranı 

artıyor. Bu açıdan kanaatimce eksik olan nokta; 

gençliğin acilen bir değer ve hedefe yöneltilmesidir. 

AK Parti’nin bir gençliği yok. Gençlik dünyanın ve 

insanlığın sorunları ile dertlenmek yerine, gelecekte 

maddi olarak sahip olacakları ve kariyerleri ile daha 

fazla ilgileniyor. Maalesef  şu anda muhafazakâr 

gençlik de gittikçe sekülerleşen ve dünyevileşen bir 

karaktere bürünüyor. İşte böyle bir gençliğin elindeki 

bilgisayarlar, twitler, facebooklar, zaten dışarıdan ve 

içeriden yönlendirilen birtakım hareketlerin önünde 

gençliği bir hedefsiz kitle halinde sürükleyebilir. 

Hiç şüphesiz gençlik için yeni ümitler, iş, istih-

dam vb. önemlidir. Fakat bundan daha önemlisi, 

gençleri değerlerle kuşatmak, insanlık ve dünyaya 

dair önemli sorunlarla dertlendirmektir. İnsanların 

biyolojik anlamdaki ihtiyaçları önemlidir; fakat psi-

kolojik tatmin vasıtaları sağlam bir bakış açısı ile 

verilmediği zaman, arayışlar ancak manipüle eden-

lerin belirledikleri yöne doğru evrilirler. Aslında 

biz Taksim’de bunu da görmüş olduk ve maalesef 

şiddet yüklü olarak ve değişen kutsallık anlayışları 

çerçevesinde.

Ben, Taksim olaylarının Türkiye’de yeni postmo-

dern sosyal hareketler için önemli bir örnek olduğu 

ve tam da bu sebeple, deşifre ettiği sorunlar üzerinde 

daha fazla ciddiyetle durulması gerektiği kanaatini 

taşımaktayım. Bu açıdan göstericilerin mi yoksa 

hükümetin mi galip olduğundan öte, Türkiye’nin faş 

olan yapısal sorunlarının gündeme getirilmesi, bun-

ların üzerine konuşulması, belki Taksim’deki olayla-

rın tüm Türkiye için bir kazanca dönüştürülmesine 

vesile olabilecektir.

* Bu yazı, Milat gazetesinde konuyla ilgili köşe yazılarımın yeniden 

düzenlenmiş ve eklemeler yapılmış şeklidir.
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Ercan YILDIRIM

KÜRESEL KÜLTÜR, ORTA SINIF ve 
ZAMANIN RUHU

-Gezi Parkı Eylemlerinin Felsefi, İktisadı Arka Planı-

T arihin hiçbir döneminde 

insanoğlu günümüzde 

olduğu kadar maddi yönden 

gelişmemişti. Bu kadar bü-

yük bir nüfusa dünya hiçbir 

zaman sahip olmamıştı. Re-

fah, gıda bolluğu hiçbir vakit 

çok geniş kesimlere, nüfusun 

geneline bu derece yayılma-

mıştı. Tüketime yönelik bir 

iktisadi düzene dünya sahip olmamıştı. Dünya var 

olduğundan beri insanoğlu tüketimi, ülkelerin ve 

toplumların geneline bu denli yaymamıştı. Tüketim, 

hep yeni bir nesneye sahip olma arzusu günümüzde 

olduğu kadar dünyaya egemen olmamıştı. Gıdaların 

bol ve ucuzluğu, alternatif beslenme seçenekleri, alt 

gelir grubunun bile ulaşabileceği temel besinler dün-

yada şimdiye kadar bu derece yaygınlaşmamıştı.

1. Kapitalizmden Dönüş Yok!

Modernite, kapitalizm gelişim süreci itibariyle 

her zaman refah devleti idealinde oldu fakat bunu 

hiçbir zaman gerçekleştiremedi. Modern dünya sis-

teminin insanlara sunduğu yaşam şartları içinde mü-

reffeh bir hayat algısı çoğunlukla akamete uğradı. Sık 

sık savaşların meydana gelmesi, sömürgeciliğin çok 

sert şekilde ilerlemesi, sanayi devrimiyle ortaya çıkan 

işçi ihtiyacının, mal ve hizmetlerin, ücretlerin zaman 

zaman dipleri görmesi merkezde yer alan ülkelerde 

bile refahın adil dağıtılamamasına neden oldu. Kapi-

talizmin klasik mantığı içinde zaten gelir adil bölü-

şülmez ama özellikle temel ihtiyaç maddelerinin kul-

lanımı esnasında bile ciddi sorunlar ortaya çıkmıştı. 

Kapitalizm öncesi Avrupasının kısıtlı imkanlar içinde 

kavrulmasına karşılık modernite Avrupa için ger-

çekten bir cennet oldu. Sebzelere, tahıl ve yumrulu 

bitkilere dayalı gıdaların egemenliği hemen her gün 

yulaf lapası yemek zorunda 

kalan kitleler için moderni-

tenin sunduğu imkanlar her 

türlü eza ve cefaya değecek 

ölçüdeydi. 

Kapitalistlerin arkasında 

büyük bir halk kitlesi vardı 

ve sermaye temerküzünün 

her ne şart altında olursa ol-

sun ilerlemesi bu geniş kala-

balığın maddi ve manevi desteğine bağlıydı. Pahalı, 

elde edilmesi zor, yoğun çalışma ve ağır mesai bile 

gerektirse de modern kapitalist üretim ve iktisattan 

geri dönülmeyeceği iyice kesinleşmişti. İnsanlar için 

geleneksel hayat zihnen bitmişti. Yokluk, yoksunluk, 

yokken sömürülme anlamına gelen klasik Orta çağ1 

artık unutulabilirdi. 

Modernite, kapitalizm insanlar için büyük vaatler 

anlamına gelmiyordu. Fakat insanlara büyük fırsatlar 

sundu.2 Geleneksel hayatın sakin, dingin gündelik 

hayatı karşısında modern dönemin kargaşası insanlar 

için daha kabul edilebilir bulundu. Kapitalizm her 

şeyi kitleselleştirir. Kitleselleşerek kazanır. Ama kitle-

selleşmeyle kaybetmez. Kitlelere kaybetmez. Kitleler 

her zaman kapitalizmin güçlenmesine neden olur. 

Çalışma, üretme, emek, sermaye, kâr hatta ifl as kit-

lelere mal olduğu zaman anlam kazanır ve kapitaliz-

min ilerlemesini sağlar. Modern kapitalist sistem sa-

vaşları bile kitlelere yayar ve dünya savaşlarının hepsi 

bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu derece kitlelere hi-

tap eden bir felsefenin, iktisadi nizamın hatta siyasal-

lığın kitlelerle sık sık hesaplaşması da gerekecektir. 

Çünkü kitleler talep etmeyi öğrendiği, böyle organi-

ze edildiği için zamanla kendi kitlesinin selametini 

düşünecektir. Böyle durumlarda sistem bireyselliği 

ve pragmatizmi3, özne olma güdüsünü insanlara tel-

kin eder. Bireysellik ve kitlesellik çarpıştıkça ortada 
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küresel medeniyetin ürettiği kültürün yaygınlaşması 

hızlanır. 

Kapitalizmi Aşan Sistem: Küresel Medeniyet

Küresel medeniyet ve neo liberal etki belli baş-

lı bazı değerlerin ortaya çıkmasına, bir çoğunun da 

tedavülden kalkmasına neden olur. Bugün, dünya 

sisteminin belli bir merkezi yoktur.4 Dünya sistemi 

daha önceki sistemlerden farklı olarak ve gücünü üst 

düzeye çıkararak dünyada tüm milletlerin ve bireyle-

rin içine katıldığı “ortak kül-

tür” meydana getirdi. İktisadi 

manada üretimin ve tüketi-

min belli merkezlerde top-

lanmasına rağmen artık çev-

re ülkelere de kayacak denli 

çeşitlenen üretim sahaları 

ile birlikte toplumlar kapita-

lizmin yeni kültür sahasına 

entegre olmaya hatta ona kat-

kılar sunmaya başladı. Kim-

se yeni kültür normlarından 

uzakta kalmayı bugün itiba-

riyle başaramamıştır. Dün-

yanın her köşesinde, sadece 

tüketim malları ya da tek-

nolojik edevat olarak değil, 

yaşama stili bakımından da 

“bir örneklik” hakim olmaya 

başladı. Bangladeş, Somali, 

Sudan gibi geri kalmış saha-

lar haricinde dünyanın bü-

yük kesiminde 20. asırda bile 

görülemeyecek denli bir gıda 

temerküzü gerçekleşti. Buna 

bağlı olarak refah kavramı 

herkesin içinde yer etti. 

Sudan’ın, Pakistan’ın Kur’ân hıfzı yapan, yiyece-

ğe ve giyeceğe kendi dinini ve insanlığını bağışlama-

yan çok dar kesimler haricinde Küresel medeniyetin 

kültürü sadece yaygınlaşmamakta aynı zamanda ona 

Müslümanlardan da çok büyük katkılar sağlanmak-

tadır. 

Türkiye, Küresel medeniyet kültürünün sistem-

li biçimde  yerleştiği ülkelerin başında gelir. Öyle 

ki siyasal yönelimler, Arap Baharı ve Ortadoğu’daki 

ülkelerin, İslâmi yönelimlerinin kontrollü işleyişin-

de de aktif rol alan Türkiye’nin kısa ve uzun vadede 

Küresel medeniyetin dinamiklerine büyük katkıları 

olacaktır. Çünkü Küresel medeniyetin kültürü, re-

fahın; refahla birlikte yükselen “hayat standardı”nın 

tüm tabana yayılması esasına dayanır. Refah kültürü, 

yüksek hayat standardı algısı, tepeden tabana yayılan 

geleneksel modernist algılardan kopar. Zorlayıcı ve 

baskıcı modernliğe karşı Küresel medeniyet gönüllü 

modernleşmeyi öne çıkarır. 

Bunu yaparken, geleneksel dünya sistemindeki 

merkez-çevre anlayışını ters 

yüz eder ve merkez ile çevre 

arasındaki farkları, en azından 

statü farklarını ortadan kaldı-

rır.  Merkez hâlâ Batıdır. Hâlâ 

para, sermaye orada toplanır 

ama tüm refah sadece Batıya 

akmaz. 

Üretim artık dünyanın tüm 

sathına yayılıp, hizmet sektö-

rünün imkanları geri kalmış 

ve orta seviyedeki ülkelerde de 

karşılık bulabilir. Dolayısıyla 

ekonominin gelişkinliği, tü-

ketim kültürünün hayat tarzı, 

gıda ve beslenmede sıkıntı du-

yulmaması, bilhassa tekstilin 

iyice ucuzlaması ve her kesime 

göre kıyafetin üretilebilmesi,5 

devletlerin eğitimi yaygınlaş-

tırması, sağlık hizmetlerinde-

ki seviye yükselmesi Küresel 

medeniyet kültürünün “ortak 

insanlık” kültürü haline gel-

mesini de sağlar.   

Küresel Kültür ve Müslümanlar

Küresel medeniyetin kültürünün yani zamanın 

ruhunun6 iktisadi yöneliminin yanında birtakım fi k-

ri, siyasal umdeleri bulunur. Bu kültür toplumlardaki 

insan portrelerini büyük oranda etkiler. Yeni bir top-

lum, yeni bir insan gerçekliği, yeni sınıfl ar meydana 

getirir. Eski kültürü devam ettirse bile ona büyük 

katkılar sağlar ve ortaya sentez kültür çıkarır. İnsan-

lara, bireylere yeni aidiyet merkezleri vermez, eski 

mensubiyet bağlarını tamamen silmez ama küresel 

kültür ile geleneksel aidiyet değerleri arasında çifte 

Günümüzde küresel kültür, 
medeniyet değerlerini yaygın-
laştırmak için orta sınıfı olabil-
diğince genişletir. Burada kul-
landığı en önemli ekonomik 
parametre “hizmet” sektörü-
dür. Hizmet sektörü, bir top-
lumda üretim ve imalatın öte-
sinde, kaygan zeminde işleyen 
sektörlerden oluşur. Getirisi 
büyük, istihdam alanı geniş, 
ithalat ve ihracat aralığı büyük 
hizmet sektörü, herhangi bir 
kriz durumunda, çatışma orta-
mında tüm iktisadi gücünü 
kaybeder ve doğal olarak ülke 
felç geçirmeye başlar.
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zihin oluşturarak hissedilen ve yaşanan arasında de-

rin uçurumlar açar. 

Müslümanların küresel kültüre yönelik geliştir-

dikleri savunmalar arasında kati bir ötekileştirme 

yoktur. Teknik ve teknolojik üstünlük ile iktisadi 

sektörlerdeki çeşitlenmeye bağlı olarak Müslümanlar, 

küresel kültürün iktisat politikalarına mesafeli dav-

ranmazlar. Bilakis Müslümanların gelişmesi, İslâm’ın 

batı karşısında varlığını geliştirmesi için bunlara ih-

tiyacı olduğunu savunur. Zamanın ruhu küresel kül-

türden kaçış olmadığı vurgusunu kesin fi kir haline 

getirir. Zamanın ruhu toplumların, bireylerin kendi 

inanç öğelerinin değişmesini istemez, Müslüman ise 

İslâm’a dair imanının ve ibadetlerinin yapılmasını is-

ter hatta bazı yerlerde şart koşar. Fakat aynı zamanda 

bu yeni insanlık kültünün de aynı derecede bireyde 

etkili olmasını ister.  

Gündelik hayatı bölüştürür yani. Namaz vakit-

leri, oruç zamanları, Kur’ân okuma saatleri dışında 

yaşayış ortak kültüre göredir. Zamanın ruhu mensu-

biyet bağını tekten çoka çıkarır ama etki olarak kendi 

kültürünü öne çeker. 

Modernistler şeklen de, içerik olarak da farklı 

kültürleri ve dinleri dışlamıştır. Bu konuda çok sert 

tedbirler almışlar her halükârda Batı dışı unsurların 

tümünü dışlamışlardı. Günümüzde küresel mede-

niyet bu dışlamayı en azından pragmatist hedefl eri 

bağlamında içerik bakımından reddetse de şekli ola-

rak onların bireylerin benliklerinde yer bulmalarına 

itiraz etmez. ‘Çoğulculuk’, ‘çokkültürlülük’, ‘birlikte 

yaşama’, ‘ötekileştirmeme’ gibi kavramların eşliğinde 

küresel medeniyet insanların aidiyetlerine vurgu ya-

pan bir kültür geliştirir. 

Özne, Birey ve Bağ-sızlık

Kişioğlu günümüz dünyasında öznedir ancak bu 

özne her zaman yapan, eyleyen değil ama eylediği 

varsayılan, yaptığı düşünülen, dünyayı değiştirme 

amacıyla donatılmış ve “kendi dünyasını kurma” yo-

lunda mesafe kat etmiş bireydir. 

Özne olması onun dünyanın işleyişinde pay sahi-

bi olduğunu, kendini gerçekleştirme yolunda etken 

olduğunu göstermez. Özne bu bakımdan sanaldır, 

varsayılmıştır, verilidir. İçinde bulunduğu ortam 

içinde özne gerçekleştiren, yön veren ve söz geçiren 

kişi olarak gösterilse de esasında Küresel kültürün 

akışını sağlayan bir parçadır. 

Kişiye özne vasfını veren, onun yaptıkları değil 

fakat yapabileceği motivasyonunu sağlayan iradedir. 

Kişi yapabildiğini zanneder ama sadece yapabilme 

gücünü hisseder. Kökleri, bağlandığı kaynaklardan 

özgürleştiği ve bağımsızlaştığı için birey kendini hür 

ve özne addeder ama sadece köksüzdür. Bağımsızlı-

ğı bağı olmamasındandır. Bağlarının bulunmaması, 

kendini gerçekleştirebileceği kanaati insana özgü 

egoyla birleşince özneye benzer bir duruma ulaşır, 

halbuki özne bile değildir. Sadece bağları olmadığı 

için herhangi bir yere gitmede, konuşmada, yapıp et-

mede çekincesi bulunmaz.7

Kişi Kendi Dünyasını Kurabilir mi?

Küresel kültür içinde kişinin kendi dünyasını 

kurduğu tezi yine bir karşılığa sahip değildir. 

Tasarlanmış ve yürüyen düzen içinde insanın, 

çevresinden, milletinden ve cemaatinden ayrışmış 

olması, kendi kendiyle baş başa kalıp, sanal ağlar 

üzerinden iletişime geçmesi onu özgür kılmadığı gibi 

kendine ait dünyasını kurmada yardımcı olmaz. 

Tam tersinde kurgulanmış dünyanın basit bir par-

çası yapar. 

Bilgisayar başında, telefonda, tablet bilgisayarda 

etrafından soyutlanan bireyin dünyası yoktur; “ora-

daki” dünyaya girme gayreti vardır. “O” dünya onu 

kabul edecek midir, etmeyecek midir? Twitter’da 

takipçi sayısı, facebook’ta arkadaş miktarı, oralarda 

kurduğu gruplar ve yöneticilikleri bu dünyanın ka-

pılarını açmaz; küresel kültüre dahil olmak için belki 

sadece referans teşkil eder. Zengin ya da fakir, doğu-

lu ya da Trakyalı farkı gözetmeden, mensubiyetinin 

niteliğini göz ardı edercesine bireyler o kültüre, o 

ortama ve dünyaya girebilmek için gündelik ve varo-

luşsal kimliklerinden sıyrılmak zorundadır. Müslü-

man kimliği ile alt sınıf ekonomik yapısıyla herkesin 

o bireyi kabul etmesi, arkadaşlık kurması mümkün 

değildir. Küresel medeniyet “evrensellik”, “dünya va-

tandaşlığı”, “insanlık” başlığı altında herkesi, her mil-

leti, milletlerin içindeki vatandaşları, farklı kimlikleri 

bir pota altında birleştirir. 

Bu kültür sadece teknoloji ya da sanal ağlar üze-

rinden gerçekleşmez; televizyon, radyo ya da telefon-

la yani iletişimin her dalıyla; bunların da merkezde 

yer aldığı iktisadi düzen ve siyasallıkla insanlar aynı 

düşünme ve yaşama standartlarının bir parçası olur. 

Standart yaşama küresel kültürün temelidir. 
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Burada kitleler vardır, muhalefet aktiftir. İnsan-

lar muhalefet ederler ama kazanan daima sistemdir 

zira muhalif olanlar işleyişin adaletsizliğinden yakı-

nırlar. Çünkü kendileri o sistemin ya başına geçmek 

isterler ya da dağıtımdan eşit şekilde yararlanma 

derdindedirler. Bu aşamada kültürel farklılık, farklı 

etnik yapılanma ve itikadi çeşitlilik bile herhangi bir 

üstünlük kesbetmez. Bilindiğinin aksine küresel me-

deniyette Müslümanların yeri düşük ya da önemsiz 

değil tam tersi üst düzeydedir. Türkiye’de Türklerin, 

Kemalist anlayışa bağlı olarak ulus manasındaki üs-

tünlüklerinin bir karşılığı geçerli değildir; sistemin 

işleyişinde sürekli sorun çıkardıkları için. Başka et-

nik unsurlar bu bakımdan tercihe şayandır. Şiddetin 

ve hoşgörünün küresel kültür bakımdan, zamanın 

ruhu açısından birbirinden farkı çok yoktur; aynen 

devletin, sivil toplum kuruluşlarından keskin hatlar-

la ayrılmaması gibi. Devlet son sözü söyleyen kurum 

olarak, hiyerarşinin en tepesinde yer alsa bile, işleyiş-

teki yeri açısından basit bir bireyden ya da STK’dan 

farkı yoktur. Birey, sivil toplum adı altındaki birlik-

telikler genişler, küresel kültürün kapsamı içinde 

yeni bir algı merkezi haline gelir. Toplumun tamamı 

küresel kültürün parçası olsa bile bazı kesimlerinin 

taşıyıcı olma özelliği vardır. 

Orta sınıf işte bu kesimlerle oluşur. 

Küresel Kültürün Taşıyıcı: Yeni Orta Sınıf

Orta sınıf Batı medeniyetinin geliştirdiği kapita-

lizmin, küresel kültürün taşıyıcısı durumundadır. 

Orta sınıf büyük oranda tüketim kültürüne göre 

kendini dizayn etmiş, büyük bir iktisadi mirasın 

temsilcisi durumundadır. Orta sınıfl ar Küresel me-

deniyet öncesi toplum kurgusu içinde umumiyetle 

belirli bir meslek, grup ve zümreye dayanırdı. Burju-

va ya da küçük burjuva sınıfının geniş kesimini orta 

sınıf olarak kabul etmeli. Osmanlı’nın son dönemi 

ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında orta sınıfı değerlen-

dirmek, kimlerden oluştuğunu tespit etmek ve eko-

nomik yapısı hakkında fi kir sahibi olmak çok daha 

kolaydır. 

1. Orta sınıf bir kere iktisaden bulunduğu top-

lumun belkemiği olduğu kadar, büyük bir kısmını 

oluşturur. 

2. Orta sınıfl ar her zaman toplumlarda değişim ve 

dönüşümün dinamiğidir. 

3. Modernleşmenin toplumlara kabul ettirilme-

sinde, teknik ve teknolojinin ikamesinde orta sınıf 

öncü olmuştur. 

4. Modernitenin hayat tarzı olarak o toplumun 

kültürüyle bağdaştırılarak, millete tanıtılmasında ve 

yerleştirilmesinde bu sınıf belirleyicidir.

5. Yaşam tarzı oluşturmayı başarsalar bile gele-

neksel dönemde bunu tüm topluma yayamamışlar-

dır. Fakat günümüzdeki küresel kültür bunun yay-

gınlaştırılmış halidir. Bu da orta sınıfın gelişkinliğini 

ve tarz değişikliğini gösterir.

6. Eğitim, köken, ekonomi ve davranış bakımdan 

kendine özgü ayrıksılığı barındıran orta sınıf, küre-

sel medeniyet ile birlikte daha makbul hale gelmiş ve 

toplumun geneline yayılmıştır. 

7. Geleneksel dönemde, Osmanlı ve hatta 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında orta sınıfl ar genellikle 

kimliğini İslâm’a dayandırırdı. 27 Mayıs hareketin-

den sonra İslâm’a bağlılığını muhafaza etseler bile 

orta sınıf çeşitlenmeye başlamış ve İslâm’ı yegane 

mensubiyet olmaktan çıkarmışlardır. Dindarlık ile 

köken problemi halledilse de İslâm’ın yanında diğer 

ideolojiler ve kapitalizmin bizatihi kendisi eksene 

yerleşmiştir. 

8. Orta sınıf bugün, İslâm’ın algılanışını belirle-

yen en büyük güçtür. Orta sınıf büyük oranda din-

dardır ya da dine karşı fevri davranmaz. Fakat İslâm 

anlayışı bütüncül değildir. İslâm’ın dönüştürücü gü-

cünü ne toplum ne de devlet nezdinde kabul etmez.  

Günümüzde orta sınıf, küresel kültürün temel 

gücü haline geldiği için toplumu dönüştürmede  ya 

da dönüşen toplumun idamesinde metalar ve hiz-

metleri kullanmak yerine “yaşam tarzları, yaşam ve 

yaşantı dünyaları” (Funk, 2013, 33) üreterek, in-

sanları sadece malzemeye çağırmıyorlar, icad edilip 

genellenen hayatın içinde bireylerin malzemelere, 

ürünlere ve her türlü tüketim araçlarına kendilerinin 

ulaşması sağlanmaktadır. 

Orta Sınıfın Kısa Tarihi

Orta sınıf, Osmanlı batılılaşması içinde Lale 

Devri’nden sonra gelişmeye başlamıştır. Çok entere-

sandır, bir yandan dindar, geleneklerine bağlı iken 

öbür taraftan Batılılaşmanın getirdiği yeniliklerin 

hepsine sahip olmak, onları üretmek, topluma tanıt-

mak, üretimini yapmak, ticaretini geliştirmek ister.8 

Bu kesim devlet eliyle yaygınlaştırılan Osmanlıcılık 

ve İslâmcılık fi kirlerinin takibini üstlenmiş, toplum 
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nezdinde kabul edilebilirliğini sağlamıştır. Maddi 

gücü ile siyasal katılımı sağlamak isteyen orta sınıf, 

İttihat ve Terakki, Tek Parti idarelerinde zayıfl asa, si-

yasal olarak geri plana düşse de varlığını sürdürmüş, 

etkisini hissettirmiştir. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 

Hukuk Cemiyetleri’nin, Demokrat Parti’nin, ANAP, 

Milli Görüş ve AK Parti’nin iktidarlarında bu “eşraf” 

sınıfının rolü büyüktür. İktidarı büyütürken, iktidar 

sayesinde büyüyen bu orta sınıf, Türkiye’nin mo-

dernleşmesi için en etkili girişimleri yapmıştır. 

Sanıldığının aksine bu iktidarlar Batıya daha açık, 

üretime yatkın, fi nansa düşkün ve ilerleme ilkele-

rinin hepsini  klasik Kemalist, sol partilerden daha 

çok içselleştirmiştir. Bu yüzden Türkiye’de teknolojik 

yeniliklerde, mimaride, belli başlı köprü, baraj gibi 

eserlerde öncüdür. 

2. Türkiye’nin Yeni Toplum Katmanları ve Kültürleri 

Türkiye orta sınıfın toplumun geniş bir kesimini 

oluşturmasının refahını/sıkıntısını yaşıyor. 

2000’li yıllara kadar Türkiye’nin toplum katman-

laşması basamaklı değildi.9 Kabaca yüksek, orta ve 

alt sınıftan söz etmek mümkündü. Fakat sonraki yıl-

larda üst sınıf ile orta sınıf arasında, orta sınıf ile alt 

sınıf arasında yeni ve geçişleri işaret eden kesimler 

doğdu. Bu bakımdan Türkiye’de çok geniş ve yaygın 

bir alt kültür yer almaz, bunlar yavaş yavaş orta sınıfa 

yönelmiş alt-orta sınıf olmuştur. Sınıfl arın benzerlik 

ya da farklılıkları yine ülkeler arasında farklılık gös-

terir. Mesela ABD’nin üst sınıfı, kültür öğeleri bakım-

dan bizdeki orta sınıfa karşılık gelecek işler yapar. 

(Gans, 2007, 19 - 29)10 

Türkiye’de sayı ve kültür yapısı bakımından yek-

pare ve keskin sınıfl aşma milenyumdan sonra azal-

maya başlamış, sınıfl ar arasındaki geçişkenlik iyice 

artmış ve neo liberal piyasanın büyümesiyle birlikte 

sert dönüşümler yaşanmaya başlamıştır. 

Belki gayri safi  milli hasıladan düşen pay herkese 

yine eşit değildir ama üst sınıf ile orta sınıf arasındaki 

bölünmüşlüğü her an kapatacak düzeye gelmiştir. 

Alt sınıfl ar ekonomik geliri nedeniyle orta sınıfa 

yaklaşamasa bile, asgari ücret, belediyelerin ve yar-

dım kuruluşlarının himayelerinde bulunması, temel 

sağlık ihtiyaçlarının karşılanması nedeniyle aşırı fa-

kirlik yaşamazlar.11 Alt sınıfl ar, üst ve orta sınıfl ardan 

iktisaden, tüketim imkanları açısından bir düşüklük 

gösterse de kültür bakımından ve zihniyet olarak ke-

sin farklılaşmalar göstermezler. Kafeler, tatil imkanla-

rı, beyaz eşya, elektronik cihazlar, giyim kuşam bakı-

mından üst ve orta sınıfl ar alt kesimlerden ayrılsa da, 

izlenen televizyon programları (yemek yarışmaları, 

yarışmalar, evlilik programları dahil), müzikler, fi lm-

ler, spor programları, düğünler ve diğer yönlerden 

çok benzeşirler. 

Üst sınıfın çok az miktarı hariç aristokrat bir kö-

kenden gelmediği için Türkiye’de kültür olarak blok-

tur yani üstten alta kadar aynılaşmıştır.12 

     Üst ve Orta Üst Sınıfların Özelliği

Türkiye’de idealizm, fi kri gelişkinlik ve kültürel 

zevkler bakımından sınıfl ar arasında çok büyük fark-

lılıklar yoktur. 

Orta-üst kesim kafede vakit geçirirken orta-alt 

kültür düğünlerde, aile meclislerinde, kahvelerde za-

man öldürürler. Çünkü her ikisinin de memleketin 

sanat, kültür, siyaset hayatına söyleyebildiği yeni bir 

şey yoktur. 

Bu durağanlık tüm sınıfl arı birleştirir. 

Üst sınıf ile orta sınıf arasındaki belirgin farklı-

Türkiye, İslâm ülkelerinde, Kuzey Afrika ve Ortadoğu coğrafyasında sadece liberal 
demokrasi ve parlamenter sistemi geliştirip idame etme açısından değil; banka, tüketim 
malzemeleri, eğlence kültürü, siyasal kültür bakımından rol modeldir. Bunu Türkiye’nin 
“ılımlı İslâm” ihracı olarak görmek hatalıdır. Bu ülkelerdeki sert, radikal İslâmi hareket-
lere karşı elbette bir tavır içinde olan Türkiye’nin, ılımlı İslâm başlığı altındaki İslâmcılık 
anlayışının ötesinde bir örnekliği vardır. Hatta medeniyetler ittifakı girişimleriyle Batı 
ile eklemlenmiş bir İslâm dünyasının oluşmasında Türkiye’nin öncülüğü olsa bile Küresel 
Medeniyet değerlerinin yaygınlaştırılması bunların hepsini kapsar.



■ Türkiye’de Neler Oluyor?

51Umran TEMMUZ 2013

lıklara rağmen, üst sınıf her zaman yüksek kültür 

ürünü düşünceler geliştirmez. Mesele zaten biraz da 

buradadır, üst kesimin yüksek kültür üretecek bir 

kendiliğinin bulunmaması. Benzer şekilde üst orta 

kesimler de Türkiye’ye yön verseler bile Türkiye’nin 

tarihi misyonunu tespit etmede gerekli zihni donanı-

ma sahip değildirler. 

Bunlar genellikle “sonradan olan” siyasetçi, tüc-

car, sanatçı, sanayici kesimlerden oluşur ve kır kö-

kenli, kasabalı ya da köylü daha da genel manada taş-

ralı bir tutum sergiler. Çok geniş olmayan bu kesim 

fi kri ile yaşadıkları arasında büyük tezatlar oluşturur. 

Kavuştuğu para ve kariyerin elinden gitmemesi için 

yerleşik görüş ile, devletin yönetenlerle, statüko ile 

hiçbir zaman uyuşmazlık sergilemezler. Gerektiğin-

de dindarlıklarını gösterirler, yemeleri içmeleri yeni 

yeni üst sınıfa yatkınlaşır ama kendi geleneklerini 

yaşamaya devam ederler. Namazlarını kılar, yardım-

larını, zekatlarını verir, haclarına giderler ama neo 

liberal iktisadi düzenin gerektirdiği her türlü piyasa 

kuralına da uyarlar. Yönlendirme işine girmezler ama 

yönlendirilmekten kaçamazlar. Bu yüzden taşrada 

edindikleri, gençken kazandıkları birikimleri harcar, 

değerleri, ahlakı ve maneviyatı dönüşüme uğratmak-

ta, araç haline getirmekte mahzur görmezler.13 

Bunların kültüre, kültür dünyasına, Türk kültü-

rüne, İslâm anlayışına basit bazı düzenlemeler yap-

maktan öteye geçemezler. Kalın, parlak, pahalı, ağır, 

hacimli, görselliği bol ama içeriği boş kitaplar bas-

maktan zevk alırlar. Bununla geçmişlerine döndük-

leri, vazifelerini yerine getirdikleri ve vicdanlarını 

bir şekilde rahatlattıkları zannına kapılırlar. Birkaç 

kültür programına sponsor olma, maddi destekte 

bulunmanın ötesinde, yardım faaliyetlerinde yüklü 

çekler keserler. 

Üst orta kesim kültür ve birikim açısından son 

derece zayıf ama iktisadi durum olarak toplumun 

üstündedir. 

Kendilerine özgü eğlenceleri, toplantıları, tatilleri 

yoktur.14 Zikir çekmeye, düğünlere gitmeye devam 

ederler, akrabalarından, geldikleri yerlerden kopma-

mışlardır ama oraya bir katkıda da bulunmazlar. Orta 

üst kültürün eğitim seviyesi çok düşük olduğu için 

bu eksiklerini çocukları üzerinden gidermeye çaba-

larlar ve onları dışarıda okutmak isterler. 

Orta ve Alt - Orta Sınıfların Özellikleri

Orta sınıf ile orta alt sınıf arasında çok az farklı-

lıklar vardır.15 

Orta sınıf doktor, mühendis, akademisyen, yük-

sek cirolu esnaf, işyeri sahibi kesimlerden oluşurken, 

orta alt kültür daha çok eğitim durumlarıyla öne çı-

karlar. 

Her iki kesimin hafta içi ve hafta sonu ayrımları 

vardır ve gündelik hayatlarını, ayırırlar, kültürlerini 

ona göre geliştirirler ve tatilleri bir özgürlük alanı 

olarak görüp tamamıyla tüketimin emrine verirler: 

“Orta-alt kültür grubu genellikle üniversite mezu-

nu kimselerden oluşur. Bu kesimin farkı ancak aşağı 

kültür ile tanımlanabilir/mukayese edilip anlaşılabi-

lir. Yaptıkları iş/meslekleri aşağı kültürden daha “ra-

hat”, maaşları daha “fazladır.” 

Genellikle devlet dairelerinde ya da özel şirketle-

rin imkânları iyi kısmında çalışırlar. Arada bir “tav-
siyelere” göre gişe hâsılatı olan fi lmlere giderler, 
hafta sonları alışveriş merkezlerini gezerler, halı 
saha maçları yaparlar, popüler yahut menşeine 
göre dini kitaplardan üç ayda bir tane okurlar, 
prime-time’daki dizileri izlerler (hatta pembe 
dizileri, boşanma programlarını da!) belli bir ga-
zeteyi üstünkörü takip ederler, siyasi olayları iz-
lerler ama oy verilmesi gereken yerlerde hep isa-
bet sağlarlar. Herhangi bir yerde alt gruptan bir 
müdür, şef  statüsü kazandıklarında bunu büyük 
bir olay olarak görürler. İşlerin nasıl işlediğini öğ-

rendiğinde milletvekili adayı olurlar. Toplumun so-

runları, memleketin gidişatı için endişeli ve alakadar 

gibi gözükseler bile kendi ikballeri söz konusu oldu-

ğunda her türlü sorumluluktan kaçınırlar. İşlerinin 

rahat, paralarının yeterli, makamlarının yükselebilir 

olduğunu gözleri parlayarak anlatırlar. Aşağı kültürle 

farkları yalnızca eğitimdeki sürekliliklerinden gelir.” 

(Yıldırım, 2010)

Orta Sınıfı Belirleyen Hizmet Sınıfı

Günümüzde küresel kültür, medeniyet değer-

lerini yaygınlaştırmak için orta sınıfı olabildiğince 

genişletir. Burada kullandığı en önemli ekonomik 

parametre “hizmet” sektörüdür. Hizmet sektörü, bir 

toplumda üretim ve imalatın ötesinde, kaygan ze-

minde işleyen sektörlerden oluşur. Getirisi büyük, 

istihdam alanı geniş, ithalat ve ihracat aralığı büyük 

hizmet sektörü, herhangi bir kriz durumunda, çatış-

ma ortamında tüm iktisadi gücünü kaybeder ve do-

ğal olarak ülke felç geçirmeye başlar. Hızlı bir işsizlik, 

daralma ekonomik krizin ardından siyasi sorunlara 
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yol açar ve ülke çok kolayca iç ve dış müdahalelere 

açık hale gelir. Üretime, sanayiye ve tarıma bağlı ser-

maye olmadığı için kendi kendini fi nanse edemeyen 

hizmet sektörü ülkesi uluslar arası siyasal ve fi nans 

şebekelerinin hammadde kaynağına dönebilir. Fakat 

hizmetlerin gelişkin olduğu, her türlü sektörün ya-

yıldığı ülkede sıcak para denen yatırım imkanlarıy-

la birlikte, görece refah havası o ülkenin kültürünü 

rahatça dönüştürebilir. Çünkü orta sınıf yani hizmet 

sektörüne bağlı iktisadi ve toplumsal yapılanma, 

konformisttir. 

Aktüel dille istikrarı sever. 

İstikrar muhafazakârlığı getirir ve dini, ahlaki, ik-

tisadi manada muhafazakârlık, kısmen dindarlaşma 

artar.16 Orta sınıf yani küresel medeniyetin geliştir-

diği konformist kesim muhafazakârlaşma sayesinde, 

bulunduğu konumu sürdürebilir. 

Türkiye tam da böyle bir durumda yer alır. Şu 

anda Türkiye’de hizmet sektörü yüzde 75’e ulaşmış-

tır. Türkiye’nin genç nüfusu yalnızca bu sektörlerde 

çalışma planları yapmaz aynı zamanda diğer üretim 

sektörlerinde kendini geliştirmeyi de kafasından çı-

karmıştır. Büyük oranda “para ve kariyer” odaklı iş 

hayatının efsunundaki gençler, geleceklerini iyi bir 

orta sınıf olma planlarına göre ayarlamışlardır. Geç-

mişte çok daha net gözlenen “elit” olma isteği, yük-

sek kültür içinde yer alma talebi ve hayalleri yerini 

orta sınıfa has, sabit ücretli olmaya evrilmiştir. Elitler 

ve alt sınıf Türkiye’de gittikçe daralmaktadır. Bu, sayı 

olarak, iş hacmi bakımından böyle olduğu gibi ya-

şam düzeyi açısından da orta sınıf çok geniş bir yeri 

kapsar. 

Türkiye’nin Rol Modelliği

Türkiye orta sınıfl arın iktisadi düzenlerinin, siya-

sal taleplerinin üzerine yaslandığı için Küresel kültü-

rün aktif bir aktarıcısı hatta üreticisi durumundadır. 

Özellikle İslâm ülkelerinde, Kuzey Afrika ve Ortado-

ğu coğrafyasında sadece liberal demokrasi ve parla-

menter sistemi geliştirip idame etme açısından değil; 

banka, tüketim malzemeleri, eğlence kültürü, siyasal 

kültür bakımından rol modeldir. Bunu Türkiye’nin 

“ılımlı İslâm” ihracı olarak görmek hatalıdır. Bu ül-

kelerdeki sert, radikal İslâmi hareketlere karşı elbette 

bir tavır içinde olan Türkiye’nin, ılımlı İslâm başlığı 

altındaki İslâmcılık anlayışının ötesinde bir örnekliği 

vardır. Hatta medeniyetler ittifakı girişimleriyle Batı 

ile eklemlenmiş bir İslâm dünyasının oluşmasında 

Türkiye’nin öncülüğü olsa bile Küresel Medeniyet 

değerlerinin yaygınlaştırılması bunların hepsini kap-

sar. Çünkü Medeniyetler İttifakı ya da Ilımlı İslâm 

adı üzerinde proje olduğu için belli bir siyasallık 

içerir ve konjonktüreldirler. Oysa ki Küresel kültür, 

çok daha köklü bir modernleşme göstergesidir. İslâm 

ülkelerindeki Arap Baharı süreçlerinin, demokrasi 

taleplerinin ve soğuk savaş döneminden kalma idare 

biçimlerinin devrilmesi, geleneksel devlet anlayışı-

nın terki manasındadır. Yöneten ve yönetilen sınıf-

lar ayrımı yerini kaybetmiş artık idarede görece de 

olsa ülke halkının etkisi gözlemlenmeye başlamıştır. 

İslâm ülkelerinde bu siyasal hareketlerle birlikte çok 

kısa süre içinde, küresel kültüre uygun olarak tüke-

time ve hizmet sektörüne dayalı bir ekonomi ihdas 

edilerek, geniş orta sınıfl ar oluşacaktır. Orta sınıfl a-

rın bu derece yaygınlaşması modernleşmenin çok 

daha kökleşmesini dahası, neo liberal iktisadın taban 

bulmasını sağlayacaktır. Türkiye, bu konuda dün-

yada ender görülecek ülkelerden birini oluşturur ve 

İslâmcı zihni barındıran büyük bir kesim ve siyasal 

hareket, orta sınıf anlayışını güçlendirerek17 Kemalist 

dayanakların kaldırılması yönündeki reformlara imza 

atabilmiştir. Fakat bu küresel kültürün çok daha ra-

hat işleyişini sağlayacak “bürokratik gevşeklikler”in 

ötesine geçebilmesi işin mantığı bakımından müm-

kün değildir zaten. 

Türkiye’de orta sınıf kavramı Batıdaki orta sınıf-

tan Osmanlı dönemi orta sınıfından çok farklıdır. 

Bilhassa 2000’li yıllara kadar çok dar bir orta sınıftan 

söz edilebilir. “Büyük sermayedar sınıfı olmamakla 

birlikte, toprak sahipleri, tüccarlar, sanayiciler ve ay-

dınlardan oluşur. Türkiye’deki orta sınıfl ar (…) Yarı 

yarıya elle yapılan ve elle yapılmayan işlerde çalış-

mak, ortalamanın üstünde geliri olmak, görece kon-

forlu bir hayat yaşamak, belli bir derecede eğitim ve 

görgü sahibi olmak, siyasi ve kültürel alanlarda faal 

ve potansiyel bir unsur olarak toplum içindeki rolle-

rini bilinçle anlamış bulunmak.” (Karpat, 2012, 201) 

Yeni Orta Sınıfın Tabanı

Günümüzde orta sınıfl arı oluşturan kişiler, eko-

nomik faaliyet alanları, okur yazarlık durumları ve 

siyasal bilinçlilik hali büyük oranda değişmiştir. Bir 

kere orta sınıfl arı oluşturan kişiler bu kadar kısıtlı 

meslek erbablarından oluşmaz. Yine sanayici, işve-
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ren, tüccar ve aydınlar orta sınıf içerisinde yerlerini 

alırlar ama mesela artık toprağa dayalı bir ekonomisi 

olmayan Türkiye’de, bu kesimin çok fazla esamesi 

okunmaz. Kazancı yerinde bir kapıcı bile günümüz-

de orta sınıf içindeki yerini alabilir. Eskiden bu tür iş-

ler alt sınıf içinde değerlendirilirken, kazancına bağlı 

olarak yaşadığı müreffeh hayat ve talepleri bakımın-

dan orta sınıfa yerleşebilir. 

Büro elemanları, memurlar, özel sektördeki bir-

çok çalışan, reklamcılar, tasarımcılar, fi nans kesimi, 

sigorta, emlak sektörü gibi çok sayıda meslek sahibi 

orta sınıf içine dahil olurken zanaatkârlar bunun dı-

şında kalabilirler. Çünkü artık konfor, ortalamanın 

üstünde maaşa sahip olma, para kazanma imkanı 

artmıştır. Orta sınıfı oluşturan bireyleri tanımlayan 

başka bazı özellikler sadece ve tamamıyla ekonomiye 

yani kazanca dayanmaz. Eğitim orta sınıf için gerekli 

şartlardan biri olmaktan çıkmıştır ya da en azından 

vazgeçilmez öğelerden biri değildir. Çünkü yüksek 

okul tahsili almamış birçok kişi kazanç olarak orta-

lamanın çok çok üzerinde olduğu gibi siyasallık ve 

kültürel etkinlik bakımından önde olabilmektedir. 

Kültürel faaliyetler belki üst sınıfa dair yüksek kültü-

rel ürünler olmayabilir ama özellikle sivil toplum ku-

ruluşları, dernekler ve vakıfl ardaki çalışmalar, sportif 

aktivitelerde aktif rol alma bakımından eğitim düze-

yine bakılmaksızın güç elde etmiş birçok kişi bulu-

nur. Dolayısıyla siyasal iktidara karşı baskı kurabilme 

iradesine kavuşmuşlardır. Bu da orta sınıfın belirgin 

özelliğidir. 

Türkiye’de 2000’li yıllardan sonra neo liberal 

iktisadın gelişmesinin ardından güçlenen orta sı-

nıf, siyasal nedenlerin, Kemalist ideolojinin ve sta-

tükonun etkisiyle kendisine karşı oluşturulmuş 

engellemeler, darbeler ve müdahaleler yüzünden 

muhafazakârlaşmış ve AK Parti özelinde yeni bir si-

yasal kimliği desteklemiştir. Bu gelişkin orta sınıfın 

laik ya da İslâmcı damarı, siyasal tercihler bakımın-

dan çok belirgin olduğu söylenebilir belki ama gün-

delik hayat içinde belli bir ortaklık, özdeşlik ve ben-

zerlikler gösterir. Laik tepkilerin bile talepleri klasik 

laikliğin daha gelişmiş hali biçiminde görülebilir. 

Dolayısıyla siyasi kampların kendilerine özgü talep-

leri bile her zaman geçmişin sert, otoriter ve tavizsiz 

tutumundan ayrılmıştır. 

Orta Sınıfın Tüketiciliği ve Siyasallığı

İktisadi durumla birlikte gelişen kültürel haya-

tın, çokkültürlülük, ötekileştirmeme, dayatmalara 

karşı durma, birlikte yaşama gibi temalar etrafında 

toplanması, uluslar arası yardımla birleşen iktidarın 

dirayetli tutumu nedeniyle katı laiklik rafi ne hale gel-

miş ve “liberalizmin şubesi” haline gelmiş; özgürlük, 

insan hakları, bireysellik savunuları arasında ifade 

edilebilir olmuştur. Siyasal talepler, orta sınıfl arın 

alamet-i farikası olmuştur. Buradaki siyasallık “eski 

Türkiye”nin yöntemlerinin sona ermesini içeren, kü-

reselliğin kodlarını kullanan mahiyettedir. Dolayısıy-

la siyasi durum esasında kültürü yönlendirir. Kül-

türün gelişkinliği bu sefer siyasal anlayışları etkiler 

ve karşılıklı senteze gidilir. Geçmişte orta sınıf için 

kullanılan lükse düşkünlük, görgüsüzlükle birleşen 

tüketim ve savurganlık, taklitçilik ve zevkle birleşen 

tüketim, bugün artık bir davranış biçimi olmaktan, 

gösteriş yapmaktan öteye geçerek, normal kültürel 

bir yaşantı halini almıştır.18 

Asgari ücret alan bir çalışan, kendi maaşından 

fazla olan bir televizyon ya da cep telefonunu ala-

rak belki kendini tatmin etmeyi, orta sınıf içinde ta-

nımlanma isteğini dillendirmeyi, düşkün olmadığını 

göstermeyi hedefl er ama daha çok artık bunun bir 

yaşam tarzı olmasından kaynaklanır. Küresel kültür 

bireylerin özneleşme sürecini, siyasal ve iktisadi yapı 

için inşa faaliyeti yapma ya da eleştirel tutum takın-

maya dayandırmasından çok; bu kültür içine kendini 

koşulsuz katıştırmaya bağlar. 

Bir telefonun son modeli çıkmışsa, kişi elindeki 

iki alt modelden rahatsız olmaya başlar. Bir üst mo-

deli almak kişinin kendini gerçekleştirmesinin gös-

tergesidir. 

Siyasal tutum burada iktisadi gerekçelerle devreye 

girer ve bireylerin kendilerini göstermeleri, bu tüke-

tim gereçlerini elde edebilmeyi gerektiren “istikrar”a, 

“muhafazakârlığa” dayandırılır. Dolayısıyla bireylerin 

ya da öznelerin bilinçaltlarında küresel kültüre halel 

gelmesi doğrudan istikrarın bozulması yani konfor-

mizmin sona ermesi demektir. İslâmi bir tutum, sos-

yalist bir hayıfl anma bile bu süreçte devreye girmez. 

Dindarlık içinde bile İslâm’ı öncelemek söz konusu 

değildir. Dindarlar namazlarını kılıp oruçlarını tut-

tukları ölçüde bu ekonomik yapının uyumunun sağ-

lanmasına bakar. Sosyalistler için sol liberalizm ya da 

liberal sol bağdaştırmacılığı sayesinde dünya sistemi-

nin yürüdüğü zemin sosyal adalet kavramına oturtu-
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labildiği ölçüde makbulleştirilir. Küresel kültür orta 

sınıf vasıtasıyla ideolojileri de aynılaştırmayı ancak 

orta sınıfın benimsediği gündelik yaşama stiliyle sağ-

lar. Çünkü bir AVM’deki insanların ideolojilerinin, 

dinlerinin, kişiliklerinin farklılığından söz edilemez.

Orada bir kitle vardır, ideolojisi, kaideleri, kad-

rosu, kendine özgü kültürü, işleyişi ve ahlakı birdir. 

AVM’ye giren bireylerin, o kültürün ve ritüellerin 

dışına çıkması mümkün değildir. Müslüman olarak 

AVM’de bulunmak, sosyalist inanışla AVM gezmek 

çifte kültürlülüğün en net özelliğidir.19 Küresel kül-

tür bu çift kimlikliliği, çift inançlılığı kutsar, özendi-

rir ve normalleştirir. 

Zamanın ruhu zaten bu çok başlılığı bir şekilde 

çok kültürlülük gibi kavramlarla normalleştirdiği 

için orta sınıf genişler. Orta sınıf Osmanlı batılılaşma-

sından itibaren, serbestlik talebiyle geldi. Özgürlük 

burada devletin yönlendirmesi ve baskısının asgari 

düzeye inmesi, Batıdaki medeniyetin devşirilmesin-

de herhangi bir kısıtlamaya gidilmemesi, denetimin, 

kontrolün neredeyse kaldırılması talebi içindedir. 

Kapitalist ekonomik kuralların, üretim malzemeleri 

ve sermaye kaynaklarıyla birlikte alınmasına taraftar 

olan orta sınıf ilkin kendini ticaret ile gösterdi ama 

Müslümanla orta sınıf mensupları hiçbir zaman çok 

boyutlu, yüklü miktarda ve uluslar arası planda ti-

caret yapamadılar. Osmanlı sınırlarının dışına çıka-

madılar. II. Abdülhamit’in modern kurumların ön-

cülüğünü üstlenmesi; bir yandan sıkı bir İslâmcılık 

projesi uygulaması, pan İslâmcılığı yüklenmesi öbür 

taraftan kız okulları dahi açması, iktidarın orta sınıf 

algısını gösterir. Dünya sisteminin kapitalizm lehine 

farklı uygulamalarla işlemesi, bugün adı küresel me-

deniyet olan yeni bir evreyi gösterir. Küresel kültür 

artık bir proje, ideoloji olmanın ötesinde aşılması 

gerçekten zor olan bir hayat biçimi, nizamı olmuştur. 

Gündelik hayatın her alanında bu yeni kültürün izle-

rini dahası kendisini bulur. 

Yeni Orta Sınıfın Sektörleri, 

Eğlenceleri ve Konfor Arayışı

Bugün orta sınıfa ait göstergeler hayli fazladır. 

Bu bile kendi başına orta sınıfın ne kadar gelişkin 

olduğunu belirtir. AVM’lerdeki hayat, gecekondulaş-

manın azalması ve insanların görece apartman daire-

lerini daha doğrusu TOKİ’leri kabul etmesi, oradaki 

daha düzgün ve yine görece daha konforlu hayatı ta-

lep etmeleri yine orta sınıfın alametlerindendir. Öyle 

ki AVM’lere gelenlerin statüleri, toplum içinde oyna-

dıkları roller, meslekleri ya da eğitim durumları çok 

önemli değildir. Küresel kültür için mühim olan o 

alışveriş merkezinin dolmasıdır. 

AVM’ye gelebilen, orada alışveriş yapabilen, ye-

mek yiyebilen, çocuğuyla oyun oynayabilen orta sınıf 

kültürünü içselleştirmiştir. 

Aynı şekilde TOKİ’lerdeki evlerin küçük olması, 

şehirden uzak olması bile talepleri etkilemez zira ge-

cekondu dönüşümlerinden gelenler, eski bahçeli, ye-

şilli ve bağımsız evlerindense bu kutucukları evlâ gö-

rürler. Dar, biçimsiz, kalitesiz, kışın çok soğuk olan 

eski evler/gecekondular bir kere konforlu değildir. 

Orta sınıf kendine konfor arar, temel ihtiyaç mad-

delerini aşmıştır ve lüksüne bakar; her türlü ürünün 

rahatını talep eder. Çünkü bu konfor arayışı merkez 

ve çevre gibi ayrımları ortadan kaldırır. 

Çevrede bile büyük bir konfor arayışı hakimdir. 

Bilindiğinin aksine sağlık harcamalarında, kırtasiye 

ve kitap alımlarında, kredi kullanımında, teknolojik 

her türlü alet edevatta, eğlence ürünlerinin kullanı-

mında, turizm, fi nans, sigorta, danışmanlık, tekstil-

de, tatilin her türünde Türkiye müthiş bir atılım yaptı 

ve toplumun her kesimi rahatlıkla bunlara ulaşmaya 

başladı. 

Mesela artık en risksiz para kazanma yollarının 

başında gıda sektörü gelmektedir. Gıda ürünlerinin 

her türü; donmuş, yaş sebze meyve, konserve, et, 

süt, abur cubur vs. talep çok fazladır. Bununla birlik-

te tabii ki gıdaya dayalı küçük esnaf da tükenme nok-

tasına gelirken AVM’lerin dışında büyük gıda mar-

ketlerinin sayıları hızla artar; neredeyse bir bakkalın 

yerine bir dev market açılmaktadır. Bunun yanında 

merdiven altından orta ve üst düzeye kadar şehirlerin 

sadece merkezlerinde değil çevrelerinde hatta elde 

kalan çok az varoşta bile lokanta, büfe, cafe, pastane 

gibi gıda üzerine dükkanlar açılmaktadır. 
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“Dışarıda yeme” kültürü geçmişte zorunlu haller-

de ve yılda birkaç kere yapılırken, özellikle yoğun 

çalışan kesimler, hafta sonları “etkinlik” olarak “ye-

mek yemeye” çıkmaktadırlar. 

Nargile salonları, cafelerin sayısı ziyadesiyle art-

mış, öğrenciler bile buralarda oturup kalkmaya baş-

lamıştır. 

Türkiye sıfır araba alımında Avrupa’nın en büyük 

ülkesi haline gelmesini küresel kültürün sermaye te-

merküzüne ve lüks düşkünlüğüne, konfor merakına 

borçludur. 2000’li yıllardan sonra arabaların mikta-

rında, kalitesinde, fi yatlarında, modellerinde keskin 

bir yenilenme gerçekleşmiş, buna rağmen alım gü-

cüne bağlı olarak satışlar üst düzeye çıkmıştır. 

Aynen havayolları gibi. Önceleri çok kısıtlı im-

kanları olan havayolları gelişmiş, uçakların ulaştığı 

şehir sayısı, ülke sayısı ve sefer sayıları geçmişle mu-

kayese edemeyecek düzeye gelmiştir. Özel şirketlerin 

devreye girmesiyle birlikte havayoluyla seyahat eden 

insanların sayısı artmış; yolcuların kökenleri değiş-

miş, her sınıftan insan “uçak yüzü” görebilmiştir.20 

Üniversiteler de böyledir. Türkiye’deki tüm şehir-

lerde üniversiteler açılmasıyla eğitim seviyesindeki 

artış kaliteyle doğru orantılı ilerlemese de orta-alt 

sınıftakilerin eğitim sonucu kariyere ulaşabilirliği 

artmıştır. 

Tarihin hiçbir döneminde hayat standardı, kon-

for, bilgiden gıdaya, sağlıktan teknolojiye kadar her 

türlü temel ve lüks tüketim ürünlerine ulaşım bu de-

rece yüksek ve rahat olmadı. 

Sadece üst sınıfl arda görülen hizmetkarlar artık 

orta sınıfl ara kadar indi. 

Kapıcı, gündelikçi, çocuk bakıcısı gibi alanlarda 

çalışanların sayısı hayli arttı. Yüksek ücretler alan bu 

kesimdekiler bile gelir kaynaklarının çeşitliliğine ve 

bolluğuna bağlı olarak orta sınıfa yaklaşmıştır. 

Zenginler, Fakirler ve Dinler

Küresel kültürün, zamanın ruhunun başarılarının 

en başında karşıtlıkları çok iyi biçimde barındırma-

sına ve yaşatmasına rağmen onların kendi iddialarını 

dillendirmelerine müsaade etmemesidir. 

Herkes Müslüman da olabilir laik de, bunları 

isterse sert biçimde savunur isterse naif olarak ama 

eninde sonunda küresel kültürün genel kaidelerini 

içselleştirmek durumundadır. Bu da ancak iktisat 

kültürünü kabul etmekle olur. Dolayısıyla zengin ile 

fakir arasında Küresel kültür bakımından çok fazla 

fark yoktur. Fakir, söylemleri, eylemleri ve gelecek 

vaad eden tutumu hatta varlığıyla bile küresel kül-

türün gelişimine katkı sağlayabilir fakat donmuş bir 

zengin, malını, parasını ve yaşantısını “güncelleye-

mediği” için küresel kültüre katkı yerine zarar verir. 

Bu yüzden küresel kültür inançların ve yaşantıların 

en uç şekilde yaşanması taraftarıdır. 

Küresel medeniyet dinlere, inançlara, toplumsal 

hareketlere karşı kayıtsız kalabilmeyi becermiştir. 

Kayıtsızlıktan ziyade küresel kültür sistemin 

akışını bozmayacak hatta onu rehabilete edebilecek 

toplumsal olayları destekler. Bu isterse basit tepkiler 

olsun isterse çok büyük ve şümullü kuruluşlara ol-

sun küresel kültür dengeyi gözetmekten yanadır. Bu 

amaçla gerektiğinde “uyarı” için kitleleri hareketlen-

direbilir. Kime uyarı? Hükümetleri, devletin içerisin-

deki etkin dinamikleri, bürokrasiyi, yeni zenginleri, 

küresel fi nans kurumlarını…21 Bu yüzden Küresel 

medeniyet üretimden - hizmete kadar geçen tüm aşa-

malarda kitleleri mobilize etmeyi başarır. Gücünü de 

zaten kitlelerden alır. Geçmişte klasik merkez-çevre 

döneminde kitleler dikkate alınmaz esas münasebet 

kitlelere söz dinletebilen, diş geçirebilen odaklarla 

kurulurdu. 

Küresel kültür kitlelerle aracısız konuşur. 

Küresel medeniyet tüm meşruiyetini kitlelerden 

alır. 

Küresel kültür kitleleri doğrudan kendisi yönlen-

dirir, onların taleplerini bizzat kendisi karşılar.

Asker, bürokrasi, hükümetler, aydınlar artık kitle-

leri yönlendirmede eskisi kadar yetkili olmadığı gibi 

muvaffak da olamıyorlar. 

Türkiye’nin toplumsal yapısı içine 
bakıldığında Gezi eylemcilerinin, çok 
farklı mensubiyet bağına sahip kişi-
ler oldukları görülmektedir. Sadece 
lümpenlerin üzerinden değil, Beyaz 
Tükler, Kemalistler ve solcular öze-
linden bile farklı inanç gruplarının, 
sosyolojik grupların aynı eylemde bir 
araya geldiği gözlenir. İslâmi kesimin 
bile değişik grupları aynı karşıtlık üze-
rinde bir araya gelebilmiştir.
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3. Küresel Kültür ve Orta Sınıfın 

Yeni Türkiye’den Talepleri

Aynen zamanın ruhunun bu dilinin günümüzde 

Türkiye’de görülmesi gibi. Küresel kültür Türkiye’de 

temel unsurlarını verdiğimiz tüm yöntemlerini kul-

landığı gibi kültürün genel özelliklerini de ülkenin 

geneline yaymış durumdadır. Bireylerin yaşama bi-

çimlerinin, dinlerinin özgürce yaşanabilmesi22, ikti-

sadi manadaki müreffeh ortam, eğitim ve buna bağlı 

statülerin dikey manada çok da etkili olmaması ne-

deniyle Türkiye küresel kültürün azami derecede uy-

gulandığı ülkelerin başında gelir. Bu nedenle İslâm 

ülkelerinde de önderlik vasfını modernleştirmede 

model ülke olmasından alır. Genişletilen orta sınıf 

aynı zamanda, bu moderniteye karşı muhalefeti de 

kırar, zayıfl atır. Çünkü orta sınıf sadece ulaşılacak 

bir hedef olmaktan çıkarılmış, normal yaşayan her 

vatandaşın bir görevi, hakkı haline gelmiştir. Dola-

yısıyla orta sınıfın sunduğu imkanlarla, onu yaşa-

mak isteyen kitleler arasındaki münasebeti organize 

etmekten başka çare kalmaz. Bu da küresel iktisada 

karşı bigane kalmayan her hükümetin rahatlıkla ger-

çekleştirebileceği bir vazife olabilir. Türkiye’nin küre-

sel medeniyetle olan ilişkisi orta sınıfl arın zenginleş-

tirilmesindeki rolü, dünyada öncü vasfı kazanmasını 

sağlamıştır. Modernleşmesini tamamlamış ülkeler bir 

yana Batı Avrupa ülkelerinden bile daha konforlu bir 

orta sınıfa sahip olan, teknolojik tüketim malzemesi 

kullanan, coğrafi  şartlara da bağlı olarak gıda ihtiya-

cını bollukla karşılayabilen Türkiye’nin orta sınıfı, 

ilerleme anlayışıyla da klasik modern devletleri aş-

mıştır. 

Gezi Parkı Eylemleri Üzerinden 

Yeni Orta Sınıfın Görünümü

Ülkemizde Gezi Parkı bu gerçeği ortaya çıkarmış-

tır. 

Ekonomik manada talepleri olmayan kitleler, 

konforlu bir hayatın maddi değil ama manevi ilkele-

rini talep etmişlerdir. 

Orta sınıfa özgü özgürlük talepleri, Kemalist ta-

vırla birleşmiştir.

Orta sınıfa girmek ya da orta sınıfın imkanların-

dan yararlanmak isteyenler değil bizzat orta sınıfın 

kendisi sokaklara dökülmüştür. 

Gezi Parkı Eylemlerine Katılan Gruplar

Gezi eylemleri yeni bir orta sınıf çıkarmayı amaç-

lamaz. Zaten eylemlerin sona ermesi gösteriyor ki 

yeni orta sınıf çıkmadı, bu tür talepler oldu ama fark-

lı kesimler aynı kazanda pişmedi, onlardan yeni ve 

tercihe şayan bir yemek çıkmadı. 

Öncelikle Gezi Parkı eylemlerine katılan kim-

selere bir bakmak gerekiyor. Ondan sonra talepleri 

değerlendirmek ve sonuçta açığa çıkan manzarayı 

yorumlamak lazım. 

1. Gezi Parkı eylemlerine ilk başta23 çok fazla ka-

tılmasalar da sonradan eylemlerin dinamiği haline 

gelen Nişantaşı, Cihangir, Bağdat Caddesi, Ümitköy, 

Çankaya, ODTÜ ahalisi. Yani üst, orta-üst sınıf. Bir 

başka deyimle Beyaz Türkler. 24

2. Lümpenler. Alt-orta ve alt sınıftan kimseler. 

Bazen orta ve orta-üst sınıftan da olabilirler.25 Değer, 

eğitim, inanç bakımından belli bir kökleri yoktur.26 

Bunlar başörtülüler, içki içenler, laikler, milliyetçiler, 

etnik grupların karmasından oluşuyor.

3. Aleviler. Özellikle Ankara’daki sert çatışmalar-

da ön plana çıkan; Tuzluçayır, Abidinpaşa’nın YÖK, 

1 Mayıs eylemlerinde  deneyim kazanmış, polisle 

çatışmanın “racon”unu öğrenmiş kimseler yanında, 

içki ve Yavuz Sultan Selim gibi simgelerden kalka-

rak, hükümete çok sert muhalefet geliştiren kesimler. 

Beyaz Türkler ile bağlantıları Cumhuriyet tarihi bo-

yunca çok sıkı olan bu grup lümpenlerle birlikte 31 

Mayıs sonrası çatışmaların odağında yer almışlardır. 

4. Üniversite ve lise öğrencileri. Örgüt, dernek 

bağlantıları bir yana bu kesimler, 70’li yılların ro-

mantikliğine, parka, dağ, eylem gibi kavramlara nos-

taljik olarak yaklaşmışlardır. Eylemlerde kalabalıkları 

oluşturmuşlar, zamanla liseliler bu düzensizlikten, 

konforsuzluktan, iptidai  şartlardan “sıkılmışlar” ey-

lemleri terk etmişlerdir. 

5. Orta yaşın üzerinde hatta yaşlı denebilecek in-

sanlar. Gezi Parkı içindeki eylemlere katılmış, polis 

ile göğüs göğse yapılan gece çatışmalarında bulun-

mamış, atmosfer durulmaya başlayınca tekrar ortaya 

çıkmış, polise sapanla taş atıp, Türk bayrağı taşıyarak 

geçmiş günlerini anmışlardır. Yaşlılıklarını da kul-

lanarak, beklenmesi gereken yerlerde beklemişler, 

camlardan sarkarak slogan atıp, tencere, tavalara vu-

rup ses çıkarmışlardır. Hala eski dünyanın, 70’lerin 

sloganlarıyla27 yaşayıp aynı talepleri dillendirmekte-

dirler. Torunlarına anlatacak yeni hikayeler edinmiş-

lerdir.28  
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6. Kemalizm ile öne çıkmış, devletin sahibi ol-

dukları zehabına kapılmış, Tek Parti’nin merkezine 

oturan, bürokratik elit. Başörtüsü, namaz, devletin 

etkili yerlerinde dindarların gelmesi gibi her türlü 

gelişmeyi içlerine sindiremeyen, darbelerle beslenen, 

28 Şubat sürecini, 27 Nisan bildirisini destekleyen-

ler. Rövanşistler. 

Hedefl eri AK Parti ve Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan gibi görünse de29 esas hedef Müslümanlar, 

milletin kendisi. İktidarlarının gitmesinin acısını bu 

şekilde çıkarmanın derdindekiler. Belki de Gezi Parkı 

eylemlerinin ruhunu en iyi yansıtan tezler buradan 

çıkıyor. 

7. Siyasi partiler. MHP-CHP-BDP gibi Meclis par-

tilerinin yanında daha küçük partiler. Polisle çatışıp, 

bilye, molotof kokteyli atanlar işte bu ufak parti tem-

silcileri. Her türlü sol fraksiyon, kendine bu arada 

yer buldu. Meclis’teki partiler kamuoyu önünde ey-

lemlere destek vermeyeceklerini söyleseler bile arka 

planda, küçük gruplarla, bazı milletvekillerinin teş-

vikleriyle olayları desteklediler. 

8. Soft muhalifl er, toplumda yerini bulamamış 

eksantrik tipler, eşcinsel dernekleri, çevreciler, Sırrı 

Süreyya Önder gibi… 

9. Sporcular, sanatçılar, reklamcılar. Bu kesim 

yönlendirme yapanlarla çok yakınlıklarından, top-

lumda tanındıklarından dolayı eylemlerde çok sık 

gözüktü. Eylemlere taban bulmak, gösterileri ve ge-

rekçelerini meşrulaştırmak istediler. Kimliklerinden, 

statülerinden bağımsız bir vatandaş söylemi geliştir-

mek istediler ama bunda başarılı olamadılar. 

10. Ulusalcılar. Belki CHP, marjinal gruplar içeri-

sinde değerlendirmek mümkündü ama, eylemlilik-

leri, liderlerinin içeride olmasından dolayı İP grubu 

ilk günden itibaren Gezi Parkı olaylarında çok sert 

çatışma içine girdiler. Hatta Perinçek hızını alamayıp 

mahkemede Başbakan’ın avukatına “bu işin bittiği” 

yolunda mesaj bile gönderdi.  

11. Cemaatler ve bazı İslâmcı gruplar. Hükümet-

le olan iktidar ilişkilerinden dolayı alenen olayların 

destekçisi oldular. Cuma namazı kılıp, Kur’ân-ı Ke-

rim okuyan anti kapitalistlerin yanında, televizyon 

ve gazetelerinden Başbakan’a karşı açıktan muhalefet 

geliştirdiler. 

12. Entelektüel kesim. Kitap, roman, hikaye, şiir, 

köşe yazısı yazan; önemli miktarda bu işlerden para 

kazanan ya da kazanmayan  ama yazdıklarıyla iktidar 

arayıp bulamayan okumuş-yazmış kesim Gezi olay-

larına desteğini sürdürdü. 

İlkin atmosfer hükümet aleyhindeyken açıktan 

muhalefet edip işleyişin tersine dönmesiyle o tarafa 

eğilen İslâmcıların dışındakiler genellikle karşı du-

ruşlarını bozmadı. Kamuya açık alanlarda toparlayıcı 

söylem kurmaya çalışsalar da iktidar karşıtlıklarını 

sürekli olarak dillendirmeye devam ettiler. Entelek-

tüeller, iktidarın kendisini dinlese, görüşlerini alsa 

bile uygulamada söylediklerinin, yazdıklarının hiç-

bir anlam ifade etmemesinden yakınmaktadır. Özetle 

Kemalist/İttihatçı gelenekteki gibi yönetimde yer al-

mak istedikleri halde, pasif bırakılmaktan rahatsız-

dırlar. 

Bu İslâmcılar için de geçerli. 

İktidar kadar bile fi kir geliştiremeyen, sanat üre-

temeyen İslâmcılar da, görüşleri iktidarda olsa bile 

orada yer verilmediği için muhaliftir. Psikolojik ola-

rak iktidardan daha donanımlı olamamaları ve sü-

rekli icraatları onaylayıp, meşrulaştırmak konumun-

da kalmaları isyana sürüklemiştir.

13. Gazeteciler. Patronları hükümete yakın olup, 

yaptıkları haberlerden rahatsız olan; büyük oranda 

Kemalist fi kir içinde bulunmalarına rağmen hükü-

met dilini kullanmak zorunda kalan gazeteciler twit-

ter üzerinden büyük bir operasyona imza attılar. 

Ekranların şirin çocukları, hanım kızlar, naif, ma-

gazinci köşe yazarları içlerinde biriktirdikleri kini 

canavarlaştırarak, yeri geldi operasyonları yöneten 

irade olup göstericilere yol gösterdi. Gazeteciler pat-

ronları, zamanın ruhu ve fi kirleri arasında kalmanın 

patlamasını yaşadılar. 

14. Bu madde bütün kesimleri içerecek den-

li kapsamlı. Bu maddenin içeriğini de zaten Beyaz 

Türklere, Beyaz Türklerin hayatını anlatan diziler ya-

pan Gülse Birsel’in cümleleri belirlemiştir. 

Birsel’in yazdıkları ideolojinin yanında 

Türkiye’deki tüm kesimleri de kapsayan bir sekü-

lerizmin mantığını vermesi bakımından önemlidir: 

“Tek manevi değerimiz İslâm değil, anlamak istemi-

yorsunuz! İslâm’ın yanında Cumhuriyet de, TC iba-

resi de, milli bayramlar da, Atatürk de, yaşam tarzla-

rımız da, hatta sadece anayasal bir ilke gibi görünen 

laiklik de bu milletin çoğunluğunun manevi değeri-

dir! Bunlar soyut veya tarihi kavramlar/kişiler değil, 

ırkçı-ayrımcı dogmalar değil, bilakis birliğin, özgür-

lüğün, ümmet değil millet olmanın, birey olmanın, 

insan olarak değerli hale gelmenin, hukukun, ada-

letin, hayatını istediği tarzda yaşamanın, kadın hak-

larının, eşitliğin, pozitif bilimin, aydınlığın sembolü 

haline gelmiştir!” (Birsel, 2013)
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Türkiye’nin toplumsal yapısı içine bakıldığında 

Gezi eylemcilerinin, çok farklı mensubiyet bağına 

sahip kişiler oldukları görülmektedir. Sadece lüm-

penlerin üzerinden değil, Beyaz Tükler, Kemalistler 

ve solcular özelinden bile farklı inanç gruplarının, 

sosyolojik grupların aynı eylemde bir araya geldiği 

gözlenir. İslâmi kesimin bile değişik grupları aynı 

karşıtlık üzerinde bir araya gelebilmiştir. 

Kemalizm ve Batı medeniyeti karşısında bile bir 

araya gelmeyen cemaatler, İslâmcılar, kendilerinden 

nefret eden, darbe ve cuntalar kuran kesimle aynı 

paydada birleyebilmektedir. 

Gezi Parkı, çatışmalara 

götürmemek kaydıyla top-

lumdaki belirgin ayrımları 

esasında günyüzüne çıkarır-

ken hem samimiyet testinden 

geçirdi hem de meselelerin 

idrak edilebilme, derinliğine 

ele alınabilme istidadını gös-

terdi. 

Bu sebeple Gezi parkı 

olaylarına koşulsuz bağlanan-

lar ile koşulsuz karşı çıkanlar, 

Başbakan’ı indirmek isteyen-

lerle, tutmak için çabalayan-

lar gibi iki karşıtlık oluşmaya 

başlarken, parti ve siyasallık 

bağlamının ötesinde bir Baş-

bakan taraftarlığı ile antipatisi 

gelişirken, siyasal açıdan da 

Tayyip Erdoğan’a destek daha 

da arttı.30

Güç İstenci’nin 

Sistemleşmesi/Twitter’ın 

Üstün İnsanları

Gezi olaylarının katılımcıları ve talepleri orta sını-

fa özgü ekonomik refaha bağlı, değerler bağlamında 

geliştiği gözlenir. Dolayısıyla Türkiye’de eğer bir eko-

nomik kriz yaşanmış olsaydı mesele orta sınıfın öte-

sine geçerek, alt grupları da etkileyeceğinden ekono-

mik taleplere indirgenmiş olacaktı. Temel taleplerin 

siyasal açıdan AK Parti’nin ve Başbakan’ın iktidardan 

çekilmesi, hayat tarzına karışmaması, belki bunlar-

dan daha önemlisi statü ve rollerin dağıtımında, güç-

lü olma psikolojisi gelişkin bu orta sınıf mensupları-

nın göz önünde tutulmasıdır. 

Orta sınıf mensupları, yeni mezun üniversiteliler, 

geldiği ekonomik çevre ve eğitim imkanlarının kar-

şılığı olan işleri yapamayan, paraları kazanamayanlar 

daha fazla, güç ve söz sahibi olmayı talep etmekteler. 

Çünkü iktidar, küresel kültür, bireylerin sözlerini 

ağızlarına tıkmaz. Onların konuşmalarını, taleplerini 

dile getirmelerini hatta eleştirilerini özgürce yapabil-

melerini ister. 

Türkiye’de böyle bir problem de yok zaten. Sivil 

toplum kuruluşlarının her çeşidi, internet, sosyal 

medya ve matbuatın her türü bulunan Türkiye’de 

sözlerin geçerliliği yok. Sos-

yal medyada fi kirlerini beyan 

edenler, bilgilerini paylaşan-

lar, eleştirilerini dile getiren-

ler aynı zamanda bunların 

yönetim aşamasında kabul 

edilmesini istiyor. Bu kesimin 

yazdıkları, teklifl eri sosyal 

medyada yaklaşık bir saniye-

de okunup hemen bir sonraki 

kişinin yazdıklarına bakılıyor. 

Küresel kültür bireye değe-

rini bilmesini öğütlüyor ama 

kendisi bunu ciddiye almıyor. 

Orada “görünmenin” garanti-

sini sağlıyor ama geçerliliğinin 

garantisini vermiyor. 

Orta sınıf “görüntüde” kal-

mak istemiyor. Bir an önce 

öne çıkmak, kendini göster-

mek, popüler olmak ve sözle-

rinin tartışılmasını istiyor. Bel-

ki twitter diliyle konuşursak, 

“Trending Topic” olmak isti-

yor. Sürekli olarak birilerinin 

kendi yazdıklarını retweet etmesini, favorilerine ek-

lenmesini, takipçi sayısının artmasını istiyor. Yapabil-

dikleri, kazandıkları, öğrendikleriyle artık yönetimde 

de söz sahibi olmak istiyor. Güç İstenci ve Üstün İn-

san taleplerinin şizofrenik ve patolojik tepkisi, Gezi 

eylemleri olarak ortaya çıkmıştır. 

Küresel kültür, bireylerin taleplerinin herhangi 

bir komplekse kapılmadan dinlenmesi, onların ken-

diliklerini gösterebilmesi yolunda destekleyici vasfını 

zirveye çıkardığı; fakat bu güç birikimini boşaltacak 

sahaları açmadığı için bireyler taleplerini ağaç ve 

park gibi simgeler üzerinden göstermiştir. 

Küresel kültür insanlara 
“anlama” tavsiyesinde bulu-
nur. Televizyonlarda, sosyal 
medyada, gazete köşelerinde 
sürekli anlama, konuşma ve 
diyalog telkini yapılır. Zamanın 
ruhu anlama ve anlatma üze-
rinden bir dil çabasına giri-
şir ama gerçekler, buna kendi 
anladığı türden cevap ver-
mez. Günümüzün insanı, naif, 
apolitik, zayıf karakterli bile 
olsa muhatabına; “Seni anlı-
yorum, bana ilişkin planlarını 
da görüyorum. Anlamadığım 
için değil; anladığım için böy-
leyim” mesajı veriyor.
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Gezi Olayları: Orta Sınıfın Genişlemesinin Sorunları

Orta sınıfın genişlemesiyle “azınlık” psikolojisi 

de ortadan kaybolur. Küresel kültür, herkesi güçlü 

yaparak, herkese teknolojiden, refahtan pay sahibi 

vererek “bazılarının” üstünlüğünü ellerinden almış-

tır. Eskiden orta sınıfa dahil olanların saygınlığı var-

dı. Çünkü eğitim herkese nasip olmazdı, sermaye 

temerküzü kısıtlı kişilerin elindeydi, onları işleten, 

çocuklarını yetiştirenler, güçlerini de sürdürebilmek-

teydi. Fakat eğitim adına Türkiye’deki kazanımlar, alt 

sınıftan bir gencin de üniversite mezunu olmasını, 

merkezi sınav sistemi devlete girebilmesini, sağlam 

burs sistemi okuyup dil öğrenmesini ve dolayısıyla 

kapasitesini artırdığı için liberallerin dillendirdiği 

“fırsat eşitliği” toplumun tamamına yayılmıştır. Artık 

taşradan gelen, varoşlardan çıkanlar da belirli mes-

leklere girebiliyorlar. Uygulanan kredi sistemiyle, iş 

kurabilme imkanı artan toplumun hemen her kesi-

minden bireyler, para kazanabilme imkanına kavuş-

muştur. 

Eski Seçkinlerin İlgası, Yeni Seçkinlerin Zayıflığı

Küresel kültür, bireysel yetkinliği tek başına ve 

temelsiz olarak artırmamıştır. Arkasına güçlü bir 

maddi imkanlar silsilesi de eklemiş, bireyi güçlendir-

miştir. Böylece orta sınıfı geliştirmiştir. Türkiye’deki 

değişim sadece orta sınıfın gelişimi değil toplum ya-

pısının yeniden dizayn edilmesidir. Hatta bireylerin 

ve toplumun genelinin talepleri artık farklılaşmaya 

başladığı için sınıf kavramı da elbette yeniden tanım-

lanmak zorunda kalacaktır. 

Gezi Parkı eylemlerinin gösterdiği gerçeklerden 

biri de Türkiye’deki seçkinlerin konumunun yavaş 

yavaş değişmeye başlamasıdır. Seçkinler, eski seç-

kinler yani TÜSİAD’ı da oluşturan zengin holdingler 

yerlerini sabitlemiş olmanın verdiği rahatlığı küresel 

medeniyetin güçlendiği dönemde tam manasıyla ya-

şayamamaktadır. Çünkü ABD’de ve dünyanın birçok 

sahasında köklü, büyük Wall Street şirketleri bile if-

laslarını açıklarken Türkiye’de eski dünya sistemiyle 

iş yapan holdinglerin konforlu bir iktisadi hayat ge-

çirmeleri beklenemez. Küresel kültür eski seçkinlere 

karşı yeni seçkinler sınıfı çıkarmaktadır. 

Burada küresel kültürün kriteri, kesinlikle, akıl, 

duygu, bilgi, deneyim değil; verimliliktir. Verimlilik 

nedeniyle, kendini geliştirebilen, dönemine uyup 

yeni teknolojileri, anlayışları hayata geçirebilenler 

hayatta kalabildiği gibi seçkin sıfatına hak kazanabi-

liyor. 

Dindar, klasik eski orta sınıfa yani eşrafa dayanan 

taşralı sermayenin yükselmesinin yanında laik ve 

gayri Müslim olduğu halde ikinci ve üçüncü derece 

şirketler yeni dönemle birlikte güçlenmeye başlamış-

lardır. Onların televizyon kanalları ve medya gücü 

iyiden iyiye artırılmaya başlamış ve dindar olmasalar 

bile küresel kültüre uygun düşecek biçimde çok kül-

türlü, çoğulcu yani etnik ve inanç temelli ayrımlara 

dayalı yayınlara devam etmiştir. Bu iki seçkin kesim 

arasındaki çatışma yine Gezi Parkı eylemleriyle gün-

yüzüne çıkmıştır. Konumunu sürdürmek isteyen ve 

küresel medeniyet karşısında güçlenmek için hükü-

meti zayıfl atmayı isteyen eski ama hâlâ güçlü seçkin-

ler yoğun bir destekle eylemcilere lojistik destek sağ-

layıp, yoğun propaganda faaliyeti yapmıştır. Yerlerini 

sağlamlaştırmak isteyen eskiden kalan seçkinler, aile 

şirketleri, Gezi eylemcilerinden bir ortak sınıf, yeni 

mensubiyet devşirme yoluna gitmiş fakat başarı-

lı olamamıştır. Yeni seçkinler ise iktidar ile statüko 

söylemi ve eylemciler arasında kaldığı için seçkin 

olmanın gerektirdiği dirayeti tam manasıyla göstere-

memişlerdir. Yeni seçkinlerin hâlâ ekonomik istikrar-

ları, bağımsız hareket edebilme kapasiteleri, iktidarın 

desteği olmaksızın üretimi artırma, propaganda ya-

pabilme ve toplum içine yayılabilme istidatları yok-

tur. Küresel kültür belki de en başarısız olduğu konu 

budur. Türkiye’de yeni çıkan, icad edilen seçkinler 

hem iktisadi manada hem uluslar arası planda hem 

de kültürel bakımdan beklentileri karşılayamamış ve 

seçkin olabilecek donanımı kuramamıştır. Gezi ey-

lemleri en çok bunu göstermiştir. 

Yeni Bir Sınıf Mümkün mü?

Gezi eylemlerinde temel olarak dillendirilen ve 

zamanın ruhuna da çok uyacak biçimde geliştirilen 

“muhalefet” tezi ve “özne” talebi gereğince yerini bu-

labildi mi?

Bu ortak talep, bir yeni sınıf olarak kendini gös-

terebilir mi?

Zaten yeni olan ve hayli genişlemiş orta sınıf bö-

lünüp içinden tamamen karmaşık aidiyetler getiren 

bir sınıf, toplum tabakası geliştirebilir mi? 

Böyle bir söylem, muhalif olma üzerine kurulu 

tavır, zaten muhatabı iktidar olduğu için temelsiz 

olacağı gibi konjonktürel kalır ve ömrü uzun ol-
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maz. Dolayısıyla bir sınıf adını almaz. Çünkü Gezi 

eylemcilerinin geldikleri yerler ve eğitimleri kadar 

mensubiyet biçimleri birbirinden farklıdır. Bu aidiyet 

biçimleriyle geleceğe ait bir sınıf meydana gelemez. 

Beyaz Türklerin aitlikleriyle Müslümanların mensup 

oldukları değerler birbirinden tamamen farklıdır. Bu 

kadar birbirinden ayrı kesimin bir araya gelmesi, be-

lirli olaylara karşı muhalefet etmesi normal olsa bile 

aynı temel üzerinde yükselmesi imkansızdır.31 Bu 

zaten eylemlerin başladığı günlerde net olarak gö-

zükmese de sonradan iyice belirginleşmiş, hadiselere 

marjinal grup ve fraksiyonların girmesiyle kesinleş-

miştir. 

Bu olayın bir boyutunu oluşturur. Sınıf kavramı 

mutlaka belirgin bir mensubiyet gerektirir. 

Fakat bir başka açıdan ise küresel kültürün ge-

nel yapısı itibariyle eylemcilerin “kalitesi”, kültürden 

anladıkları, muhalifl ik tanımları da önemlidir. Kitap 

okuyarak polise karşı gelen göstericilerin ellerinde 

“bordo siyah” yayınlarının kitaplarının bulunması, 

kültüre yaklaşımlarını gösterir. Gezi’ye kurulan kü-

tüphanedeki kitapların daha çok popüler kitaplar ol-

ması bir yana “kişisel gelişim” kitaplarının da bulun-

ması, eylemcilerin talepleriyle doğru orantılı biçimde 

donanımlarını gösterir. 

Kişisel gelişim kariyer, para ve belki de en başta 

devlet demektir. Yani içinde bulundukları sınıfın ve 

eğitimin imkanlarının en “uç noktası”nı hedefl eyen 

eylemciler, mezuniyet sonrası iş bulamamanın sı-

kıntılarını da yaşadıkları için neredeyse herhangi bir 

kural tanımaz, bilmez, kitleden ziyade sürü halinde-

dir.32 

Zamanın Ruhu: İdeoloji Olarak Konfor

Gezi eylemlerin “kitleden sürü”ye dönüşmesinin 

nedeni, Taksim’de toplanan kalabalıkların, Ankara 

ve İzmir’deki gösterilerin “müşterek”likten yoksun 

olmasıdır. Bu kitle kendine müşterek bir görüş  bu-

lamamıştır. 

Müşterek bir sebep, eylem yöntemi ya da içle-

rinden bir lider de çıkaramamışlardır. En önemlisi 

belirli bir stratejileri, taktikleri ve doktrinlerinin bu-

lunmaması onların mücessem bir güç olmasını en-

gellemiştir. 

Bu da zamanın ruhuna, küresel kültüre, postmo-

dern algıya bağlı olarak karizmatik liderler dönemi-

nin sona erdiğinin, tekil hakikat algısının çöktüğü-

nün en bariz göstergesidir. Dolayısıyla ideolojilerin 

dışlandığı, doktrinlere ve otoritelere itimadın kaybol-

duğu dönemde kitlesel eylemler ancak varlıklarını 

şiddet eylemleriyle gösterebilmiştir. Bunda günümü-

zün eğitim anlayışının büyük etkisi vardır.33 Küre-

sel kültür, her bireyin kendi dünyası olduğuna, bu 

dünyaya başkalarının karışmasının mümkün olma-

dığına, otorite erk gibi kavramların görece olduğuna, 

kişinin babası dahi olsa bireyin dünyasına müdahil 

olamayacağına yönelik görüşleri, bireylerin başlarına 

buyruk ve değerlerden bağımsız hareket etmesine 

neden olmuştur. Çoğul hakikat anlayışları, mutlak 

karşısındaki kayıtsızlıkları zamanın ruhunu göster-

diği gibi Gezi eylemlerinde çok net biçimde kendini 

göstermiştir. 

Gezi Parkı eylemleri, burada ortaya çıkan gençlik 

ve bireysel talepler Küresel medeniyetin kurguladı-

ğı dünyayı net bir biçimde gösterir. Küresel kültürü 

açıklayabilmek, yeni orta sınıfı tarif edebilmek, re-

fahın yaygınlaşmasıyla beliren maddi imkanların so-

nuçlarını görebilmek Gezi olayları ile mümkün oldu. 

İyi, rahat yaşama, rahat meslekler icra edebilme, dev-

lette iş bularak hem yüksek maaş hem daha az ça-

lışma  imkanları peşindeki gençler zamanın ruhunu 

çok etkili şekilde devşirebilmişlerdir. Küresel kültüre 

bağlı olarak zamanın ruhu, orta sınıfın gençlerine 

ideoloji olarak, konforlu hayatı tercih etmiştir; belki 

bundan daha önemlisi hakikati, geçmişi, ideali, insa-

ni değerlerin hangi yönde varolduğunu bilmeyen bu 

kesim dünya görüşü olarak konforu benimsemiştir.34 

Göründüğünün aksine, özgürlük gibi taleplerin arka 

planında bu eylemcilerin mutlak manada devlet tara-

fından kabul edilme, muhatap alınma, orada çalışma 

talepleri vardır. 

Heves Çağı

Küresel kültür bireye azla yetinmemeyi öğütledi. 

Refahın yaygınlaşması, gıdanın bolluğu ve tüke-

tim eşyalarının fazlalığı nedeniyle orta sınıf içinden 

çıkan gençler “az”ı, “yok”u bilmezler, hep isterler. 

Konforlu hayat bunu mecbur tutuyor. Çünkü bü-

yük marketlerden AVM’lere, teknoloji marketlerine 

kadar gündelik yaşam bunu gerektiriyor. Zamanın 

ruhu, bireye mühim olanın sonuç almak değil, gös-

teri yapmak olduğunu da telkin ediyor. Postmoderne 

bağlı olarak küresel kültür sonuç alınmayan, hedefi  

belli olmayan, akıbeti hakkında fi kir beyan edeme-
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yecek eylemlerin esas olduğunu, hakikatin ancak 

göstermeyle sergilemeyle ve ifşa etmeyle mümkün 

olacağını ifade eder. Bu yüzden Gezi olaylarında da 

zaten sonuç alınmadan, belli bir yere oturmadan ey-

lemlerin sona ermesi, hadisenin postmodern boşluk 

vurgusunu ortaya koyar. Popüler kültürle yani twit-

terla hareket eden, sanal gerçekliklerin sözcülüğünü 

ve askerliğini yüklenen birey, yine postmodern yön-

temlerle gösteri çağının unsurlarıyla yok olabilirler. 

Sürekli ilerleme, sonuç almanın önüne geçer çünkü. 

Popüler kültür ve tüketim sonuç alma üzerine değil 

devamlılık üzerine kurulmuştur.35 Dolayısıyla küre-

sel kültür esasında hiç amaçlamasa da statükonun 

devamını sağlayabilir. 

Gezi parkı eylemleri her türlü otoriteyi olumlaya-

rak sona ermiştir. Çağın apolitik olduğu konusunda-

ki yorumların hatalı olduğu Gezi olaylarıyla gözlendi. 

Orta sınıfl ar konforlarını politize etme başarısını 

göstermişlerdir. Eylemlilikleriyle de insanoğlunun 

politikadan kolayca sıyrılamayacağını netleştirdi. 

Orta sınıfın çocukları, her türlü taleplerini, kinleri-

ni, nefretlerini siyasallaştırabileceklerini bu vesileyle 

bildirmiş oldular. Küresel kültürün onlara sağladı-

ğı özgüven, kendi siyasallıklarını, toplum ve devlet 

siyaseti haline getirebileceğini telkin etti. Sorun bu 

özgüvenin çok sağlam temellere sahip olmamasında. 

Karşısında birikimli, düzen, nizam bilenlerle karşıla-

şan bireylerin çok çabuk dağılabilmeleridir. 

Gezi eylemleri küresel kültürün en net göstergesi. 

Demokrasi bir model olarak insanların, 

Türkiye’nin önünde duracak mı?

Türkiye demokrasi sayesinde nereye kadar ilerle-

yebilir?

Çoğulculuk, Çok Kültürlülük, Bir Arada Yaşama 

Nasıl Olur?

Tek Parti zihniyetinin gölgesinin sürdüğü günü-

müzde, çoğulculuk, çok kültürlülük, çoğunluğun ik-

tidarı, kimliklerin hepsinin kendine özgü taleplerini 

karşılaması mümkün görünmüyor. 

Küresel kültür her bireyin, bir iddia sahibi olması-

nı, varoluşunu öne çıkarması, egosunu hareketlendir-

mesini açıkça destekler ama ulus devletlerin idari ya-

pılarının hâlâ demokrasi olması talebini de sürdürür. 

Bu insan yapısı, iktisadi düzen ve egoları gelişmiş 

özne adayı bireylere karşı, yeri geldiğinde statüko-

dan yana tavır koyan, çoğunluğu küçümseyen sis-

tem aynı paralelde hareket edemeyeceği netleşmiştir. 

Ulus devletlerin farklı kültürleri elde tutma yöntemi 

sert şekilde eleştirilse, küresel kültürün bir arada ya-

şama, ötekileştirmeme, farklılıklara saygı duyma gibi 

ilkeleri öne alınsa bile her iki tarafın tavrı gelecekte 

çok daha büyük çatışmalara neden olacak. Çünkü 

çok kültürlülük ve bireysel iddia zamanla özerk kim-

liklere uç vereceği; ulus devlet merkezi yapısını bir 

türlü terk etmeyeceği için öncelikle fi kirler değil ger-

çeklikler çarpışacak. Kazanan, her halükarda küresel 

medeniyet olacak ve milletler büyük zararlara uğra-

yacak ama bu kısa vadede üzerinde durulmayacağı 

için tam manasıyla anlaşılmayacak. 

Özgür bireyler, konforunu varoluşunun önüne 

geçiren kişiler millet ve toplum gibi kavramların öze-

linde, din, değerler, maneviyat ve devlet gibi kavram-

ları küçümseyecek, önemsizleştireceklerdir. Küresel 

kültür bireyler, mutlak hakikat gibi felsefi  yaklaşım-

larda gösterdiği başarıyı gelecekte sistem mobilizas-

yonunda gösteremeyecek. Bu muhtemelen bir kaosla 

sona erecek ya da insanoğlunun en eski kanunları 

devreye girerek, yine baskın olan davayı kazanacak. 

Bugün Gezi olaylarının kesin sonuçlarından birisi; 

küresel kültürün naif ve zayıf karakterli bireyleri için 

bile insanoğlunun benliğindeki “arındırma ve yok 

etme” kaygılarının hiçbir dönemde son bulmayacağı 

hakikatidir. 

İnsan kendini ortaya koyabilmek için bir başkası-

nı ortadan kaldırmalıdır. Güçlü olmak, Üstün İnsan 

haline gelebilmeyi için ya zayıfl arın üzerinde baskı 

kurarak ya da güçlüleri bir şekilde alt ederek sağla-

yabilecektir. Şiddetin dili evrenseldir. Ötekileştirme, 

karşıtlık kurma insanın yapısında vardır ve farklı 

kültür dünyalarına sahip insanların ortak temellerini 

bulmak gayet zordur. Üstelik günümüzün insanının 

aşırı benlik, ego ve bireyselliğinin bir başka bireyle, 

sistemle çelişmemesi, çatışmaması imkansızdır. 

Tez açık. 

Küresel kültür insanlara “anlama” tavsiyesinde 

bulunur. Televizyonlarda, sosyal medyada, gazete 

köşelerinde sürekli anlama, konuşma ve diyalog tel-

kini yapılır. Zamanın ruhu anlama ve anlatma üze-

rinden bir dil çabasına girişir ama gerçekler, buna 

kendi anladığı türden cevap vermez. Günümüzün 

insanı, naif, apolitik, zayıf karakterli bile olsa mu-

hatabına; “Seni anlıyorum, bana ilişkin planlarını da 

görüyorum. Anlamadığım için değil; anladığım için 

böyleyim” mesajı veriyor.
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Yeni Birey, Yeni Toplum, Yeni Felsefe

Küresel kültür, bireyler üzerinden geliştirdiği her 

projede kendi adına bir başarı kazandı. Ve bunu sü-

rekli hale getirmek için sağlam bir düzen de tesis etti. 

Mükemmel bir sistemden söz edilemez ama insanla-

rın rahatsız olmadığı36 bir nizamla karşı karşıyayız. 

Küresel medeniyet muhalifl eriyle büyüyor, kültürüy-

le gündelik hayatı da teslim alıyor. İnsan portresi kü-

resel kültür ile tarihin görmediği şekilde son derece 

gevşek, haktan ve hakikatten bihaber, her gelişmeyi 

bir değer adına değil de kendilerini özneleştirecek 

şartlar adına kullanabilmeyi gerçekleştiriyor. 

Bu yeni bir toplum ve millet inşası.

Yepyeni bir insan gerçekliği icad edildi. 

Gezi Parkı olaylarının gösterdiği, küresel kültü-

rün işaret ettiği ve yönlendirip yoluna koyduğu orta 

sınıf, bu sınıfın gençleri inceliklerden, müştereklik-

lerden haberdar olmayacak. 

Şiir yazamayacaklar, şiirleri de yazılmayacak.

Roman yazabilirler ama onları konu alan roman-

lar yazılmayacak.

Hikaye yazabilirler, kendileri de hikaye konusu 

olabilir. 

Gülme ile ağlamayı hep karıştıracaklar. Gülerken 

anında ağlama moduna geçecekler. Trajedi mi kome-

di mi yaşadıkları belli olmayacak. 

Bol bol gösteri yapacaklar, anlatacaklar, sergileye-

cekler, konuşacaklar. 

Fakat kimse onların sözlerini “ciddiye” almaya-

cak, hiçbirimiz onlara itimat etmeyeceğiz. 
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Dipnotlar
1  Bir yoruma göre Orta çağ karanlık değil bilakis aydınlıktır. Aydınlık 

olması sadece fikirlerindeki işleklik, yeni doğumları barındıran ve 
Avrupa fikrini ortaya çıkaran gelişmeler nedeniyle değil insanların 
modern dönemde yitirdikleri fikirler nedeniyledir. Modern çalışma, 
ağır işler, mesai kavramı, dinlenememe, sosyal hayatın düşmesi, 
maddiyatın artması, kazanmak ve biriktirmek üzerine kurulu sistem, 
dini ve manevi yönün tamamıyla çökmesi ya da pozitivizmin güdü-
münde ilerlemesi insanın varoluşuna büyük bir saldırı olarak algılan-
mış; modernite insanın insani yetilerini örttüğü için Orta çağ aydınlık 
olarak kabul edilmiştir. Gıda ve maddi imkanlar sınırlı da olsa 
insanlar, hız, yoğunluk, madde gibi yüklerin altında ezilmemişlerdir. 

2  Fernand Braudel’in Maddi Medeniyet isimli üç ciltlik kitabı Avrupa’nın 
yaşadığı gündelik hayatı, eğlence, yeme içme kültürü hakkında bilgi 
verir. Kapitalizme geçiş aşamasının incelenmesiyle birlikte moderni-

tenin niçin makbul olduğunu izah eder. 

3   İnsanlara özgü menfi özelliklerin hepsini kapitalizm ve modernite 

üst düzeyde kullanır. İnsanların menfaatperestlikleri, paraya olan 

düşkünlükleri, güç arayışları, nefislerine kolayca uyabilmeleri, maddi 

değerler için maneviyatı, dostluğu, arkadaşlığı bir çırpıda atabilme-

sini kapitalist modern dünya organize edecek düzeyde kullanır. Bu 

yüzden kitle ile kişilerin mesajları ve menfaatleri zaman zaman kesi-

şir ve çelişir; bu çatışma ve örtüşme kapitalizmin ilerleyişini sağlar. 

4 Küresel medeniyetin, belirgin bir merkeze, bir devlete, kadroya, 

yönetici sınıfa, askeri kadroya sahip olmadığını geniş bir çalışmada, 

Hece Dergisi’nin Medeniyet Özel Sayısı’nda (Sayı: 186 - 187 - 188), 

“Küresel Medeniyet” başlığıyla kaleme almıştım.

5   Gıdalardaki kimyasal ve sentetik katkı maddeleri birim alandan ve 

tohumdan çok fazla ürün alınmasını artırmıştır. Ekim-dikim yapılan 

toprakların daralması, tarımda çalışan nüfusun azalmasına karşın 

üretimin artması, tamamen insan sağlığını ters yüz eden maddelere 

bağlıdır. Tarımdaki düşük fiyatlara karşın bu tehlikeli maddelerin 

sebep olduğu sağlık sorunlarına yapılan büyük harcamalar, yine çar-

kın dönmesini sağlıyor. Tekstilde de her sınıfa uygun ürünlerin ucuz 

üretimi Küresel medeniyet kültürünün kökleşmesini sağlar. Fiyatlar 

gibi kalite de düşük olduğu için kapitalizmin istediği sürekli üretim 

ve tüketim dengesi korunmuş olur. 

6  Zamanın ruhu mu dönemin ruhu mu? Uzun 19 ve 20. asırlarda 

çeşitli dönemler oldu. Soğuk Savaş ile dünya savaşı yılları birbirine 

çok benzemez. Yani farklı dönemlerdir. Hatta İngiliz egemenliğindeki 

dünya sisteminin yöntemleri ile ABD’nin tarzı arasında farklılıklar 

vardır. Fakat hepsini dile getiren bir ruh vardır ve bu dönemleri de 

karşılar. Bugünün bir dönem olup olmadığını bu günden kestireme-

yiz. Ama 21. yüzyılın bir tarzı oluşmuştur. Zamanın ruhu paradigma 

üstü, metodoloji dışıdır. Bu yüzden de dönemle ilgili değildir.  

7   Bağımsızlık bir yönüyle “Bağ-sızlık”tır. Yani kişinin ya da toplumun 

herhangi bir değere, dine, kültüre, geçmişe “bağ” kurmamasıdır.

8   İslâmcı hareketin ve Türkiye’de dini akımların genelinde olduğu gibi 

Müslüman kalarak Batılı yenilikleri alma fikri ilk Batılılaşma hare-

ketlerine, finans ve ticaretle kazanılan paranın ürettiği kültüre bağlı 

olarak oluşmuştur. 

9 Buradaki sınıf vurgusu, Marksist anlamda sınıflaşmayı tam olarak 

karşılamaz. İktisadi ve kültürel olarak birbirlerine yakın toplum 

kesimlerini kategorik olarak değerlendirmek için kullanılan skaladır. 

Fakat bu kompartımanların gücü, sayısal miktarında ya da dönüş-

türebilme, yönlendirebilme kudretindedir. Toplum katından, sınıf 

aşamasına geçiş, topluma ve siyasaya yön verebilmekle ilgilidir.  

10 ABD’nin tamamen elit ve toplumla çok da irtibatı olmayan bir kesimi 

vardır. Bunların direkt idareci olması, ABD’nin etkin siyasi ve stra-

tejik noktalarına nüfuz etmesi nedeniyle bu kesimi bütünüyle üst 

kesim saymamak gerekir. Buna benzer Türkiye’de de millet yapısına 

dahil olmayı reddeden bir kesim vardır. Yine bunların kültürel ya da 

köken bakımından Türk milletiyle ilişkisi sadece zaman ve mekan 

paylaşımından ibarettir. 

11 Devletin ekonomi politikaları nedeniyle insanlar kazandıkları için 

açlık tehlikesine maruz kalıyor demiyoruz. Toplum içindeki dina-

mikler, İslâm’ın getirmiş olduğu yardımlaşma ve dayanışma, sada-

ka ve zekat müessesesinin fakirlik üzerindeki etkisi belirgindir. 

Belediyelerin popülist politikaları nedeniyle yaptığı yemek, ekmek, 

kömür, kuru gıda yardımlarının; fakir fukara fonlarının alt gelir gru-

bundakilere yansıması son yıllarda artmıştır. Bundan daha önemlisi 

belki de sivil yardım kuruluşlarının faaliyetleri. Yine milletin gelirle-

riyle büyüyen yardım kuruluşları ülke içinde ve dışında, yoksullara 

hayli yardım yapmıştır. Bu da yine Türkiye’nin iktisadi gelişmişliğine 

paralel bir büyümedir esasında. 

12 Türkiye’de kendini halktan ayırdığı farz olunan “Beyaz Türkler”in 

bile esasında kültür açısından ya da ulaşım, iletişim ve görsel eğlence 

açısından alt kültüre kadar indirgenecek zevkleri vardır. Avrupa 

Yakası ve Yalan Dünya gibi diziler üst ve orta üst çevreyi aktarsa da 

hitap ettiği kesim bunun çok ötesindedir. Alt kültür bile bu dizileri 

izlemektedir. Üst veya orta üst kültür, yine benzer spor programları, 

gişe filmleri vs. için paralı kanallara abone olarak kendini alt orta 

ve alt kültürden ayrıştırmak ister. Ama gişe filmleri birkaç yıl sonra 

normal karasal yayında da gösterilmeye başlandığında alt kültürün 

de ilgisini çeker. Üst-orta kültür parasının ağırlığıyla elit olduğunu 

gösterir, kültürü, eğitimi, birikimi, zevkleri ve eğitiminin sonuçlarıyla 

değil!

13 AK Parti hükümetiyle birlikte bürokraside ve iş çevrelerinde yer 

bulan bu kesimin, taşralılığı, dirayetsizliği ve “tabansızlığı”, becerik-

sizliği iktidarında yakındığı konulardandır.
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14 Bu kesim yalnız dindarlardan oluşmaz elbette ama laik bile olsalar 

dini ibadetler haricinde benzer ritüelleri gerçekleştirirler. Bu kesim-

deki görüş farklılıkları yalnızca din açısındandır onun haricinde 

hemen hemen hiçbir farklılık gözlenmez. 

15 Orta üst ve orta alt arasındaki üç ayrı sınıflaşmayı burjuva olarak 

tanımlamak hatalı olur. Çünkü bir kapıcı da orta sınıf içine girebilir. 

Hem kazandığı para hem de kültürel faaliyet bakımdan burada 

yer alabilir ama yaptığı iş açısından burjuva değildir. Türkiye, geç 

kapitalistleşmesi nedeniyle burjuvayı hiçbir zaman hakiki manada 

üretememiştir. Küçük burjuva deyimi, kendini toplumdan sıyırmaya 

çalışan, eli para gören yeni zenginleri ve onların ürettiği arabesk ve 

eklektik kültürü tanımlamak için kullanılır. Küçük burjuva toplum 

içinde hemen kendini belli eder ama orta sınıf “herkestendir.”

16  Buradaki dindarlaşma ya da muhafazakarlaşma, ritüeller, hassasi-

yetler ve tavır anlamında kullanılmaktadır. Dindarlık hiçbir zaman 

zühdü, takvayı, İslâmileşmeyi içermez. Tasavvuf, cemaat ya da 

radikallik bile bu dindarlaşmadan nasibini alır ve bu manada İslâmi 

kesimler bile “herkesleşebilir.” Kandiller, yardımlar, kıyafetler ve siya-

sallık bağlamında Türkiye dindarlaşsa bile İslâmi dönüşümün ger-

çekleşmesi konusunda gerilemektedir. Dindarlık ve onun karşısında 

gösterilen, klasik laik tepki nedeniyle reel durumun “muhafazası”, 

korunması ve bu istikrarın sürmesi yönünde eğilim oluşur. 

17 AK Parti’nin 10 yıllık iktidarında orta sınıflar hayli güçlenmiştir 

ama en azından iktisadi sermaye bakımından da yeni seçkinler 

oluşturulmuştur. Bu seçkinler hâlâ güçlerini AK Parti’den aldıkları 

için Türkiye’de statükonun tazyiklerine karşı mukavemet edeme-

mektedirler. Bu yüzden küresel kültür içinde nevzuhur elitlerin, 

Cumhuriyet’in temellerindeki yerleri iğretidir; bu yüzden içeriden 

ve dışarıdan gelen yönlendirmelere, operasyonlara karşı fikri, mali 

ve kitlesel karşı duruş sergileyememektedirler. Küresel medeniyet, 

bu yüzden dindar sermayeyi desteklese bile bunu kendi neoliberal 

temelli yani kaynağı kaypak ve kaygan iktisadi modelle kurduğu için 

herhangi bir karşı duruş gösterilmesi durumunda, o yapıyı, elitleri, 

sermayeyi çökertmekte zorlanmaz.

18 Üst sınıflar, bu derece gösteriş ve şatafat meraklısı değillerdir. Onların 

yaşantısı zaten bu lüksün içinde geçer. Dolayısıyla gösteriş yapma 

ihtiyacı hissetmezler. 

19 Burada hemen basit itirazlar gelebilir. AVM’leri bir din ya da dünya 

görüşü gibi sunmak eski düşünme metodları içinde değerlendirilebi-

lir ve yerilebilir. Bu manada AVM bir din ya da ideoloji değil, kültür-

dür. Ama küresel kültür ideolojiler ve dinler üstü olduğu için hepsini 

içerir. Etkinliği ve yaygınlığı buradan gelir. Bireyler içinde bulunduğu 

halde olan biteni anlayamaması, kavrayamaması da yine AVM’lerin 

içindeki mescitlerden, “tercihli” birimlerden gelir. Müslüman ise 

namazını mescitte eda edebiliyorsa problem yoktur. Dindarlık için 

zaten temel İslâmi kaideleri yerine getirmek kafidir. Bu bakımdan 

alışverişin, ticaretin, mahremin, artı ürünün vs. hükmünün tartışıl-

masına gerek yoktur. 

 Küresel kültür, bu tartışmaların yerine AVM’lerde namaz kılıp, oruç 

açabilme ihtimalini gözetir. 

20 Türkiye’de “uçak” olgusu 90’lı yıllardan sonra gelişmeye başlamıştır. 

Üst sınıf haricinde uçağa binen bulunmazdı. Hacca gitmenin en 

büyük keyflerinden bir tanesi de uçağa binebilmektir. Havaalanı 

kenarlarından geçerken, durup uçakları seyreden insanlar, artık 

seyahatlerini otobüs yerine uçakla yapmaya başladı!

21 New York’taki Wall Street olayları ve Seattle’daki gösteriler her ne 

kadar neo liberal politikalara ve küresel finansa karşı yapılmış olsa 

da bir şekilde gerçek amacına ulaştı ve dünyadaki sermaye dağılı-

mının daha tutarlı, sistemin merkezinin belirlediği kriterlere göre 

yapılması için olduğu anlaşıldı. Bu eylemlerle küreselleşme ve ulus 

devlet arasındaki sorunlar giderildi. Küresel sermayeye karşı itiraz 

geliştiren başta ABD idaresi (!) olmak üzere ulus devletler ikaz edildi 

ve belirgin bir orta yol tespit edildi. Dengesiz büyüyen ve istikameti 

sağlam olmayan finans devleri ya kendine çeki düzen verdi ya da tas-

fiye edildi. Eylemciler, iki taraf arasındaki nihai anlaşmanın sonunda 

eylemlerine “devlet şiddeti”yle son vermek zorunda kaldı.  

22  Fakat sadece özel hayata münhasır kılınması. Kamusal hayatta hâlâ 

bilinen statüko devam eder. 

23 Gezi Parkı eylemlerini iki dönem ve iki kesimde ele almak gerekir. 

31 Mayıs Cuma, eylemler için bir milattır. O zamana kadar eylemleri 

sahiden parktaki ağaçlar için yapan kişiler yürütürken, o tarihten 

sonra işin içine illegal örgütler ve siyasiler de karıştı. Eylemin safi-

yeti bozuldu, eylem amacını aştı ve hükümet, Başbakan karşıtlığına 

döndü. Zaten en baştan beri etkili olan tüm güçler, holdingler, dış 

istihbarat birimleri ve siyasiler çok net biçimde sistemli eylemliliğe 

geçti. Orta sınıfın talepleri soft bir halden sert, katı ve Kemalist istek-

lere bağlı bir anlayışa kaydı. 

24  Eylemcilikleri, tencere-tava vurmaya kadar inmişti 28 Şubat döne-

minde. Bu dönemde yine aynı tutumu sergilerken, yollara barikat 

kurup, araçları ateşe verdiler. “Lümpenleşen Beyaz Türkler” böylece 

Türkiye’de ilk defa ortaya çıktılar. 

25 Gezi Parkı’nda yatıp kalkan, nöbet tutanların büyük kesimi bunlar-

dan oluşur. Maaş, geçim kaygısı yoktur. Mirasyedi, öğrenci bursu 

alan, kira gelirine sahip olan erkeklerin yanında zaten geçimle ilgileri 

olmayan kadınların oranı yüksektir.  

26 Varoşlar ile lümpenleri karıştırmamak gerekir. Gezi eylemlerinde 

varoşların desteği çok çok düşüktür, o da ancak sempatizanlık ve 

macera düşkünlüğünden kaynaklanır. Alt sınıfın ya da varoşların 

(kaldıysa eğer) belirgin bir itikatları, değerleri vardır. Eğitim durum-

ları düşük, kariyerleri yoktur. Lümpenler bunlara göre eğitimli, 

kültür sanat etkinliklerine katılırlar. Dolayısıyla daha vasıflıdırlar. 

27 Sol hareketin Türkiye için sözlerinin olmadığı bu eylemlerle iyice net-

leşti. Örgütlerin AKM’ye astıkları pankartlarda, tomalara ve duvarlara 

yazdıkları yazılarda arkaik dil ve üslubu terk etmedikleri, zamanı iyi 

okuyamadıkları, yeni bir sol ideolojiye açılamadıkları görülmüştür. 

Romantizm solun hâlâ en verimli tarlasıdır!

28 Bugünkü gençliğin, orta yaşlara sahip olanların geleceğe bıraka-

cakları miras var mı? Bu sorunun cevabı hayır olduğu için özellikle 

ideolojik taraftarlar, okuyup yazanlar eylemlere destek vermişlerdir. 

Küresel kültürün hiçbir sahayı boş bırakmamasından dolayı pasifle-

şen taife, yarınlara bu tür eylemler bırakmanın, muhalefetlerini böyle 

göstermenin yolunu bulmuşlardır. Ağaç ve park simgeselliği muhalif 

fikrin, tavrın ve ideolojinin temeli olmuştur. 

29 Recep Tayyip Erdoğan’a olan destek Müslümanların İttihat 

Terakki’den beri süregelen ancak cumhuriyet idaresiyle zirveye ula-

şan zulüm, sindirilme, hakarete uğrama gibi daha çok “psikolojik” 

ezilmelere karşı geliştirilen idealize etmeyle ilgilidir. Müslümanlar 

Kemalizm karşısında kendi mücadelelerini Başbakan özelinde ver-

diklerine inanıyorlar. Gezi eylemcilerinin itirazları da zaten üslup 

üzerinde gelişiyor. Başbakan’ın üslubunun sertliği, argosu, Tek 

Parti zihniyetine karşı küçümseyici ve yıldırıcı yaklaşımları şikayet 

konusu. Başbakan’a desteğin nedeni tam da burada aranmalı zaten; 

Müslümanlar yapmak istedikleri muhalefeti, yergi dilini Tayyip 

Erdoğan üzerinden kuruyorlar. Gezi eylemlerinin neticesi olan 

Başbakan karşıtlığına karşı “yedirmeyeceğiz” söylemi de bununla ilgi-

li. Başbakan üzerinden Müslümanlar ile Tek Parti zihniyeti yeniden 

bir kapışma yaşıyor.

30 28 şubat korkusu otomatikman büyük bir çoğunluğu iktidara râm 

etmiş durumda. AK Parti iktidarının çeşitli dönemlerinde bu durum 

tekrarlanmıştır. 

31 Eylemciler, kitap ile müzik ile en son Kandil ve Cuma namazları 

vasıtasıyla birliktelik kurmaya çalıştılar fakat muvaffak olamadılar. 

32 Gezi eylemleri dolayısıyla yeni gençliğin, küresel kültürün çocukla-

rının zekaları da sınandı. Genelde işlek bir zihne sahip olmadıkları 

görüldü. Twitter üzerinden güzel, zeka ürünleri twitler atsalar, duvar-

lara parlak sözler yazsalar da genel itibariyle durgun bir zekaya ve 

dar bir kültüre sahip oldukları gözlendi. Sosyal medyadaki şu söz 

zamanın ruhunun, yeni bireyin yapısını da gösteriyor: “Komplike 

slogan atmayın, kafam karışıyor.”

33  AK Parti’nin kendi eğitim sisteminin ürünü olan gençler ilk darbeyi 

AK Parti’ye vurmuştur. Otorite, merkez, büyük, baba gibi kavramları 

küçümseyen, onların manalarını bilmeyen gençler Erdoğan gibi bas-

kın karakterli bir Başbakan’ın tavrını kaldıramamıştır. İsyan etmeyi 

de beceremedikleri için hemen dışlaştırılmışlardır. 

34 Darbelerden, çatışmalardan, şiddetten, polis otoritesinden habersiz 

bu gençlerin, Gezi olaylarında gaz ve basınçlı su ile müdahaleyi “şid-

det” olarak algılamaları gayet ironiktir. 

 35 Gezi eylemlerinin Başbakanlığa gelen temsilciler, sanatçılar ve 

İstanbul valisinin 4.5 saatlik çaylı sohbetiyle yoluna girmesi buna en 

güzel örnektir. 

36 Gezi olayları, orta sınıfın yaygınlığı ve orta sınıf ideolojisinin içindeki 

dindarlık anlayışı, Türkiye’de İslâmi bir dönüşümün uç vermeye-

ceğini çok net biçimde gösterdi. İslâmcıların yoldan ziyade yoldaş 

olamadıkları, İslâmi dönüşüm talebi ile yola çıkmadıkları, kariyer 

hesaplarının, konfor meraklarının fikrin ve eylemin kutsiyetini paza-

ra çıkarabileceğini gösterdi. 
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DOSYA

Mesut KARAŞAHAN

GEZİ PARKI:
BU İKLİM DEĞİŞMELİ!

Kuklayı Değil, Kuklacıyı Vurmalı! 

T aksim Gezi Parkı’nda eylem-

lerin ilk gününden itibaren 

görüp yaşadıklarımız, komp-

lonun Başbakan’la ilgili hedefi 

olmasa da muhtemel ikincil hede-

finin, yani toplumu ayrıştırma 

hedefinin gerçekleşmesinde ciddi 

mesafe kat edildiğini gösteriyor.

İlk günlerde eylemcilerin 

maruz kaldığı şiddet, bu komp-

lonun sinsi mimarlarını çok 

heyecanlandırmış olmalı. Şiddet 

görüntülerinin TV ekranlarını 

doldurduğu bir sırada eylemciler 

için aşağılayıcı tabirler kullanılarak yangına körükle 

gidileceğini de beklemişler miydi acaba?

Aylar öncesinden böyle bir kalkışmanın istihba-

ratı alındıysa niçin bu yol tercih edildi? Eylemciler 

cephesinde vandalizmin açığa çıkması ve dolayısıyla 

hareketin itibarsızlaşması için mi, yoksa seçmenin 

oyunu AKP etrafında kilitlemek için mi?

Gerekçe ne olursa olsun, bugün yeni bir durum-

la karşı karşıyayız. Karanlık odaklar nice zamandır 

hayalini kurdukları bu laik-Müslüman ayrışması 

üzerine neyi bina edebileceklerinin hesabını yap-

maya çoktan başlamamışlarsa, hayretle karşılamak 

gerekir.

Şöyle düşünmek gerekmez miydi? Protesto 

eylemlerinde yer alan herkesi ve aslında dışarıdan 

onlara sempati besleyen kesimleri de topyekün dış-

lamak, düşman yerine koymak ve kışkırtmak, darbe 

arayışındaki odakların ekmeğine yağ sürmekten 

başka bir şey değildir.

Halbuki Malcolm X “insan iyi 

nişan almalı!” demişti, “kukla-

yı değil, kuklacıyı vurmalı!” Bu 

sözü bazen egzotik bir çeşni gibi 

yazılarında kullanan entelektü-

ellerimiz dahi nedense gereğini 

yerine getirmedi (siyasal iktidarla 

fazlasıyla hemhâl olmak entelek-

tüel miyopluğa mı yol açıyor?).

Bu noktada “demokratik” 

yöntemin, insan topluluklarını 

seçmen kitleleri halinde bölüp 

propaganda hedefi olarak gör-

mesini, iktidar ve muhalefet 

etrafında kümelenmek zorunda 

bırakmasını, kaçınılmaz biçimde 

ayrıştırıp ötekileştirmesini ve buna yol açacak bir dili 

benimsemesini de sorgulamak zorundayız. 

Kamplaşmanın Yıkıcı Etkileri

Yeni dönemde ayrışma kuvvetlenirse, bu, İslâm’ı 

insanlara tebliğ etme derdi olanlarımız için, zorluk-

ların katlanarak artması anlamına gelecek. 

Normal hayatın akışı içinde çarşıda, pazarda, 

iş yerinde muhatap olduğumuz insanlar, topyekun 

karalanan ve susturulan kesimlerdir, karanlık odaklar 

değil. Ve bu odaklar insanların kalplerine Müslüman 

konusunda kin ve nefret tohumları ekmek için yete-

rince çaba sarf etmektedirler. Dolayısıyla, böyle bir 

kamplaşmadan fayda uman bir Makyavelizm, ancak 

bu karanlık odaklara yakışır. Müslüman siyasetçi bu 

konuda dikkatli olmalı.

Kaldı ki kamplaşma, siyasetçinin, seçim dönem-

lerinde dillendirdiği özgürlük ortamı sağlama vaadi-

ni yerine getirmediği anlamına da gelir. (Acaba TV 

kanallarında yayınlanacak birkaç “kamu spotu”yla 
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meseleyi çözeriz, köprüleri tekrar kurarız diye mi 

düşünülüyor?)

Kamplaşmanın bir başka yıkıcı etkisi, kendi içi-

mize dönük eleştiri ve muhasebenin büsbütün rafa 

kaldırılmasıyla ortaya çıkacaktır (böyle bir pratik ve 

geleneğimiz zaten var mıydı, diye de sorulabilir).

Tenkit yolunun kapalı olması, kibrin ve şeytani 

bir durumun egemen olması anlamına geldiği gibi, 

yanlışlıkların bir kartopu gibi büyüyüp hepimizi ezip 

geçecek cesamete ulaşması anlamına da gelebilir.

Bu çerçevede Emek ve Adalet Platformu’nun 

öncülüğünde hazırlanıp bazı Müslüman entelek-

tüeller tarafından da imzalanan bildiriye -darbeye 

destek olarak algılayıp- tepki 

gösterenler şunu unutmama-

lı! Diğer noktalar bir yana, 

bilhassa kendi camiamızdaki 

kusurlar cümlesinden orada 

dile getirilen birtakım husus-

lar düzeltilmedikçe bir sonra-

ki gelebilecek dalgada iktidarı 

sahiplenmek daha da zorla-

şacak.

Polis şiddetini ve rant poli-

tikalarını sorgulamadan, siya-

setçinin neo-liberalizmle ittifa-

kının uzun vadede muhtemel 

tahripkar etkilerini hesapla-

madan, eleştiri ve müşavere-

ye kapalı siyaset tarzına itiraz 

etmeden, sadece darbecilere, 

yalan haber ve kışkırtmalara 

odaklanan bir izah girişimi, 

meselenin çözümüne katkı 

sağlamaz, belki istikbalde kar-

şılaşılacak daha ciddi sarsıntıların zeminini hazırlar.

İklim Değişmeli!

Gezi Parkı eylemlerinde yer alan gençlerle ilgili 

çok şey söylendi. Bu gençlerdeki otorite karşıtlığının, 

nihilizmin, amaçsız özgürlük tutkusunun vs. kaynağı 

üzerinde durulmalı ve uzun vadede devlet politikası 

halinde çözümler araştırılmalı. (Tabiî, imam-hatipler 

ve Kur’ân kurslarından yetişecek “dindar nesiller” 

neyimize yetmiyor, diye de düşünülebilir.) 

Kaldı ki mesele sadece eğitim sistemiyle de bit-

memektedir. İnsanımızı materyalist temelde eğitme-

yi amaçlayan, özgürlüğü başıboşlukla, mutluluğu 

hazla özdeşleştiren, gayri İslâmi yaşayış biçimini 

özendiren reklam ve telkin bombardımanına toplu-

mun bütün kesimleri ve hassaten kendi çocuklarımız 

bombardımanvari maruz kalmaktadır. 

Liberalleşme furyası, İslâm’ı yaşama ve tebliğ 

etme mücadelesine ihtiyaç duyurmamakta, şeytani 

tasalluta açık yeni bir iklim oluşturmakta ve çocuk-

larımız, doğdukları dünyayı, geldiğimiz anlayış ve 

yaşama biçimini veri olarak algılarken, başka bir 

dünyanın mümkün olabileceğini tasavvur dahi ede-

memektedirler.

Gezi Parkı olaylarını tartıştığım bir genç arkada-

şıma “mesela belediye’nin reklam panolarında tebliğ 

ve telkin amaçlı afişlere yer verilseydi ne olurdu?” 

diye sormuştum, eylemci genç-

ler için bugüne kadar hangi 

çabayı harcadığımız sorusunun 

ardından. Çok şaşırmıştı. “Ne 

demek? Yani, nasıl mümkün 

olabilir böyle bir şey?” diye 

mırıldandı. Çünkü o böyle 

bir dünyaya gözlerini açtı. 

Çirkinlikleri doğal karşılama 

eğiliminde. Hayatın temelinde 

“kâr”, “ekonomik büyüme”, 

“özgürlük”, “bireycilik” oldu-

ğunu vehmediyor; büyükle-

rinden bunu görüyor. (Tabiî, 

reklam panolarına İslâm’ı tebliğ 

amaçlı afişler asılması uğruna 

önemli bir gelir kaleminden 

vazgeçebilecek belediyemiz 

çıkar mı ayrı bir tartışma konu-

su; gelir kalemi uğruna yer 

verdikleri çıplaklık ve cinsellik 

içeren reklamları hiç konuşmu-

yorum.)

Gezi Parkı eylemleriyle başlayan ayrışmanın 

yaşam tarzı uğruna verilecek bir kavgaya evrileceği 

iddia ediliyor. İş ahlakından komşuluk ilişkilerine, 

aile modelinden ibadet anlayışına kadar farklılıkların 

sekülerleşme potasında hızla eridiği bir süreçte bir-

kaç sembolik fenomen üzerinde fırtına koparmanın 

ne anlamı olabilir ki?!

Halbuki Müslüman oluşumuz, önemli bir 

fark meydana getirmeliydi. İnsanlık karşısında 

Müslüman’ın sorumluluğu büyük ve ağırdır. Kirli 

ve çirkin bir dünyayı, hasta ve mutsuz bir insanlığı 

selamete çıkaracak yolları bulma potansiyeline sahip 

olduğu için.

Polis şiddetini ve rant politika-
larını sorgulamadan, siyaset-
çinin neo-liberalizmle ittifakı-
nın uzun vadede muhtemel 
tahripkar etkilerini hesapla-
madan, eleştiri ve müşavere-
ye kapalı siyaset tarzına itiraz 
etmeden, sadece darbecilere, 
yalan haber ve kışkırtmalara 
odaklanan bir izah girişimi, 
meselenin çözümüne katkı 
sağlamaz, belki istikbalde kar-
şılaşılacak daha ciddi sarsıntıla-
rın zeminini hazırlar.
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Daron ACEMOĞLU

TÜRKİYE’DE GELİŞMELER 
DEMOKRASİYİ GETİRMEYECEK*

C ambridge, Mass- Son birkaç yıl için batı baş-

kentlerinde -özellikle Washington’da- Türkiye 

demokrasisi için genel bir iyimserlik hâkim ve Recep 

Tayyip Erdoğan’ın Adalet ve Kalkınma Partisi’ne eko-

nomik gelişmelerden ötürü müteşekkirler.

Bu iyimserler ve hatta Türk demokrasisinin ken-

disine has kimi eksiklikleri bulunduğunu kabul 

edenler Seymour Martin Lipset’in meşhur moder-

nizasyon teorisinde dile getirdiği, demokrasileri 

gelişmiş ülkelerde refahın kendiliğinden geleceği 

fikrini savunma eğilimindeler. Türkiye 11 yıldan bu 

yana hızlı ve sağlam bir şekilde büyüyor, teoriye göre 

muhtemelen tüm ihtiyacımız olan biraz sabır. Bu 

mantıkta, sayın Erdoğan’ın kişisel ekonomik başarı-

ları kati bir suretle otoriter hükümet etme biçiminin 

sonunu getirecek.

Ancak modernizasyon teorisi küresel ölçekte 

demokrasinin yükselişini açıklamada ancak sınırlı 

bir başarıya sahip. Simon Johnson ile yaptığım araş-

tırma Jams A. Robinson ve Pierre Yared’ın gösterdiği 

gibi, örneğin, hızlı bir şekilde kalkınan ülkeler, hali 

hazırda varolan demokratikleşmeye veya demok-

ratik kurumlarla bir mutabakata ciddi bir eğilim 

göstermiyorlar.  Ekonomik gelişmeye demokratik 

gelişmenin eşlik ettiği nadiren görülür, Güney Kore 

ve Tayvan’da olduğu gibi, demokratik gelişme ken-

diliğinden gerçekleşmez aksine bu demokratik kaza-

nımlar  askeri güçler, protestocular, sendikacılar ve 

öğrencilerin tarafı olduğu bir dizi şiddetli politik bir 

kavga sürecinden sonra elde edilmiştir.

Tüm bunlar Türkiye’de bu hafta gerçekleşen pro-

testolar ile oldukça sınırlı derecede alakalı.

Mayıs sonu başlayan Gezi parkı eylemleri yaklaşık iki haftadan bu yana yurdun çeşitli bölgelerinde devam 

ediyor. Eylemlerin başladığı ilk günlerden bu yana, özellikle batı medyasında olaylar seküler elitler ile AKP 

arasındaki iktidar kavgası teması üzerinden işlendi ve işlenmeye de devam ediyor. Özellikle İngiltere ve 

Amerika basınında yapılan değerlendirmelerde AK Parti ve Erdoğan’ın kutuplaştırıcı, ötekileştirici söylemine 

ve polis’in orantısız güç kullanımına özellikle vurgu yapılıyor ve olayların Türk Baharı şeklinde nitelendiril-

mesi yahut Taksim’in Tahrir Meydanı ile kimi yayın organlarınca ilişkilendirilmesi ve ülkenin kaosa sürük-

lendiğine dair yazılar manidar bir tavır olarak göze çarpıyor. Gösterilere ilişkin AK Parti ve Tayyip Erdoğan 

değerlendirmelerinde, Tayyip Erdoğan’ın süreci iyi okuyamadığı ve yönetemediği, ortamı yumuşatmak yerine 

miting gibi kararlarla, olaylara ilişkin “biz ve onlar” teması üzerinden değerlendirmelerinin ve protestocuları 

ve muhalifleri çapulcu, alkolik gibi nahoş ifadelerde yaftaladığı söyleminin ortamı daha da gerdiği, aslında bu 

tavrıyla tuzağa düştüğü şaşkınlıkla ifade ediliyor. İngiliz Independent gibi kimi ana akım medya organların-

dan bazı tanınmış yazarlar ise olayları, yıllardır iktidarı tek başında elinde bulundurmanın etkisiyle zaman 

içinde meydana gelmiş olan iktidar kibrinin bir sonucu olarak görüyor. MIT üniversitesi iktisat profesörlerin-

den Daron Acemoğlu’nun Neywork Times’da yayınlanan bu yazısı Batı menşeili dış basının, özellikle Anglo-

Saxon medyasının olaylara bakış açısını son derece güzel özetliyor.  Benzeri bir biçimde öne sürülen görüşler 

aynı zamanda bizdeki özellikle sol görüşlerle de şaşırtıcı derece örtüşüyor.  (Umran) 
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Hatta, göstericilere orantısız müdahaleden önce, 

Türkiye’nin diğer Ortadoğu ülkelerine örnek olabi-

lecek bir biçimde olgun bir demokrasiye doğru ken-

disine has bir şekilde ilerlediğine dair inanç-kanaat 

artık savunulamaz bir hale geldi.

AKP iktidarını sağlamlaştırdıkça muhalefete olan 

tolerasyonu gittikçe azaldı. Yargısal kurumlar zaten 

yok denecek kadar az olan hâlihazırdaki bağımsızlı-

ğını da kaybetti ve önceki yüksek rütbeli ordu men-

suplarından gazetecilere değin birçok kişi çoğu kez 

adil bir yargılama dahi yapılmadan hapse atıldıkları-

na ilişkin hükümete bir dizi eleştiri var. (Gazetecileri 

Koruma Cemiyeti’ne göre Türkiye’de tutuklu bulu-

nan gazeteci sayısı hali hazırda Çin’de tutuklu bulu-

nan gazetecilerin sayısını aşmış durumda)

Demokrasinin muhafazası geçen hafta boyunca 

devam eden olaylardan kesinlikle bağımsız olarak 

değerlendirilemez. Başbakana kendi partisinden en 

ufak bir eleştiri yok. (Cumhurbaşkanı Abdullah 

Gül’ün tatlı-sert eleştirisi hariç)

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu babası Mustafa 

Kemal Atatürk’ün kurduğu Ana muhalefet partisi 

ise, halen zaman tüneli içinde sıkışmış bir halde, 

yalnızca Türk Devleti’nin ulusalcı seküler ideolojisini 

muhafaza peşinde. 

Türk medyası iktidardan çekinen bir görüntü ser-

giliyor, o kadar ki İstanbul’da kalan az sayıda parktan 

biri olan bir parkın üzerine yeni bir alışveriş merkezi 

yapılmasına karşı yapılan bir eylemin nasıl spontane 

bir biçimde Erdoğan otokrasisine karşı kitlesel bir 

meydan okumaya dönüştüğüne dair herhangi bir 

rapor hazırlamış değiller. CNN International, Taksim 

meydanından canlı yayın yaparken, bir kısım hissesi 

Turner Broadcasting’te bulunan yerel bir kanal olan 

CNN Türk, penguenlerle alakalı bir yayın yapmakla 

meşguldü.

Tüm bunlara karşın, birkaç yüz göstericiyle barış-

çıl bir protesto olarak Taksim meydanında başlayan 

gösteriler Türk demokrasisinin yıllar itibariyle geldi-

ği seviyeyi iki şekilde ortaya koyabilir:

Birincisi, demokrasi sadece sandıktan müteşekkil 

değildir, özellikle Türkiye’de olduğu gibi oy pusulala-

rının hiçbir çekiciliği olmadığı durumlarda. Britanya 

demokrasisi 19.yy.’da sokak protestolarının sonucu 

olarak bir aşama kaydetti, sonuçta sadece daha önce 

kimi haklardan mahrum bırakılan bir güruha hakla-

rını teslim etmekle kalmadı, aynı zamanda süreç seç-

menlere yeni seçenekler sunan İşçi Partisi’nin ortaya 

çıkmasına sebep oldu. Çok sayıda insanın -orantısız 

polis müdahalesiyle karşı karşıya kalsa da- muhtelif 

şehirlerde sokaklara dökülmesi, Türk demokrasisin-

de yeni bir dönemin habercisi olabilir.

İkincisi, bu protestoların ve doğabilecek siyasi 

hareketlerin, Erdoğan’ın 1998 yılında ‘Bu ülkede 

Beyaz Türkler ve Siyah Türkler var. Kardeşiniz 

Tayyip Siyah Türklerdendir’ şeklinde ifade ettiği, son 

yirmi yılın köklü ancak bayatlamış siyasi bölünme-

lerini aşma şansı çok büyük.

Türkiye’de, bu şartlarda ten rengiyle yapılabi-

lecek hiçbir şey yok. Beyaz Türkler iyi eğitimliler, 

Türk medyası iktidardan çekinen bir görüntü sergiliyor, o kadar ki İstanbul’da kalan 
az sayıda parktan biri olan bir parkın üzerine yeni bir alışveriş merkezi yapılmasına 
karşı yapılan bir eylemin nasıl spontane bir biçimde Erdoğan otokrasisine karşı kit-
lesel bir meydan okumaya dönüştüğüne dair herhangi bir rapor hazırlamış değiller. 
CNN International, Taksim meydanından canlı yayın yaparken, bir kısım hissesi Turner 
Broadcasting’te bulunan yerel bir kanal olan CNN Türk, penguenlerle alakalı bir yayın 
yapmakla meşguldü.
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zengin seküler elitler ve kendilerini Atatürk’ün mira-

sının bekçisi olarak görüyorlar. Genellikle hükümet 

bürokrasisiyle, Türkiye’nin birçok şehrinde faaliyet 

gösteren büyük işletmelerle ve askeriyeyle bütün-

leşmiş durumdalar. Siyah Türkler ise iyi-yüksek 

eğitimli değiller (low educated), alt sınıflardandırlar 

ve dinlerine tutkuyla bağlıdırlar. Elitler onları, köylü 

veya köylülük mirasından kurtulamayacak güruh 

olarak görme eğilimindeler. 

Türk askerinin dini politik sola karşı mücadelede 

bir silah olarak kullanılmasına karşın, özellikle 1980 

darbesi sonrası, 1990’larla birlikte seküler elitlerin 

kurallarına karşı en önemli meydan okuma siyah 

Türklerce küstahça temsil edilen muhafazakâr par-

tilerden geldi.

1997 yılında ordu, AKP 

seleflerine ait daha sonra 

Anayasa Mahkemesi tarafın-

dan kapatılan Refah Partisi 

hükümetini düşürdü. AKP 

de 2007 yılında Anayasa 

Mahkemesi’ne açılan, anaya-

sayı zorla kaldırmaya ve din 

devleti kurmaya yönelik ajan-

dası olduğuna ilişkin davadan 

ötürü benzeri bir tehlikeyle 

karşı karşıya kaldı.

Bilhassa seküler elitle-

ri rahatsız eden gerçekler-

den biri de, cumhurbaşkanı 

Abdullah Gül’ün eşinin, ana-

yasa tarafından kamusal alan-

larda yasaklandığı halde başörtülü olarak bulunması.

1997’den beri, bu hizipler Türkiye siyasetini 

tanımlamaktadır. Asker başarısız olmuş ve AKP mey-

dan okumalara direnmiştir. Türkiye önceki hakla-

rından mahrum edilmişlerin bugün iktidara gelmesi 

bakımından daha demokratik bir hale gelmiştir.

Ancak liberal demokrasi yolunda çok da fazla 

mesafe kat edilmemiştir. Aksine Türk toplumunda, 

seküler Ortodokslar ile sayın Erdoğan liderliğinde-

ki, elde ettiği gücü askerden intikam için kullanan, 

seküler elitler ve onların yükselen diktatörlük eleş-

tirilerine maruz kalan AKP arasındaki kutuplaşma 

daha da artmıştır.

Bu haftaki protestolar hükümeti düşürmeyebi-

lir yahut başbakanı herhangi bir zorlamayla karşı 

karşıya bırakmayabilir. Ancak bu anlamda tepkiler 

sembolik bir anlam taşıyor.  

Birdenbire, mal-mülk yahut politik imtiyaz gibi 

talepleri olmayan çeşitli gruplar Türk siyasetinin sesi 

olarak sokaklara dökülmüş durumda. Protestocular 

ülkenin eski seküler Ortodoks zamanlarına dönüşü 

arzu eden fanatik muhalifler değiller, ancak genç 

çevreciler AKP’nin yükselen, engellenemeyen güç 

tekelleşmesinden çokça rahatsızlar.

19. Yy Britanya’sında olduğu gibi, seçim sandıkla-

rından doğru seçimler çıkmadığı takdirde demokrasi 

bu türden doğrudan eylemlerle gelişir.

AKP içindeki sertlik yanlılarının bu olayı top-

lumu daha da ayrıştırmak için 

kullanacak olmaları Türkiye 

için büyük bir tehlike. Onlar 

için mevcut tablo, önceden 

kimi hakları kısıtlanan ancak 

şu anda gücü elinde bulun-

duranların alkolik, çapulcu ve 

solcu olan gençlerin iktidar-

dakileri -eskiden olduğu gibi- 

mahrum (disenfrenchised) 

hale getirme girişimi.

Bu sertlik yanlılarına, bir-

kaç istisna dışında halen yan-

daş görüntü sergileyen Türk 

medyası yardımlarını esirge-

miyor. Kısa vadede belki, aşırı 

kutuplaşan Türk siyaseti ve 

AKP’nin devlet kurumları üzerindeki güçlü kontrolü 

sayesinde başarılı olabilirler. 

Bununla birlikte olayların dönüm noktası, Türk 

kamuoyunun muhalif geniş bir kitlesinin artık tep-

kisini açıktan göstermeye başlamış olması ve eğer 

Türk medyası onları görmezlikten gelmeye devam 

ederse, muhalifler tarafından enformasyonun yayı-

lacak olması. Cin şişeden çıktı. Türkiye demokrasisi 

için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 

  
* Newyork Times http://www.nytimes.com/2013/06/06/opini-

on/development-wont-ensure-democracy-in-turkey.html?_r=1&

Çeviri: M. Samet TOMAKİN

Ancak liberal demokrasi yolun-
da çok da fazla mesafe kat 
edilmemiştir. Aksine Türk top-
lumunda, seküler Ortodokslar 
ile sayın Erdoğan liderliğinde-
ki, elde ettiği gücü askerden 
intikam için kullanan, seküler 
elitler ve onların yükselen dik-
tatörlük eleştirilerine maruz 
kalan AKP arasındaki kutuplaş-
ma daha da artmıştır.
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Patrick COCKBURN

Türkiye’nin Protestoları ve 
Erdoğan’ın Şiddetli Baskısı:

Daha Ne Kadar Karşı Gelebilir?*

K abadayı ve kavgacı, çağdaşlaşma anlamında ülke-

ye büyük katkı sağlayan modern ülkenin tem-

silcisi. Ancak bu haftaki protestolar şimdiye kadarki 

en büyük sınavı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan son 

on yılda gerçekleşen kalkınmayla modern Türkiye’nin 

mimarı olmasının yanısıra bir sembol. Benzerine ancak 

Arjantin ve Brezilya’da rastlanabilecek ve rejim adına 

baskının ve şiddetin uygulandığı, yüz binlerin hapis ve 

işkence edildiği, muhalefetin ezildiği, en ufak mahallî 

satranç kulüplerinin bile kapısına daimi olarak kilit 

vurulduğu darbeler ve muazzam barbarlığın mecburi 

bir sonucu olarak 80 yıllık yarı askeri yönetimin ardın-

dan gelen Erdoğan yönetimi. 

Egemen eski elitleri 2002 sonrası üç seçim başarı-

sıyla tasfiye eden Erdoğan ve onun AK Partisi’ydi. Daha 

da önemlisi, daha önceleri seçim kazanan askeri yöne-

tim muhalifleri asker mensupları tarafından devrilir 

yahut reddedilirken, AKP liderinin generalleri saf dışı 

bırakmadaki ve tehditlerin yahut askerin yönetimi ele 

alamaması hususunda gösterdiği başarısı. Derin devlet 

olarak anılan ve halen açıklanamayan periyodik sui-

kastların  gölgesine rağmen son beş-altı senedir ordu-

nun siyasete bir alternatif olarak geri dönme ihtimali 

artık son buldu. İstikrarlı bir sivil yönetimin desteğiyle 

Türkiye ekonomik olarak dünyanın en büyük 17. eko-

nomisi olacak kadar gelişti.

Erdoğan’ın başarılarını resmetmek, onun başarısız-

lığını ve İstanbul’un merkezindeki Taksim meydanında 

başlayan ve sonra tüm ülkeye yayılan protestoları ve 

protestoların sebebini anlamlandırabilmek için önem-

lidir. Gürültü ve kargaşalı bir hafta sonunun ardından 

Erdoğan İstanbul havaalanındaki, haksızlığa uğramış 

ses tonuyla, kendisine karşı tüm muhalefetin protesto-

cularla birlik haline gelmesinden şikâyet etti.

2012 seçimlerindeki oy oranına atfen “Diyorlar 

ki ben sadece yüzde 50’nin başbakanıymışım.” dedi 

ve ekledi “Bu doğru değil. Biz doğusundan batısına 

76 milyon Türkün hizmetindeyiz. Biz hep birlikte 

Türkiye’yiz, hepimiz kardeşiz!”

Verimli ve uzun dönemdir devam eden gücün 

ardından gelen beklenmedik,  popüler başkaldırılara 

ilişkin, Erdoğan ve yabancı liderlere dair çokça analiz 

var. Charles de Gauelle orduyu Fransa politikasının ve 

Cezayir’in dışına çekti ancak bu sadece 1968 Mayısı 

sonrası ödüllendirildi. Erdoğan gibi, insanların nan-

körlüğünden şikâyet edebilirdi, ancak Fransa’da ve 

şimdi de Türkiye’deki kitlesel gösterilerde hükümete 

karşı yaygın şikâyetler dile getirilmeden protestoların 

dikkate alınması sağlanamazdı.

Bunlardan biri Erdoğan basitçe, uzun süredir ikti-

darda olduğu içindir. Bunun anlamı, çoğu genç Türk 

geçmişi bilmiyor ve 2002 öncesi yaşlı Türkler 2002 

AKP iktidarı ile birlikte unutuldu. Bunun anlamı, 

eşcinsel hakları savunucularından muhaliflere, ora-

dan muhafazakâr Kürtlere kadar tüm politik gruplar 

Erdoğan ve AKP muhalifliği odağında bir araya gele-

bilir.

Erdoğan’ın ve çevresindekilerin diğer başarısızlık-

ları daha çok Türklerden oluşuyor. Örneğin militarist 

rejim tehlikesini ortadan kaldırdığı için Erdoğan met-

hedilebilir, ancak gücün enstrümanlarının çoğunu bu 

sefer de kendi amaçları için kullanmaktan dolayı suç-

lanıyor. Örneğin Türkiye’de Çin ve İran’a kıyasla daha 

fazla gazeteci hapishanede. Editörler hükümeti açıkça 

hedef alan yayınlarından sorumlu tutulabiliyor. Bir 

keresinde, bir Kürt editör hükümeti alenen eleştirme 

suçundan 166 yıl hapis cezasına çarptırıldı, daha sonra 

bu süre 20 yıla indirildi.

Bir insan hakları aktivistinin belirttiği gibi, “Burada 

halen düşüncenin açıklanması ile terörist bir grup üyesi 

olmak arasında belirgin bir ayrım yok”. Acaba Türk 

liberalleri Erdoğan ülkede öncekiler gibi baskı meka-

nizması ihdas ederken bundan ne kadar endişe ediyor-

lar? Bahçeşehir Üniversitesi’nde siyaset profesörü olan 

Cengiz Aktar’ın tabiriyle “AKP şu an politik yaşamın 

hâkimi ve merkezi”. “liberaller reformist süreci benim-

sediler ve durumdan da gayet memnunlar.”  

Erdoğan Türkiye’yi en fazla modernleştiren kişi. 

Uzun boylu, daha önce profesyonel futbolculuk yap-

mış, kondisyonlu, bunun yanı sıra kabadayı ve kav-

gacı izlenimi veren bir adam. Bu imaj Türklere çekici 

geliyor, tıpkı dindarlıkta olduğu gibi: Erdoğan her 

maç öncesi yaptığı dualarla ünlü biriydi. Her zaman 

karizmatik bir kişiliği vardı ve partisi onun bu kişi-
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sel cazibesinden faydalandı. Türkiye’de cumhuriyetin 

kurucu babası M. Kemal Atatürk’ten beri devam eden 

bu lider sultası geleneği Kuzey Kore dışında pek de 

fazla ülkede hali hazırda gözlemlenemeyen bir durum. 

Erdoğan’ı eleştirenler aşırı gücün ve kanunların tek 

elde toplanmasının verdiği hazza işaret ediyorlar; Silvio 

Berlusconi’nin Erdoğan’ın gücünün zirvede olduğu bir 

dönemde oğlunun nikâh törenine katılması ve Pervez 

Müşerref’in katıldığı kızının nikâh töreni örneklerinde 

görüldüğü gibi. 

Bu, 1954’te Karadeniz sahillerinde, sahil güvenlik 

görevlisinin oğlu olarak doğan Erdoğan gibi popülist 

bir lider için garip bir çevre. Aile, o daha on üç yaşın-

dayken İstanbul’a taşınmıştı ve Erdoğan ekstra gelir için 

simit ve limonata satıyordu. İmam Hatip Lisesi’ne gitti 

ve Marmara Üniversitesi Yönetim Bilimleri’nden mezun 

olurken aynı zamanda profesyonel anlamda futbol 

oynuyordu. Daha sonra kapatılan Refah Partisi’nin bir 

adayı olarak, 1994 yılında İstanbul belediye başkanlı-

ğına seçildi. Dürüst ve efektif yönetimiyle ün kazandı. 

1998 yılında İslâmi içeriğe sahip bir şiirden yaptığı 

alıntıdan ötürü 4 ay hapis yattı.  

Erdoğan, laiklik karşıtlığı yüzünden kapatılan 

Fazilet Partisi’nden sonra 2001 yılında AK Parti’nin 

kurulmasına yardım etti. AKP 2002 yılında bir merkez 

sağ partisi olarak kapitalizm ve batı taraftarı, ılımlı bir 

İslâmi platform olarak ezici bir seçim başarısı elde etti. 

Ekonomik programı devlet kurumlarının satılmasını 

öngören neo-liberalizme ve istikrarı sağlamak amacıyla 

IMF programına dayanıyordu. Amaç, uzun dönemli 

büyük bir hayal kırıklığı olan Avrupa Birliği’ne içte 

ve dışta politik ve ekonomik istikrarı sağlayarak katı-

labilmekti. Bir askeri darbeye karşı AB garantörlüğü 

için ABD ile iyi ilişki aynı derecede önemliydi. Askeri 

darbe, Erdoğan için silahlı kuvvetler mensuplarının, 

medyanın, yargıçların ve akademisyenlerin de ara-

larında bulunduğu toplumsal sorunları körüklemek 

suretiyle darbeyi meşrulaştırmak amaçlı bir örgüt olan 

Ergenekon isimli örgütten ötürü son döneme kadar 

hakiki bir tehlikeydi. 

Taksimdeki protestocular Erdoğan’ı her geçen gün 

daha da otoriterleşmekle itham edebilecekleri her türlü 

nedene sahipler. Erdoğan Kürt sorunun çözülmesi için 

politik gücünü son dönemlere kadar kullanmadı ve 

ülkenin güney doğusunda cereyan eden Kürt başkal-

dırısını sonlandırabilmek için Kürtlere politik olarak 

gerekli imtiyazların ne kadarının verileceği halen bir 

muamma. PKK’nın Kürt gerillaları, devlet ve Kürt lider 

Abdullah Öcalan arasındaki mutabakat sonucunda 

kuvvetlerini Irak’a doğru çekmeye başladı. Erdoğan 

Kürtlerin gönlünü almak için yeterince şey yapamaya-

bilir, ama barışı getirebilecek gerekli güce sahip muh-

temelen tek lider.

Erdoğan her zaman politik risklere girmesinden 

kaynaklanan bir üne sahip. Çoğu Türkün çekici buldu-

ğu aşırı bir inatçılığa sahip, dindar ve popülist bir mil-

liyetçi olarak kalacak. Ancak o ve AK Parti iç siyasette, 

ülke politikalarının tamamına nazaran daha becerikli. 

Erdoğan İran, Irak ve Suriye’yle iyi ilişkiler kurduğunu 

iddia edebilir ancak Türkiye şu an Suriye’de cereyan 

eden iç savaşa dâhil olma tehlikesiyle karşı karşıya. 

Erdoğan Libya’daki savaşın hızla sona ereceğini iddia 

ederken, Türkiye kendisini yıllarca sürecek ve kangren 

haline gelebilecek bir savaşın içinde bulabilir. 

Bu protestoların uzun vadeli sonuçları ne olacak? 

Protestocular, Erdoğan’ın, kendisini başkanlık görev-

lerini kendisinde toplayacağı başkanlık sistemi ile 

daha da güçlü kılacak yeni anayasa yazılması hevesini 

kursağında bırakabilirler. Başbakanın ve partisinin 

ülkeyi İslâmi bir ülkeye dönüştüreceğine ilişkin gizli 

gündemlerine dair iddialar her zaman mesnetsiz kaldı. 

Protestolar uzun vadede ülkeye giren yabancı yatırımcı-

ların korkması şeklinde bir etki yaratabilir ve meydana 

gelebilecek ekonomik bir kriz,  AK Parti’nin popülari-

tesini kaybetmesine neden olabilir. Erdoğan’a gelince, 

gelecek birkaç hafta, Erdoğan’ın protestolara cevabının 

otoriter eğilimlerini azaltarak mı yoksa artırarak mı 

olacağını  gösterecek.
* Independent, 07 Haziran 2013 

Çeviri: M. Samet TOMAKİN

Egemen eski elitleri 2002 sonrası üç seçim başarısıyla tasfiye eden Erdoğan ve onun AK 
Partisi’ydi. Daha da önemlisi, daha önceleri seçim kazanan askeri yönetim muhalifleri 
asker mensupları tarafından devrilir yahut reddedilirken, AKP liderinin generalleri saf 
dışı bırakmadaki ve tehditlerin yahut askerin yönetimi ele alamaması hususunda göster-
diği başarısı. Derin devlet olarak anılan ve halen açıklanamayan periyodik suikastların  
gölgesine rağmen son beş-altı senedir ordunun siyasete bir alternatif olarak geri dönme 
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dünyanın en büyük 17. ekonomisi olacak kadar gelişti.
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Ömer Faruk KARAGÜZEL

GEZİ PARKININ ANOMALİSİ: 
Vahşiler Daha Soylu Değildir

Bugün Türkiye Gezi Parkı olaylarıyla ABD’den 

Avrupa’ya, Çin’den Japonya’ya, Suriye’den Mısır’a 

dünya gündemine oturdu. Başlarda kimin hangi taraf-

ta olduğunun belli olmadığı, sonraları safların yavaş 

yavaş belirginleştiği bu olaylar Türkiye’de sol, liberal, 

Kemalist ve İslâmi camia içerisindeki belirsiz renkleri 

ortaya çıkardı. Kimliksel ve ilkesel bazda, olayları siya-

si analize tabi tutmadan belirginleşen bu saflaşmalar 

tıpkı Suriye meselesinde olduğu 

gibi Türkiye’deki siyasal ideoloji-

lerin ve temsilcilerinin kafa karı-

şıklıklarını ortaya koymuş oldu. 

Özellikle İslâmi camia içerisin-

deki sol öykünmeciliği hatta has-

talığı ve hatta kompleksi kendi 

içimizdeki travmayı yeniden 

ortaya çıkardı. Kendi varlığını ve 

siyasetini İslâmi camia içerisinde 

önde gelen İslâmi  oluşumlara 

cephe alma siyasetiyle kodlama-

ya çalışanların “ergen” halini bir 

kenara bırakıp, bu olaylar vesile-

siyle yaşadığımız dönemlerin bir 

anda ortaya çıkardığı toplumsal 

olaylara yaklaşım biçimi üzerin-

deki eksiklikler üzerine yoğun-

laşacağım. 

Antonio Gramsci Quaderni dal 

Carcere/Hapishane Defterleri’nde 

durumların nasıl çözümlenebileceğinin incelenmesi 

için, yani güç-iktidar-sokak ilişkilerinin çeşitli derece-

lerini belirlemek için politika ve siyaset bilimi ile tarih-

sel gerçeklikleri çarpıştırarak açıklama/anlamlandırma 

yapmak gerektiğini söyler. Gramsci bu açıklamanın elle 

tutulur, gözle görülür gerçekliğe karşı ilgi uyandıracak 

ve daha sağlam siyasal seziler doğuracak nitelikteki 

pratik kuralların, özel araştırma ve gözlemlerin bütünü 

olması gerektiğini savunmuş olur. Politikada strateji 

ve taktikten, stratejik plandan, propaganda ve kışkırt-

madan, siyasal anlamdaki örgütlenme ve yönetimden 

ne anlaşıldığı sokak-güç-iktidar dengesinde karşılığını 

bulmalıdır. 

“Olayların ardında Batı güçleri var” diyerek kestirip 

atmanın yanlış olacağı kanaatiyle iç toplumsal mesele-

lerin bu uluslararası dengelerden önce geldiğini belirt-

mekte fayda var: Uluslararası ilişkiler mantıksal olarak 

temel toplumsal ilişkilerden hiç şüphe yok ki, sonra 

gelir. İç-Yapıdaki her organik geliş-

me, uluslararası alandaki mutlak 

ve göreli ilişkileri politik-teknik-

askeri ifadeler aracılığıyla, organik 

olarak değiştirir. Ulusal bir devle-

tin coğrafya durumu bile yapıda-

ki yenileşmeleri izler ve bunların 

üzerinde bir ölçüde tepki yapar. 

Bundan başka uluslararası ilişkiler 

de etkin ve edilgin olarak siyasal 

ilişkiler üzerinde tepki yapar. Bir 

ulusun doğrudan doğruya ekono-

mik yaşamı uluslararası ilişkilere 

bağlı ise, belirli bir parti bu duru-

mu o ülkede temsil eder. Çünkü 

bu uluslararası denge bu parti 

eliyle en iyi biçimde inşa edilmiş-

tir. İster istemez ülkedeki den-

geyi elde eden parti bu durumu 

kullanarak karşısındaki partilerin 

söylemlerini çürütmeyi hedefler. 

(Chicago Outfit’in lideri Nitti’nin İtalyan devriminin, 

teknik bakımdan imkânsız olduğunu söylemesi de 

buna dayanır.)

Burada yapı ile üstyapıların ilişkisi sorununu ortaya 

koymak ve çözümlemek söz konusudur. Ancak böy-

lelikle, belli bir dönemde etkin olarak hareket halinde 

bulunan güçlerin doğru bir çözümlemesi yapılarak 

aralarındaki ilişki-çatışma belirlenebilir kanaatindeyim. 

İki kıyas burada önemlidir: 1. Daha önceden gerek-

li ve yeterli koşullar yoksa ya da bu koşullar doğuş 

 Gezi Parkı’nda birkaç ağa-
cın söküm  kararı ile başla-
yan ve “Tayyip İstifa” mot-
tosuyla devam ederek Recep  
Tayyip Erdoğan özelinde tüm 
Müslümanlara açık şekilde 
cephe alan Gezi Parkı olayları-
nın İslâmi camia içinde de bir 
akıl tutulmasına sebebiyet ver-
diğini söylemek yanlış olmaz. 
Bu durumu en çok olayları, bir 
hak arama ve özgürlük zemini 
olarak olayları değerlendiren-
lerde görmekteyiz.
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ve gelişme halinde değilse bir toplum herhangi bir 

harekete girişemez; 2. Bir toplum, ilişkilerinin özün-

den bulunan bütün yaşam şekillerini geliştirmemişse, 

ortadan kalkmaz ve yerine başka bir toplum gelmez. 

Bu iki temel kurala dayanarak yürütülecek bir düşü-

nüşle birçok tarihsel metodoloji ilkeleri geliştirilebilir. 

Şüphesiz konjonktür olayları da bu organik olaylara 

bağlıdır; fakat bunların önemli bir tarihsel ağırlığı 

yoktur; bunlar günü gününe yapılan basit bir siyasal 

eleştiriye yol açar. Organik olaylar ise tarihsel ve top-

lumsal eleştiriye yol açar ki, bu eleştiri o anda sorumlu 

olan kişileri, yönetici kadroyu aşarak geniş toplulukla-

ra bir anda yayılır. Bazen on yıllar süren bir bunalım 

fitilini bu organik olaylar ateşler. Bu olağanüstü süre, 

toplumun belli bir kesiminde aşırı rahatsızlıkların 

çıktığının belirtisidir; bu belirtilerin karşısında siyasal 

güç olumlu/olumsuz bir tarzda etki yaparak yapının 

kendisini korumaya ve savunmaya çalışır. Geliştirilen 

bu savunma mekanizması yıllara dayanır, bir çatışma-

yı merkeze alan bu halin toplumsal olarak zayıf olan 

tarafı hiçbir ideoloji gözetmeksizin tek bir yapıya karşı 

örgütlenebilir. İtalyan faşizminin, milliyetçilik laflarına 

rağmen Hitler Almanya’sının dümen suyuna girişi ve 

Fransa’da kendilerine milliyetçi diyen partilerin İkinci 

Dünya Savaşı’nda Hitler’e kucak açışını burada hatır-

lamak gerekir. Bu güçler belirlenmiş olan amaçların 

tarihsel olarak gerçekleşebilmesi için gerekli ve yeterli 

koşulların meydana geldiğini ispata çalışır. Bu amaçla 

derhal ideolojiler, siyasal, hukuksal polemikler hareket 

ilk ortaya çıktığında geride gelir. Son çözümleme yani, 

son evreye geçildiğinde akıl almaz birliktelikler yerini, 

ideolojik, dini, felsefi polemiklere bırakacaktır. 

Tarihsel-siyasal çözümlemelerde sık sık düşülen 

bir yanılgı da, organik, rastlantısal, geçici olan olaylar 

arasında doğru bir ilişki kurulamamasından ileri gel-

mektedir. Zira bugünlerde yaşanan akıl tutulmalarının 

kaynağında da bu durum vardır. Böylece ya dolaylı 

olarak etki yapan sebepler doğrudan doğruya etki yapı-

yormuş gibi düşünülür ya da doğrudan doğruya etki 

yapan sebeplerin biricik etken olduğu ileri sürülür. Her 

iki tavırda da açık bir ikna edemeyiş ve paradoks vardır. 

Bazı durumlarda aşırı bir ekonomizm ve ukalaca bir 

öğreticilik taşlanır, bazı durumlarda da: aşırı bir ideolo-

jizme düşülür. Bir durumda bazı sebeplere gereğinden 

fazla değer verilir; başka bir durumda da irade ve birey 

öğesi yüceltilir. Organik hareketler ve olaylara kon-

jonktür hareketleri ve olayları arasındaki ayırım, yalnız 

geriye doğru bir gelişme ya da büyük bir bunalım 

gösteren durumlara değil fakat her tipten duruma, yani 

ileriye doğru bir gelişme ve refah durumuna ve üretim 

güçlerinin duraklama gösterdiği durumlara da uygu-

lanmalıdır. İki hareket düzeni arasındaki iç içe geçmiş 

bağ doğru olarak kurulabilir. Tarihin yazılmasında ağır 

bir yanılgıya düşme tehlikesi ne kadar varsa, politika 

sanatı alanında, yani geçmişin tarihini yeniden kurmak 

değil fakat şimdiki zamanla geleceğinkini kurmak söz 

konusu ise, bu tehlike o denli büyüyecek ve ayrılıklara 

sebep olacaktır. Bu ayrılıklar mutlaka olmalıdır; fakat 

işin hamaset boyutuna geçtiğinde gerçek siyasi hedef-

ler sekteye uğrayacak gelişmişlik gösteren tüm yapılar 

dağılma sürecine girecektir. 

Bazı Şeylere Karşı Olanların Kucaklaşması 

Gezi Parkı’nda birkaç ağacın söküm  kararı ile 

başlayan ve “Tayyip İstifa” mottosuyla devam ederek 

Recep  Tayyip Erdoğan özelinde tüm Müslümanlara 

açık şekilde cephe alan Gezi Parkı olaylarının İslâmi 

camia içinde de bir akıl tutulmasına sebebiyet verdiğini 

söylemek yanlış olmaz. Bu durumu en çok olayları, bir 

hak arama ve özgürlük zemini olarak olayları değerlen-

direnlerde görmekteyiz. Pek çok kurumdan yalnızca 

polis şiddetini dile getiren açıklamaları okurken; gün-

deme bir anda oturan “çapulcuları” ve “vandallık”ı aynı 

yerlerden üzüntü verici şekilde duyamadık.

Theodor W. Adorno’nun Minima Moralia’sında 

Vandallar yerini şöyle bulur: Kendilerini her zaman 

ortalıkta görünmek zorunda kalacak kadar önemli ola-

rak gösteren kişiler. Adorno’nun bu tespiti bugün yaşa-

nan olayların içindekileri ve onları desteklemeyi kendi-

lerine İslâmi bir görev olarak bilenlerde tam anlamıyla 

yerini buluyor. Özellikle bu kimseleri destekleyenler 

kimselerde. Adorno’nun vandalı kırıp dökenden daha 

ziyade şişirilmiş bir egoyu, bir durmadan tatminsizliği 

ifade ediyor. Durmadan “bağzı” şeylere karşı çıkan, hep 

her şeyiyle muhalif kalan ve bundan rahatsızlık duy-

mayan bir kitleyi tanımlıyordu Adorno. Kasıtlı biçimde 
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duygusal ve abartılı olan bu sıfatın temsilcileri aslında 

yanlarına aldıkları kimseleri de bu sıfatın içine kolayca 

eklemleyebilirdi. Çünkü onlar durdukları yer itibariyle 

Adorno’nun Vandalı olarak hayatlarını sürdürüyorlar-

dı. Bu sahte etkinlikler bu kimselere tam bir sigorta 

oluşturuyor ve kendilerini suyun akışına teslim edi-

yorlardı: Sağ kalmanın başka yolu yokmuşçasına yine 

bazı şeylere karşı çıkıyorlardı. Güvenliklerini en büyük 

güvensizliğe uyarlamaktan dahi çekinmeden: İnsanı 

mümkün olan en büyük hızla bir başka yere götürecek 

bir kaçış izni.

Burjuvanın insan üzerinde hep tuhaf bir cazibesi 

olmuştur. Bu kavram her ne kadar yanlış tanımlanmış 

olsa da durum böyledir. Ruhsal bir çekimi, seküler bir 

tahayyülü olması sebebiyle cazibelidir. İlkelerin dahi 

kendiliğinden yok olacağı bir alandır orası. Fanatik 

araba tutkusunun, o lüks arabalara binemeyecek olan-

larda büyük bir hızla gelişmesi buradan gelir. Bir yan-

dan da zamanın gerisinde kalma şansı olmayanlar bu 

tarz tutkulara sarıldığı için. Ucubeyi andıran bu tarz 

hastalıklar, özentisi olanları eğlendirmedikleri halde 

sırf bu yüzden hayatta kalmakta ve azmanlaşmakta-

dırlar. Türkiye’de Müslümanlardan bazı kesimlerin 

muhafazakârlığa, liberalizme ve özellikle sola düşkün-

lüklerini bu duruma çokça benzetiyorum. Hareket tut-

kularının başından beri ayrı olması gerekenler mecbur 

istikamet olarak bile isteye belki de bu yolu seçiyorlar. 

Müslümanlar üzerinde özellikle Sol akımların cazibe-

si, orta hal bir vatandaşın fanatik araba tutkusundaki 

cazibesi gibi. Fanatik araba tutkusunda azmanlaşan 

vatandaşın ruh hali, bir Müslümanın sol eğilimlerinde 

kendisini ne şekilde gösterdiği ise yaşanan olaylarla 

artık apaçık ortaya çıkmıştır. Bu çevrelerin haber sitele-

rindeki ayetleri çıkardığınızda bir sol site veya dergiden 

farkı olmadığının farkına varılması gibi. 

Bir hareket ve bu hareket etrafında geliştirilecek 

yöntem çok önemlidir. Ama her hareketin kalkış nok-

tası çerçevesi çizilmiş ilkelerden, değiştirilemez ve hatta 

değiştirilmesi teklif dahi edilemez sloganlardan doğar, 

doğmalıdır. Hareket önemlidir. Fakat unutulmamalıdır 

ki hareket tutkunlarının en yakın benzerleri uyuşturu-

cu bağımlılarıdır. Onları yönelten güdü, tam da kentle 

kır arasındaki ayrımın o uğursuz silinişinden ve evin 

tasfiyesinden başlayıp milyonlarca işsizin yollara düş-

mesinden geçerek yerle bir edilmiş kıtalara varan bir 

sürece, insanlığın yerinden edilme sürecine verilen bir 

karşılıktı. Ama bu karşılık bir uyuşturucu bağımlılığıy-

la kendisini ortaya koydu. Tuhaf bir gençliğin David 

Harvey’in “çapulcu” tanımındaki gibi sokaklarda cirit 

attığı ve içinin içsizlikle ve boşluklarla dolu olduğu 

bir hâlde bu eylemleri sahiplenmek dürtüsü -özellik-

le dürtü kavramını kullanıyorum- oldukça geçici ve 

temelsiz kalkış noktalarını besleyecektir. Ama yine de 

camia içinde evsiz kalanlara sığınak bulunacaktır ve 

bulunmuştur da. 

Çözülmüş Bir Sırrın Üzüntüsü

İpliği pazara çıkmış ideolojilerin -solun- bazı 

Müslüman çevrelerdeki büyük çekim gücü, psikoloji-

nin ötesinde, mantıksal kanıt denen şeyin nesnel ola-

rak belirlenmiş çürüyüşüyle açıklanmalıdır. Hakikatin 

yalan, yalanın da hakikat gibi göründüğü bir dönemeç-

teyiz şimdi. Her açıklama, her haber, her düşünce olay-

ların göbeğindeyken bir siyasi/kültür mekanizmasının 

içinden tornadan geçerek geliyordu bize. Sahte bir ger-

çeklik oluşuyordu. Böyle bir ön-biçimlendirme en çok 

siyasi/ilkesel/vahyi anlamda hazırlıksız kimseleri kitle 

psikolojisi altına alır. Böyle bir ön-biçimlendirmenin 

karşısında bu tür bir biçimlendirmenin tanıdık izini 

taşıyan şeyleri bulanlar ise inandırıcılıktan yoksun 

bulunuyor, bir siyasi partiye eklemlenme olarak kolay-

ca giydiriliyor. Bu türden basınçlara direnen doğrular, 

imkansız görünmenin yanında, siyasi/kültürel endüst-

rinin son derece yoğunlaşmış yayın aygıtıyla yarışa-

mayacak kadar da güçsüz kalıyor. Yine de en başında 

ifade ettiğimiz gibi doğru gerçekten de siyasi pratiklerin 

ayak izlerini iyi tespit etmekle ve tarihsel olarak yaşan-

mışlıkların doğru okunmasıyla elde edilecektir. Karşı 

argümanlarla kitle psikolojisini üreten ve onlara katı-

lanlarla ve olaylardan “demokrasiyle kucak kucağa” bir 

hareket bekleyenler, dikenleriyle vurmaya kalksalar ve 

devam etseler de bir sırrın çözülmüşlüğü bir kere daha 

yalnızca üzüntü veriyor.
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D üşüncede Devrim (1996) ve On Tez 

(2006) kitaplarının yazarı Mehmed 

Kürşat Atalar’ın son kitabı Düşüncenin 

Okullaşması. 2012 yılı Mart ayında 

Pınar Yayınları’ndan çıkan kitap on baş-

lıktan oluşuyor, bu başlıklardan sekizi 

daha önce farklı yerlerde yayımlanmış. 

Düşüncenin Okullaşması’nın yazarın ilk 

kitabından itibaren zihninde yer eden 

ve yazarla özdeşleşen bir kavram oldu-

ğu göz önüne alındığında sadece iki 

yazının kitaba özgü telif olması okuyu-

cu da hayal kırıklığı yaratıyor. Özellikle 

“Ne Yapmalı” başlıklı son yazı, orijinal dili kullanma 

konusunda kitapla aynı noktada duran İsmail Raci 

el-Faruki’nin Bilgi’nin İslâmileştirilmesi ve Nakib 

el-Attas’ın Bilginin Batılılaşmaktan Kurtarılması 

(de-westernizasyonu) çalışmalarıyla kıyaslandığında 

bir yöntem sunma aşamasında daha cılız kaldığı 

aşikâr.    

Düşünce neden okullaşmalı/ekolleşmelidir? Sözü 

yazara vermeden önce bu gerekliliğin tarihine bir 

göz atmak gerekirse 17. yüzyıla gidilebilir. Daryuş 

Şayegan’ın  deyimiyle 17. yüzyıl itibariyle İslâm mede-

niyeti “Gotik üsluptaki öğreti mabetlerimizin son taş-

larını yerine koyup, kollarını kavuşturarak bu muhte-

şem tabloyu izlerken ve tarihte üç yüz yıldır tatile çık-

mışken”1 Avrupa farklı bir döneme girmişti. Rönesans 

ve Reform’u yaşamış Avrupa’da imparatorluklar çözü-

lürken ulus-devletin temelleri atılıyor ve kapitalizmin 

ayak sesleri duyulmaya başlanıyordu. Akabinde gelen 

bilimsel-teknolojik gelişmeler, Aydınlanma düşüncesi 

ve sanayi devrimi Avrupa’nın çehresini iyiden iyiye 

değiştirdi. Psikolojik üstünlüğü Avrupa’ya kaptıran ve 

Nizâm-ı Âlem’in artık işlemediğini gören Osmanlı’nın 

tepkisi Nizâm-ı Cedid’e geçmek oldu. Rus Çarı 1. 

(Deli) Petro’nun başlattığı bu tepkinin 

özü şuydu: Avrupa’ya karşı Avrupa’nın 

silahıyla silahlanmak. Eğitim almak için 

Avrupa’ya giden ve pozitivizmi sahip-

lenen öğrenciler de Avrupa’nın izini 

takip etme dışında bir kurtuluş yolu 

görmediler. “Batı’nın tekniğini/teknolo-

jisini alalım ama kültürünü almayalım” 

şeklindeki görüş, tekniğin/teknolojinin 

onu üreten kültürden ayrı bir şekilde 

alınamayacağını, alındığı takdirde ister 

istemez mevcut kültürü de değiştire-

ceğini ve düşmanın silahıyla düşmanı 

mağlup etmenin imkânsızlığını göreme-

diği için başarısız olmaya mahkumdu. Muhammed 

Abduh’un başını çektiği farklı bir tepki, Avrupa’yı 

‘zirveye’ taşıyan ve Avrupa dışında kalan ülkelere 

dayatılan değerlerin aslında en güzel haliyle İslâm’da 

mevcut olduğunu savunmak oldu. Bu savunmacı/

apolojetik üslup düşmanın azametini tasdik etmek-

ten öteye gidemezdi, gidemedi de. Seyyid Kutup ve 

Mevdudi gibi alimler ilimde derinleşmelerine rağmen 

Batı’yı/moderniteyi yeterince tanımamaları ona derin-

likli bir reddiye yazmalarına engel oldu. Ali Şeraiti 

moderniteyi ciddi bir şekilde analiz etmesine rağmen, 

Avrupa’daki iki muhalif düşünce arasında birine 

(kapitalizm/liberalizm) reddiye getirirken diğerinin 

(sosyalizm) diline yakınlaşması onun reddiyesinin 

tekamül etmesini engelledi. 

Görüldüğü üzere Müslüman düşüncesi modernite 

ile hesaplaşma sürecinde yüz yılı aşkın bir süredir 

(yazar bunu ‘Çağdaş Müslüman Düşünce’ olarak 

isimlendirmektedir) hep üstüne koyarak gitti. Şimdi 

tüm bu birikimi kullanacak ve üzerine daha fazla 

koyarak Müslüman düşüncesini tekâmül ettirecek bir 

çalışmaya ihtiyaç var. Yazara göre bunu başarabilmek 

için Düşüncenin Okullaşması gerekmektedir. 

Abdullah METİN

DÜŞÜNCENİN OKULLAŞMASI 
ÜZERİNE
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■ Düşüncenin Okullaşması

Peki Nedir “Düşüncenin Okullaşması”? 

Yazara göre, modernite kriz içindedir ve insanlığın 

umudu olmaktan çıkmıştır, post-modernite ise bu 

krizi derinleştirmekten öte gitmemiştir. Düşüncenin 

Okullaşması, işte böyle bir dönemde, “önce İslâm 

dünyasında, ardından da küresel ölçekte, toplum-

sal ve siyasal dönüşümü sağlamayı amaçlayan bir 

‘projedir’ ” (s. 13).  Bu projenin gerçekleşebilme-

si ve düşüncenin okullaşa-

bilmesi için birkaç niteliğin 

kazanılması gerekmektedir. 

Birincisi, orijinal dilin kulla-

nılmasıdır. Çağdaş Müslüman 

Düşünce yeni bir dil üret-

meyecek, Hz. Peygamber’in 

ve sahabenin kullandığı ve 

bizzat Kur’ân’dan alınan bu 

dili kullanacaktır. İkincisi, sis-

tematikliktir. Sistematiklik ile 

‘düşüncenin, yapılandırılmış 

olması ve kendi içinde tutarlı 

bir şekilde ifade edilmesi’ kast 

edilmekte, bir anlamda duru-

lan yerin net olması istenmek-

tedir. Üçüncüsü yetkinlik, 

yani bilginin en üst düzeyde 

edinilmesidir. Dördüncüsü 

ise kavramsal hiyerarşidir. 

Bu nihai aşamada okullaşan 

düşünce ile rakip düşüncenin 

temel kavramları mukayese 

edilerek okullaşan düşünce ile 

rakip düşünce arasındaki zıt-

lıklar ve benzerlikler gösterile-

cektir (s. 14-16). Tüm bu nitelikleri kapsayacak şekil-

de Düşüncenin Okullaşması’nı şu şekilde tanımlaya-

biliriz: İlimde derinleşmiş âlimlerin Kur’âni kavramlar 

ışığında sistematik çalışmaları neticesinde ortaya çıkan 

birikimin rakip söylemlerle mukayesesinin yapılması.                                                                                                                                     

Yazara göre, düşünce usûli karakter kazandığında 

ve muhalif görüş(ler) mağlup edildiğinde düşünce 

okullaşır (s. 23). Okullaşma örnekleri olarak Antik 

Yunan, Modern Batı Düşüncesi, kelam, felsefe, tasav-

vuf, fıkhi mezhepler verilmektedir. Burada şöyle bir 

uyumsuzluk ortaya çıkmaktadır: eğer okullaşma için 

rakip fikirleri “mağlup etmek” gerekiyorsa yukarıda 

zikredilen okullar hangi düşünceyi mağlup etmiş-

tir? Antik Yunan bir ekoldür ama bir hesaplaşma 

ekolü değildir, fıkhî mezhepler de hakeza böyledirler. 

Okullaşma için mağlup etme gerekliliği kitapta farklı 

bir probleme götürmektedir bizi: mağlup etmek ne 

demektir?  Ya da kitapta iddia edildiği gibi Gazali 

felsefeyi mağlup etmiş midir? 

Kanaatimce fikre fikirle mukabele etmek galip 

gelmek için yeterli değildir. Galip gelmek için tavır/

davranış/düşünce/eylem değişikliğini yaratabil-

mek gerekir. Gazali’nin başa-

rabildiği şey felsefeyi mağlup 

etmek değil ciddiye alınabil-

mek olmuştur. Felsefecilerin 

meramlarını anlamadan ayet 

ve hadis ile onları tekfir etmek, 

düelloda kılıç taşıyan rakibinin 

karşısına silah ile çıkmak gibi-

dir ve düello kazanıldığında ne 

rakibiniz ne de seyirci sizi galip 

ilan eder ve hatta kendiniz bile 

galibiyetinizden tatmin olmaz-

sınız. Gazali düelloya kılıç ile 

çıktığı için ciddiye alınmıştır. 

Filozoflar küfre düştüklerini 

kabul etselerdi Gazali galip ilan 

edilebilirdi ama kabul etmedi-

ler. Batı’dan örnek verelim. Sol 

olarak nitelenebilecek eleştirel 

teori liberalizmin ve kapita-

lizmin temellerine çok güçlü 

eleştiriler getirdi, onlar da 

okullaştılar (örneğin Frankfurt 

okulu) ama kimse onları galip 

ilan etmedi ve kapitalist/liberal 

pratik devam etti, hem de hatalarını telafi daha da 

güçlenerek. Yine, Thomas Kuhn ve Paul Feyerabend 

bilimsel yönteme dair ezberleri bozdular ama pozi-

tivist bilim anlayışı geri adım atmadı. O halde şu 

sorunun sorulması gerekiyor: değişimler düşünce 

temelli mi yoksa pratik temelli mi gerçekleşir? Ya da 

başka bir şekilde soracak olursak, bilinç mi pratiği 

belirliyor, pratik mi bilinci belirliyor? Kitaba göre, 

düşünce galip geldiği zaman okullaşır, okullaştığı 

zaman da toplumsal ve siyasal dönüşümü sağlar. 

Buradan bilincin/bilginin pratiği belirlediği sonucu 

çıkmaktadır. Peki bu tezin gerçek hayattaki karşılığı 

nedir? Mesela Gazali’nin bilgi ‘üstünlüğü’ rakiplerinin 

pratiği üzerinde etkili olamamıştır. Ya da İbrahim 

Galip gelmek için tavır/dav-
ranış/düşünce/eylem değişik-
liğini yaratabilmek gerekir. 
Gazali’nin başarabildiği şey 
felsefeyi mağlup etmek değil 
ciddiye alınabilmek olmuş-
tur. Felsefecilerin meramlarını 
anlamadan ayet ve hadis ile 
onları tekfir etmek, düelloda 
kılıç taşıyan rakibinin karşısı-
na silah ile çıkmak gibidir ve 
düello kazanıldığında ne raki-
biniz ne de seyirci sizi galip 
ilan eder ve hatta kendiniz 
bile galibiyetinizden tatmin 
olmazsınız. Gazali düelloya 
kılıç ile çıktığı için ciddiye alın-
mıştır.
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(a.s.) ile Nemrut kıssasını ele alalım. Olay, Bakara 

suresi 258. ayette şöyle geçmektedir: “Allah, kendi-

sine hükümdarlık verdi diye (şımarıp böbürlenerek) 

Rabbi hakkında İbrahim ile tartışanı görmedin mi? 

Hani İbrahim, “Benim Rabbim diriltir, öldürür.” demiş; 

o da, “Ben de diriltir, öldürürüm” demişti. (Bunun üze-

rine) İbrahim, “Şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, 

sen de onu batıdan getir” deyince, kâfir şaşırıp kaldı. 

Zaten Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.” 

Mezkur olayda İbrahim (a.s.) fikri olarak Nemrut’a 

galip gelmesine rağmen, Nemrut’ta bir inanç/eylem 

değişikliği meydana getirmemiştir. Yine Kur’ân’ın 

başka bir kıssası olarak Firavun’un ve kavminin 

başına gelenleri ele alalım: “Andolsun ki biz, Firavun 

ve çevresini belki öğüt alıp düşünürler diye yıllar yılı 

kuraklığa ve ürün kıtlığına uğrattık… Bunun üzerine, 

ayrı ayrı mucizeler olarak üzerlerine tufan, çekirge, 

haşerat, kurbağa ve kan gönderdik. Yine büyüklük tas-

ladılar ve günahkâr bir kavim oldular.”  (A’raf suresi, 

130 ve 133). Yine burada da bir kavmin kendilerine 

gösterilen deliller/hakikatler karşısında geri adım 

atmadığını, büyüklük taslamaya devam ettiğini görü-

yoruz. Peygamberler tarihi de bunun örnekleriyle 

doludur. Burada şunun farkına varmak gerekiyor; 

düşünce mücadelesi, mağlup olanın meydanı terk 

edeceği bir meydan savaş değildir. Bu sebeple fikri 

galibiyet eylemsel değişikliği çoğu zaman beraberinde 

getirmez.          

Bilinç-pratik arasındaki ilişki Marksist literatürde 

de geniş bir şekilde tartışılmıştır. İdeoloji tartışmaları-

na girmeden bu minvalde söylenenlere kısaca bir göz 

atalım. Marx, işçi sınıfının düşünce yapısını kapitalist 

üretim pratiklerinin belirlediğini ifade eder ve buna 

da ideoloji der,  Engels yanlış bilinç olarak isimlendi-

rir. Marx’a göre bu bir yanılsamadır ve kişi bu yanılsa-

madan ancak praksis*2 ile kurtulabilir. Post-Marksist 

teorisyenler arasında yer alan Louis Althusser, bunun 

bir yanılsama değil, hakikatin ta kendisi olduğunu 

belirtir. Yani bilincin eylem tarafından belirlenmesi 

hakikattir, eylemin manipüle edilmesi bu gerçeği 

değiştirmez. Mevzuya bilgi sosyoloji bağlamında yak-

laşan Antonio Gramsci ve özellikle Karl Mannheim 

bilincin, kişinin ait olduğu sınıf/tabaka tarafından 

belirlendiğini iddia eder.  Burada savunduğum şey 

Marksist literatürdeki gibi altyapının üstyapıyı belir-

lediği tezi değildir. Bilincin oluşmasında eylem prati-

ğinin ne kadar önemli olduğunu göstermeye çalışıyo-

rum.  Kitaptaki bir örnek üzerinden gidelim. Mesela 

kitabın yedinci başlığı olan “Rousseau Nasıl Bir ‘Dil’ 

Üretmiş?” başlığında Rousseau’nun genel irade, cum-

huriyet, egemen varlık, devlet, halk, yurttaş, uyruk 

gibi kavramları sayesinde demokrasi, ulus-devlet 

teorisi ve Fransız İhtilali içerisinde nasıl muteber bir 

noktaya geldiği üzerinde durulmuş.   Rousseau’nun 

kavramsallaştırması ve teorisi önemlidir ama kavram/

teori üretmek eylem pratiğini değiştirmek için yeterli 

değildir. David Thomson Siyasi Düşünceler Tarihi 

kitabının girişinde şöyle der: “teori, çoğu kez tecrübe 

ve fırsatçılık zemininde verilen kararların rasyona-

lizasyonu olarak sonradan türetilmiş bir şeydir”.3 

Demek istediğim, çoğu zaman düşünce eylemi değil, 

eylem düşünceyi belirler. Aydınlanma düşüncesi 

‘okullaşarak’ skolastik düşünceye galip gelmiştir gibi 

düşünülebilir. Ama asıl zafer 13. yüzyıldan itibaren 

kendini gösteren, Kilise’ye karşı kralların yanında saf 

tutup, Kilise gücünü kaybedip mutlak egemenlikler 

ortaya çıkınca da kralları kendisine hedef seçen ve 

tabi bu süreçte kendilerini sınırlayan her şeyi red-

deden burjuvazinindir. Rousseau’nun dili önemlidir 

ama bu dili üretmese de burjuva Fransa’da iktidarı 

ele geçirecekti. Marx, Marksist teoriyi/dili üretme-

seydi de işçiler kapitalizme karşı direnecekti. Ve aynı 

işçiler Avrupa’da Marksizm’in dili yeterli olmadığı için 

direnmekten vazgeçmedi, kapitalist üretim pratikleri 

değiştiği için direnmeye gerek kalmadı. İşçiyi yanına 

çekebilmek için kapitalizmin yeni bir dil üretmesi-

ne gerek yoktu, eylem/pratik değişikliği bunun için 

kafiydi. Ve yine SSCB’de iflas eden şey, kapitalizme/

kapitalist dile/teoriye karşı mağlup olan sosyalizm/

sosyalist dil/teori değildi; kaybeden, kapitalist üretim/

tüketim pratikleri karşısında sosyalist üretim/tüke-

tim pratikleriydi. Kapitalist medeniyetin yayılmasına 

bakalım. Çinli kadınlara tütsüyü bıraktırıp parfüm 

kullandıran, Kırgız erkeklerini attan indirip arabaya 

bindiren, Afrikalıyı çadırından çıkarıp rezidansa yer-

leştiren kapitalist düşünce sistemi değil, kapitalizmin 

ürünleridir. Kapitalizm önce tüketim alışkanlıklarını, 

sonra üretim alışkanlıklarını ve akabinde kültürü 

değiştirdi. Değişen kültür, ilişkileri ve bilinci değiş-

tirdi. Nihayetinde insanlar kapitalizmi ve liberaliz-

min değerlerini (bireycilik, özgürlük, demokrasi vs.) 

kendileri talep etmeye başladılar. Tabi ki bu sürecin 

işlemesi şansa bırakılmadı, kapitalist medeniyetin 

sahipleri tarafından organize edildi. Bu konunun 

analizini Ali Şeriati Medeniyet ve Modernizm kita-

bında takdire şayan bir şekilde yapmıştır. Şimdi tüm 
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bunlara Marksist terminolojinin diliyle yanlış bilinç 

ya da yanılsama da denilebilir, ama başımızı kaldırıp 

çevremize baktığımızda yaşanılan realitenin ve taşını-

lan bilincin bu olduğunu görmekteyiz. İnandığı gibi 

yaşamak ve yaşadığı gibi inanmak arasında birincisini 

başarabilenler azınlıktadır. İşte bu noktada Seyyid 

Kutub’un tavsiyesini bir kez daha hatırlamakta fayda 

var: “İslâm’ı tebliğ için yüzlerce kitap yazılsa, dergi 

çıkarılsa, konferans verilse, yine de bunların hiçbiri 

İslâm’ı yaşayan bir avuç azınlık kadar etkili olamaz.” 

Kitapta, modernitenin üretebileceği bütün ideo-

lojileri ve düşünceleri ürettiği, yirminci yüzyılda da 

bu birikimi tükettiği, kitleleri peşinden sürükleyecek 

cazibesinin kalmadığı (s. 20), ciddi bir kriz içinde 

olduğu ve insanlığın umudu olmaktan çıktığı (s. 13) 

kaydedilmiş. Modernitenin yakın gelecekte yeni bir 

düşünce/ideoloji üretemeyeceği iddiasına katılmakla 

birlikte, üretme çabasında olduğunu da sanmıyorum. 

Daniel Bell ideolojilerin sonunun geldiği konusunda 

haklı olabilir. Nitekim Francis Fukuyama da sosyal-

siyasal evrimin sonuna gelindiğini belirterek liberaliz-

mi galip etmişti. Fukuyama’ya katılmamakla birlikte, 

modernitenin cazibesinin kalmadığı ve insanlığın 

umudu olmaktan çıktığı tezini de iddialı buluyorum. 

Modernite pratikle devam eder ve kabul etmek gerekir 

ki bu pratik insanın nefsâni yanıyla uyum içindedir ve 

insanlar nefslerine/hevalarına uymaya devam ettikleri 

müddetçe modernitenin ayakta kalmasını sağlaya-

caklardır. Post-modernite diye bir kavramın varlığı 

modernitenin sonunun geldiğini göstermez. Nitekim 

Anthony Giddens, Ernest Geller, Alain Touraine gibi 

birçok isim post-moderniteye eleştiri getirmişlerdir. 

Bu isimlerden birisi olan Jurgen Habermas modern-

liğin tamamlanmamış bir proje olduğunu söylemiş-

tir. Şahsen, post-modernitenin moderniteden farklı 

bir düşünce/pratik olduğu kanaatinde değilim. Ama 

modernitenin karşısında rakip olarak İslâm’dan baş-

kasının kalmadığı konusunda yazarla hemfikirim. Şu 

noktayı vurgulamak gerekiyor: düşünce düşünceyi 

(çoğu zaman) geriletmez ama pratik pratiği geriletir. 

Bu sebeple modernitenin pratiğinin karşısına İslâm’ın 

pratiğinin çıkartılması gerekir.                                

Çağımızda düşüncenin okullaşması konusunda 

Kur’ân bilgisi ve bilincinin esas olduğunu, gelenek-

ten tevarüs edilenlerle birlikte hadis ve siyer kül-

liyatı dahil her şeyin Kur’ân’ın onayından geçmesi 

istenmektedir (s. 28). Burada bir problem doğması 

muhtemeldir. Zira hiçbir ekol/fırka kendi literatürü-

nün Kur’ân’a aykırı olduğu konusunda ikna olma-

yacaktır. Bu açıdan bakıldığında Kur’ân-dışı gelenek 

ile “hesaplaşma”, modernite ile hesaplaşmaktan daha 

zor bir hale gelebilir. Yazar bu sorunun çözümünü 

ilimde derinleşmede görmektedir: “kalpleri tatmin 

edecek derece ilim sahibi bir lider çıktığı takdirde 

Müslümanlar ona biat edeceklerdir” (s. 32). Burada 

yine daha önce tartıştığımız noktaya geliyoruz: 

Müslümanları tek bir lidere biat etmekten (pratik) 

alıkoyan şey alimlerin ve Müslümanların ilmi (bilgi/

bilinç) eksiklikleri mi? Kanaatimce hayır. Çünkü bil-

mek iman etmek ve eyleme geçmek için yeterli değil-

dir, bazen daha başka sâikler de gerekir. Ebu Leheb’i 

hatırlayalım. Muhammed’in peygamber olduğunu 

bilmesine rağmen, “beni bir köle ile eşit sayan dine 

Allah lanet etsin!” diyebilmiştir. Eğer Müslümanlar 

sadece ilmi nedenlerden dolayı tefrikaya düşmüş 

olsalardı ilmi birlikteliği sağlayarak(!) ortak bir lide-

re biat sağlanabilirdi. Alimlerin nefsani duyguları, 

farklı ilmi referanslar, taassup, menfaat sağlama vs. 

etkenler tefrikayı artırmaktadır ve ilmin gücü bunları 

aşmaya yetmemiştir/yetmeyecektir. Önemli bir nok-

tada şurasıdır: Geleneğin bütün külliyatını Kur’ân’ın 

onayına kim sunacaktır? Bahsettiğim nedenlerden 

dolayı herkesin onayını almış bir Kur’ân’a arz yöntemi 

imkansızdır. O halde okullaşan düşünce aynı zaman-

da “fırkalaşan düşünce” olma potansiyelini/zaafiyetini 

güçlü bir şekilde barındırmaktadır.  

O halde tüm umutların Düşüncenin Okullaşması’na bağlanması ve tüm enerjinin bu 
noktaya sarf edilmesi yerine, pratik/eylem boyutunu da yaygınlaştıracak projeler 
üzerinde de tefekkür edilerek, ikisi arasındaki bütünlüğün kurulmasıyla daha sağlam 
adımların atılması için gayret sarf edilmesi daha isabetli olacaktır. Tüm bunlardan 
sonra diyorum ki, okullaşma zaruridir fakat galip gelmekten ziyade hakikati ilan 
etmek için.
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Yazara göre çağdaş Müslüman düşüncenin bazı 

zaafları ve potansiyelleri vardır. Zaafları, İslâmi ter-

minolojiye bütünlüklü ve net şekilde vakıf olunama-

ması ve kullanılan dilin eklektik olmasıdır (s. 120-1). 

Gerçekten de bu önemli bir zaaf. Çünkü dil ve kav-

ramlar düşüncenin anahtarıdır ve kullandığımız ter-

minoloji düşünce dünyamızı yansıtır.  İslâmi düşün-

ceye muhalif bazı kavramlar Müslümanlar tarafından 

bilinçsiz bir şekilde ya da konjonktür gereği kulla-

nılmaktadır. Bilinçsizce kullananların aydınlatılması 

gerekir. Konjonktür gereği kullananlara ise bu dilin 

realiteye/ilkeye dönüşme ihtimalinin yüksek olduğu 

hatırlatılmalıdır. Müslümanların hak ve ‘özgürlük’ 

taleplerini dile getirmek için ya da Batı’nın tepkisini/

baskısını hafifletmek için kullanmış oldukları demok-

rasi, laiklik, özgürlük, sivil toplum gibi kavramlar 

-pratiğinin de bizzat tecrübe ediliyor olmasının da 

etkisiyle- bir süre sonra nötr ya da savunulan değerler 

haline gelebilmektedir. Biz onların kullandığı anlam-

da kullanmıyoruz, demek hafifletici bir sebep değil-

dir, zira bir kavramı tanımlayan onu kontrol etme 

yetkisine de sahiptir. Bu sebeple, tepkici ve apolojetik 

üslubun terk edilmesi zaruridir. 

Çağdaş Müslüman düşüncenin potansiyelleri için-

de en önemli başlık olarak ‘düşünce dinamizmi’ 

zikredilmiş. Yaklaşık bir asırdır devam eden bu 

dinamizmin en önemli özelliği kaynağa yönelme/

öze (Kur’ân’a) dönüş hareketi olmasıdır (s. 123). 14 

Asırlık İslâm ağacında yeni bir filiz olan çağdaş İslâmi 

düşünce ancak ve ancak kök ile irtibatını sağlıklı bir 

şekilde kurabildiği takdirde gelişecektir. Kendi kökle-

rinden ve kendi gövdesi üzerinde nevş-u nema bulan 

bu düşünce, Batı medeniyetine aşılanmaya çalışan ve 

tabi ki tutmayan Japonya tecrübesi ile kıyaslandığında 

muzaffer olmaya daha layık ve daha yakındır.  Yazarın 

da belirttiği gibi, potansiyelimizi kullanabilmek için, 

bir zaaf olarak önümüzde duran eklektik/apolojetik 

üslubun terk edilmesi ve orijinal dile vukufiyetin sağ-

lanması gerekmektedir. 

Belirtilen zaaf ve potansiyeller kitabın genel söyle-

miyle uyumlu olmakla birlikte kitapta sadece birkaç 

sayfa ayrılan bu mevzuun daha detaylı işlenmesi ve 

maddelerin genişletilmesi ihtiyacı aşikârdır.

Sonuç Yerine

Her şeyden önce bu kitabın, Müslümanların dert-

leriyle dertlenen, Müslüman düşünceyi daha ileriye 

taşımayı hedefleyen, çağın ideolojik kısırlığı karşı-

sında harekete geçirebilecek Müslüman potansiyelini 

görebilen samimi ve ferasetli bir kalemden çıktığı 

aşikâr. Çünkü bireysel ya da sınırlı hedeflere sahip 

çalışmaların/hareketlerin gelebilecekleri noktalar 

ortadadır. Bu hal üzerinde devam edildiği müddetçe, 

devlet dahi kurulsa söylem ve kuşatıcılık sınırlı kala-

caktır. Bu sebeple, bireysel/cemaatsel çabaların yanın-

da kolektif bir çalışmanın başlatılması ve sınırlı/lokal 

söylemin yerini kuşatıcı/global bir söylemin alması 

zaruridir. Çağın Müslümanların önüne çıkardığı fırsat 

ancak bu şekilde değerlendirilebilecektir. Bu fırsatı 

değerlendirmeye yönelik bir proje olan Düşüncenin 

Okullaşması da desteklenmeye değer niteliktedir.

Bununla birlikte şu noktanın da görülmesi lazım: 

Düşüncenin Okullaşması, yazı içinde kısaca bahset-

tiğimiz ve örneklendirmeye çalıştığımız nedenlerden 

ötürü toplumsal, siyasal ve iktisadi hayatı dönüştür-

meye muktedir olamayacaktır. Mesela, kitap içeri-

sinde, düşünceyi okullaştıracak âlimlerin toplumun 

içinden çıkacağı belirtilmektedir. Fakat âlim çıka-

rabilen topluma nasıl geçileceği muammadır. Farklı 

bir medeniyetin pratikleriyle yaşayan bir toplumdan 

böyle bir projeyi desteklemesinin beklenmesi de 

beyhudedir. Topluma modernitenin düşünsel krizini 

anlatmak kitleleri kendi tarafımıza çekmek için yeterli 

değildir; modernitenin pratikte yaşadığı krizler, çağı-

mız insanını nasıl bir kısır döngü içerisine soktuğu ve 

nefsi tatmin etme yolunda hayatları nasıl heder ettiği 

üzerinde durularak, -buna mukabil- İslâmi pratikler 

yoluyla hayatların nasıl ihya edilebildiğinin gösteril-

mesi gerekmektedir. Düşüncenin Okullaşması işte bu 

noktada devreye girecek ve pratiği düşünsel/kavram-

sal boyutta destekleyecek ve zihinlerin berraklaşması-

nı sağlayacaktır. O halde tüm umutların Düşüncenin 

Okullaşması’na bağlanması ve tüm enerjinin bu 

noktaya sarf edilmesi yerine, pratik/eylem boyutunu 

da yaygınlaştıracak projeler üzerinde de tefekkür edi-

lerek, ikisi arasındaki bütünlüğün kurulmasıyla daha 

sağlam adımların atılması için gayret sarf edilmesi 

daha isabetli olacaktır. Tüm bunlardan sonra diyorum 

ki, okullaşma zaruridir fakat galip gelmekten ziyade 

hakikati ilan etmek için.   

Dipnotlar
1 Daryuş Şayegan, Yaralı Bilinç, Geleneksel Toplumlarda Kültürel 

Şizofreni, Metis Yayınları, 2007, s. 21.

2   İnsanların maddi varlıklarını ve toplumsal ilişkilerini bilinçli ve 

duyarlı eylemleriyle üretme/yaratma pratiğidir.

3   David Thomson, Siyasi Düşünce Tarihi, 2006, Metropol 

Yayınları, s. 22.
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Hıristiyanlık Kavramı

H ıristiyanlık kelimesi köken itibariyle Khristos 

sözcüğüne dayanmaktadır. Khristos, İbranice 

“meşiah” kelimesinin Grekçe karşılığıdır ve Hz. İsa’ya 

verilen “Mesih” sıfatını ifade etmektedir. Khristos 

kelimesinden de Mesih’e bağlı anlamında “khristia-

nos” ve Hıristiyanlık’ı ifade etmek üzere Christianism 

terimleri türetilmiştir.1 Bu kelimeyi Antakya’daki 

Yunanlılar kutsanmış, yağlanmış anlamlarına gelen 

“Mesih” sözcüğünün yerine kullanmışlardır.2

Hıristiyan kelimesi ilk defa Roma’da Neron zul-

münün hâkim olduğu bir dönemde kullanılmağa 

başlanmıştır. Bu dönemde Hıristiyan ismi kilise üye-

lerine verilen resmi bir Roma tanımlamasıydı.3 

Günümüzde Hıristiyanlık kavramı daha çok Hz. 

İsa’ya bağlı, onun öğretilerinin kesin doğruluğuna 

inanan ve bunları diğer insanlara kabul ettirmeye 

çalışan kimse anlamında kullanılmaktadır.4 Bir başka 

değişle Hıristiyanlık, Hz. İsa’nın yaşamını, kişiliğini, 

öğretilerini ve tanrısal görevini temel alan, Eski Ahit 

ile Yeni Ahit’ten oluşan Kitab-ı Mukaddes’i vahye ya 

da Tanrı esinine dayalı kutsal metin sayan dindir.5 

Tarihsel Süreç İçerisinde Hıristiyanlık

Hıristiyanlık bugün yeryüzünü etkileyen en 

büyük dinlerden birisidir. 2000 yıllık geçmişi olan 

bu din insanlık tarihinde olumlu olumsuz çok 

büyük bir rol oynamıştır.6 

Filistin’de doğmuş olan Hıristiyanlık, tarihsel 

süreç içerisinde bakıldığında Yahudilik gibi ilahi bir 

dinin temelleri üzerine kurulmuşsa da, Yahudiliğin 

zamanla asıl misyonundan uzaklaşması ve çeşit-

li mezheplere bölünmesi Hıristiyanlığın kabulünü 

kolaylaştırmak yerine daha da zorlaştırmıştır.7

Miladi 30’lu yıllara gelindiğinde Filistin’in Kudüs 

yakınlarındaki Nasıriye (Betlehem) köyünde dünya-

ya gelen İsa-Mesih adında bir peygamberin tebliğe 

başladığı görüldü.8 İsa mesajlarında insanları uyarı-

yor, arkasına takılan kitlelerle birlikte seyahat ediyor, 

delileri, felçlileri ve saralıları tedavi ediyordu. Bunlar 

için Galile’de dolaşıyordu. Hastalıklar konusundaki 

olağanüstü başarılarının şöhreti, bütün Suriye’de 

duyulmuştu. Her yerde İsa aranıyor akın akın İsa’ya 

hasta getiriliyordu.9 

Hz. İsa üç yıllık tebliğ döneminden sonra haya-

ta gözlerini yummuştu. Hıristiyanlık, Yahudilerin 

teolojik ve Romalıların siyasi reaksiyon göstermesi 

sonucu Hz. İsa zamanında derlenip toparlanama-

mıştır.10 Kendisine inananların sayısı 12 idi. Bunlar 

okuryazar olmayan balıkçı ve çiftçiydiler. Çoğu 

Galileli’ydi. İsa’dan sonra onun hatırasını yaşatmak 

için kardeşi Yakup’un başkanlığında Kudüs’te teşki-

latlanıp, onun mesajını arkadaşlarına ve dindaşlarına 

ulaştırmaya çalıştılar.11

Hıristiyan âlemi, din propagandasını Hz İsa’nın 

şu sözlerine dayandırmaktadır: “Gidin ve yeryüzünde 

her yaratığa İncil’i vaaz edin! Siz bana Kudüs’de de, 

bütün Yahudiye’de de ve Samaria’da yeryüzünün en 

son parçasına kadar, şahitler olacaksınız.”12 Bu emrin 

Hıristiyanlar arasında “gidin ve insanlar arasında 

Tanrı’nın hâkimiyetini (İmparatorluk) ve gerçeğini 

tesis edin” şeklinde tefsir edilmesi ile Yahudilerden 

sonra ikinci bir arz-ı mev’ud ideali yaratılmış oldu.13

Hıristiyanlığın yayıldığı hemen her yerde, 

İmparatoru ve İmparatorluk kurumlarını tanrılaştı-

ran putperest (Pagan) Roma diniyle ve siyasal ikti-

darla çatışma kaçınılmazdı. Yeni dine bağlananların 

Muhsin ÖNAL

Hıristiyanlık
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uğradığı kıyımlar, Hıristiyanlığın ruhani boyutunun 

derinleşmesine ve kilisenin bir dayanışma örgütü 

olarak yaygınlaşmasına yol açtı.14 Her şeye rağmen 

Hıristiyanlık doğuşundan itibaren üç asır boyunca 

bazen gizli bazen de açık bir biçimde gelişmesini 

sürdürmüştü. Bu zaman zarfında Hıristiyan cemaat-

leri içinde birçok grup teşekkül etmiş, itizaller oluş-

muş, çeşitli felsefi düşünceler, Hıristiyan düşüncesi 

ile birleşmişti.15 

321 yılı Hıristiyanlık için yepyeni bir dönemin 

başlangıcına işaret ediyordu. Zira bu tarihte Roma 

İmparatorluğunda Hıristiyanlık resmi din ilan edil-

mişti. Akabinde Hıristiyanlar arasında kavgalar baş 

gösterdi, yeni yeni mezhepler doğdu. Bazıları İsa’yı 

Allah kabul etti. Bazıları ise onu diğerleri gibi bir 

insan olarak gördü. Siyasi, milli ve dini ayrılıklar, 

kilise idaresi konusunda zıt fikirler ve törenlerle 

ayinlere karşı takınılan tavırlar sebebiyle Katoliklik, 

Ortodoksluk ve Protestanlık gibi başlıca üç mezhep 

doğdu.16

Bugün itibariyle gerek inanç ve öğretilerinin 

yapısı gerekse de dünyanın hemen her tarafındaki 

yaygınlığıyla Hıristiyanlık önemli evrensel dinlerden 

biridir. Öyle ki günümüz dünyasında Hıristiyanlığın 

bir şekilde var olmadığı veya “küresel evangelizm” 

söylemiyle misyonerlik faaliyetlerinin dışında kalan 

hiçbir bölge bulunmamaktadır. Anadolu coğrafyası 

açısından Hıristiyanlık ayrı bir önem taşımaktadır. 

Zira bu dinin en merkezi şahsiyetlerinden biri olan 

Pavlus Tarsus’ta doğmuş; Antakya’da yetişmiş ve 

misyon faaliyetlerini bu topraklarda yürütmüştür. 

Yine Hıristiyanlığın ilk kilise ve cemaatleri bu coğ-

rafyada teşekkül etmiş; ilk Hıristiyan siyasal iktidar 

da bu topraklarda (Urfa) kurulmuştur.17

Hıristiyan Misyonerliğinde Bir İlk Örnek: 

Pavlus ve Misyon Anlayışı

Hıristiyanlığın başlangıcında en dikkat çekici 

şahsiyet Pavlus’tur. Hıristiyanlık tarihinin tartışmasız 

en önemli şahsiyeti olan Pavlus, gerek teolojik söz 

ve yorumlarıyla gerekse savunduğu öğretileri yayma 

konusunda gösterdiği olağanüstü çaba ve bu konuda 

uyguladığı yöntemlerle Hıristiyanlık için önemli bir 

kaynaktır.18 

Pavlus’un yaşamı ve öğretilerine ilişkin bilgile-

rin temel kaynağı Yeni Ahit’tir. Yeni Ahit içerisinde 

bulunan ve Pavlus’a atfedilen mektupların dışında, 

Resullerin İşleri kitabında da Pavlus’un yaşamı ve 

öğretileri konusunda önemli bilgiler mevcuttur.19 

Doğum tarihi olarak İsa’dan 5–7 yıl öncesinden, 

İsa’dan sonra 10’a kadar değişik tarihler verilmekte-

dir. Genel kanaat, İsa’dan sonraki ilk 10 yılda doğdu-

ğu yönündedir. Öte yandan 62–67 tarihleri arasında 

öldüğü ifade edilmektedir.20

Pavlus, Kilikya’nın Tarsus şehrine yerleşmiş olan 

bir Yahudi ailesinin çocuğudur. Resullerin İşleri kita-

bı, Pavlus’un Kudüs’te parlak bir Yahudi okulu olan 

Gamaliel’in okulunda yetiştiğini yazar.21 Hıristiyan 

ilahiyatçı Hans Küng, Pavlus olmaksızın ne Katolik 

Kilisesinden, ne Yunan ya da Latin patristik teolo-

jisinden ve ne de Hıristiyan-Helenistik kültürün-

den bahsedilebileceğini ifade etmektedir.22 Pavlus, 

Hıristiyanlık tarihindeki en önemli, sistematik olma-

sı anlamında ilk ve gelmiş geçmiş en büyük misyo-

nerdir.23 Günümüz Hıristiyan akidesinin hemen her 

öğesinin, onun geliştirdiği, yorumladığı öğretilere 

dayanması nedeniyle, Hıristiyanlık tarihinde haklı bir 

yere ve şöhrete sahip olan Pavlus, Hıristiyan gelene-
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ğinde İsa’nın da ötesinde, merkezi yer tutan bir şah-

siyettir. Kendisinden önce Roma İmparatorluğunun 

değişik bölgelerinde Hıristiyan geleneğine bağlı öncü 

misyonerler vardıysa da bunların hiçbiri Onun kadar 

etkili ve başarılı olamamıştır.24

Pavlus, Korintlilere birinci mektubunda, inandığı 

öğretileri yayarken yaptığı fedakârlığı ve karşılaştığı 

zorlukları konu edindiği sözlerinde dini yaymada 

hedef aldığı kişilere misyonu götürürken uyguladığı 

metodu şöyle anlatır:

Ben özgürüm, kimsenin kölesi değilim. Ama daha 

çok kişi kazanayım diye herkesin kölesi oldum. 

Yahudileri kazanmak için Yahudilere Yahudi gibi 

davrandım. Kendim Kutsal Yasa’nın denetimi altında 

olmadığım halde, Yasa altında olanları kazanmak için 

onlara Yasa altındaymışım gibi davrandım. Tanrı’nın 

Yasasına sahip olmayan biri değilim, Mesih’in Yasası 

altındayım. Buna karşın, Yasa’ya sahip olmayanları 

kazanmak için Yasa’ya sahip değilmişim gibi dav-

randım. Güçsüzleri kazanmak için onlarla güçsüz 

oldum. Ne yapıp yapıp bazılarını kurtarmak için 

herkesle her şey oldum. Bunların hepsini Müjde’de 

payım olsun diye Müjde’nin uğruna yapıyorum.25 

Pavlus’un bu metodolojisi, kendisinden yüz-

yıllarca sonra yaşayan Makyevelli’nin çokça tar-

tışılan meşhur “davaya giden her yol mubahtır” 

ilkesini akla getirmektedir. Bir başka değişle Pavlus, 

Makyevelli’den çok önce bu anlayışı prensip edin-

miş ve kendisini rehber edinenlere bunu miras 

bırakmıştır. Açıkça anlaşılacağı gibi Pavlus’un bu 

misyon anlayışı, muhatap aldığı insanları ne yapıp 

edip kazanmayı ya da Hıristiyanlaştırmayı amaçlayan 

ve bu uğurda gerekiyorsa her yola başvurmayı caiz 

gören bir anlayıştır. Misyonerlerin gittikleri yöre-

lerde başvurdukları yöntemler dikkate alındığında, 

Pavlus’un bu metodolojisinin misyonerlikte temel 

alındığı anlaşılmaktadır.26 
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Varlık Sebebimiz

“De ki: ‘Benim namazım, 

ibadetlerim, hayatım ve ölü-

müm tüm varlıkların rabbi 

olan Allah içindir. O’nun 

ortağı yoktur. Bana böyle 

emredildi. Ben müslümanla-

rın ilkiyim.” (6/162, 163)

“De ki: ‘Allah her şeyin 

rabbi iken, ben o’ndan başka 

bir ilâh mı arayayım? Herke-

sin işlediği kötülüğün sorum-

luluğu kendisine aittir. Hiç 

kimse başkasının kötülüğü-

nün sorumluluğunu taşımaz. 

Sonunda rabbinize dönecek-

siniz. O size anlaşmazlığa 

düştüğünüz meselelerin içyü-

zünü bildirecektir.” (6/164)

Her Şeyimiz Vasıtadır
Devlet,

Cemaat,

Meşrebler,

Mezhebler,

Kurumlar vs.

Bütün bunlar Allah için 

vardır.

Allah ve O’nun dini bu kurumlar için değil; 

kurumlar ve kuruluşlar Allah içindir.

Müslümanın zihni bu şekilde çalışmalıdır.

Ana Gayemiz

1- Kur’ân-ı Kerim’i gere-

ği gibi okumak, öğrenmek, 

anlamak.

2- Kur’ân-ı Kerim’de 

belirtilen ilkelere uygun bir 

şekilde iman etmek ve haya-

tımızı buna 

göre yaşamak,

3- Kur’ân-ı Kerim’i insan-

lara tebliğ edip öğretmek, 

açıklamak.

4- Kur’ân-ı Kerim’e uygun 

bir hayatı, Hz. Peygamber’in 

örnekliğinde/modelliğinde, 

rehberliğinde Türkiye’de ve 

dünyada hayata hakim kıl-

mak.

 
Büyük Vaad

“Allah sizden, iman 

edip salih amel işleyenle-

re va’detmiştir: Onlardan 

öncekileri nasıl hükümran-

egemen kıldıysa, onları da 

yer yüzünde hükümran 

kılacak ve kendileri için seçip beğendiği dinleri-

ni kendilerine sağlamlaştıracak.ve korkularının 

ardından kendilerini (tam) bir güvene erdirecektir. 

Şemseddin ÖZDEMİR

KUR’ÂN VE GENÇLER*

-KİMLİK, BİLİNÇLİLİK, SORUMLULUK-

Müslümanlar olarak son 
derece hayati öneme haiz 
bir dönemden geçiyoruz. Bu 
dönem Müslümanların uzun 
bir gerileme, esaret ve aşağı-
lanma döneminin arkasından 
yeniden ayağa kalkma, ken-
dine gelme ve tarihi sorumlu-
luğunu üstlenmek çabasının 
heyecanla yol almaya başla-
dığı bir dönemdir. Bu süre-
cin, Müslümanları dünyanın 
bir numaralı etkin ve belir-
leyici gücü haline getirme-
sine bugünkü nesillerin çok 
büyük katkıları olacaktır. Tarih 
yeniden yazılırken bu büyük 
uyanışa, dirilişe katkıda bulun-
mak, aktif görev almak genç-
ler açısından kaçamayacakları 
en birincil sorumluluktur. 
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Onlar yalnız bana kulluk edecekler ve bana hiçbir 

şeyi ortak koşmayacaklar.ama kim de bundan 

sonra da nankörlük ederse işte onlar, yoldan çıkan-

lardır.” (24/55 )

 Sorumluluk, Bilinç Sahibi Olmak

Müslümanlar olarak son derece hayati 

öneme haiz bir dönemden geçiyoruz. Bu dönem 

Müslümanların uzun bir gerileme, esaret ve aşa-

ğılanma döneminin arkasından yeniden ayağa 

kalkma, kendine gelme ve tarihi sorumluluğunu 

üstlenmek çabasının heyecanla yol almaya baş-

ladığı bir dönemdir. Bu sürecin, Müslümanları 

dünyanın bir numaralı etkin ve belirleyici gücü 

haline getirmesine bugünkü nesillerin çok büyük 

katkıları olacaktır. Tarih yeniden yazılırken bu 

büyük uyanışa, dirilişe katkıda bulunmak, aktif 

görev almak gençler açısından kaçamayacakları 

en birincil sorumluluktur. Sorumluluk şuur ve 

bilincini kuşanarak yola koyulmak mecburiyeti 

vardır. Yol uzun, sorumluluklar ağırdır. Tarihe 

geçmek ve yüce Allah katında makbul bir kul 

olmak, mutlaka kazanımların en güzeli, ödüllerin 

en muhteşemidir.

Türkiye’nin nüfusunun büyük ekseriyetini 

oluşturan gençlerin ciddi bir kesimi maalesef hiç-

bir ideali ve hedefi olmadan gününü gün etmekle, 

hedefi ve yüce bir gayesi olmadan vaktini harca-

makla meşguldür.

Türkiye’de, büyük bir selin rastgele, hedefsizce 

akışı misali sokaklarda gördüğümüz milyonlarca 

gencimiz hayatın akışı içinde yuvarlanıp gitmekte-

dirler. Bu gençlerimizin önemli bir çoğunluğunun 

ciddi bir hedefi yoktur. Bu büyük sel kontrolsüz 

bir şekilde akıp giderken maalesef, gençlerden 

kimini manen öldürüyor, kimini sakat bırakı-

yor, kimini idealsizliğin, nihilizmin karanlıklarına 

doğru sürüklüyor. Bu, ülkemizin geleceği açısın-

dan, üzüntüyle ifade etmemiz gerekir ki, çok ciddi 

bir gerçekliktir. 

Evet iman ve vicdan sahibi genç insanların 

-hassaten Kur’ân gençliğininin- bu gerçeklik kar-

şısında çok ciddi sorumlulukları vardır: Bu sele 

karşı duruş, karşı koyuş ve diğer yaşdaş kardeş-

lerinin elinden merhametle, sevgiyle tutarak onları 

yaşayacakları felaketlerden koruma.

Diri Diri Toprağa Gömülen Gençlerimiz

Belki her şeye gücümüz yetmeyecektir. Fakat 

bu azgın sel önüne kattığı, alıp götürdüğü, sakat 

bıraktığı insanlarla her gün daha da azgınlaşarak 

akmaya devam etmektedir. Etrafta içimizi karar-

tan, son derece aşağılık, iğrenç haberler işitiyoruz.

Eroin’in, esrarın, fuhuş’un girdabına düşen, 

beşeri arzularının önündeki bütün engellerin sis-

tem tarafından kaldırıldığı milyonlarca genç insan, 

kontrolünü kaybederek her türlü kötülüğü yapa-

bilecek hale getirilmektedir. Kız ve erkek onlarca 

ve yüzlerce hatta binlerce gencimiz bu iğrenç 

bataklıklara düşmeye devam ediyorlar. Kur’ân-ı 

Kerim bu gerçeğe farklı bir uslubla asırlar öncesin-

den dikkat çekmiş idi:

“1- Güneş katlanıp dürüldüğünde,

2- Yıldızlar (kararıp) döküldü-

ğünde,

3- Dağlar (sallanıp) yürütül-

düğünde,

4- Gebe develer salıverildiğinde,

5- Vahşî hayvanlar toplanıp bir 

araya getirildiğinde,

6- Denizler kayna-

tıldığında,

7- Ruhlar (beden-

lerle) birleşti-

rildiğinde,

8. Diri diri 

toprağa gömülen 

kıza sorulduğun-

da,



84 Umran TEMMUZ 2013

9. “Hangi günah sebebiyle öldürüldün? diye.

10. (Amellerin yazılı olduğu) defterler açıldı-

ğında,

11. Gökyüzü sıyrılıp alındığında,

12. Cehennem tutuşturulduğunda” (81/1-12)

Hz. Peygamber’den önceki dönemde Araplarda 

bazı insanlar, kız çocukları doğduğu zaman onları 

hiç hazmedemezlerdi ve onları canlı bir şekilde 

toprağa gömerlerdi. İşte Kur’ân-ı Kerim’deki sert 

uyarı bunun içindir. O hesap gününde, yegâne 

hâkim olan Allah tarafından sorulacaktır onlara: 

“Suçu neydi ki bu çocuğun, siz onu diri, diri top-

rağa gömdünüz?”

Oysa bugünkü durum çok daha vahimdir! O 

günkü çocuklar bir defa ölüyordu, öldürülüyor-

du. Bugün ise binlerce, onbinlerce kız ve erkek 

çocuk, genç Türkiye’de diri imanen, ahlaken, 

şahsen diri toprağa gömülürcesine öldürülmek-

tedirler. 

Örneğin kış aylarında, karların yoğun yağdı-

ğı gecelerde Türkiye’de köprü altında yatmaya 

devam eden evden kaçmış veya evden terk edilmiş 

binlerce sahipsiz çocuk ve genç. Düşünün bun-

ların karnını doyuran ve onlara para veren nice 

adamlar bunlara neler yaptırmaz ki! Toplumun 

şefkatini görmemiş, ev kültürü, aile şefkati gör-

memiş fertler, her türlü kötülüğü yapabilir. Suçlu 

onlar mı? Hayır, onlar sonuçtur. Artık o fertler 

selin sürükleyip oraya attığı mevta kişiliktirler. Bir 

defa ölseydiler belki kurtulmuş olabilirlerdi..

Sistemin terk ettiği çocuklarımızın sokakta 

kalma özgürlüğü olmamalıdır. Birileri onların 

ellerinden tutmalı ve, “Sen sokakta kalamazsın 

arkadaş! Çünkü sen sokakta kalırsan katil olma, 

eroine, bulaşma tehliken, hırsız olma tehliken, 

fahişe olarak alınıp satılma tehliken var” deme-

lidirler. O çocuklarımıza uygun görülen bu hal 

hayvanlara bile reva görülmeyen bir alçaklıktır.

Sokak da kalmaya mahkum edilen çocukları-

mız her türlü kötülüğe muhataptırlar. Aç kaldığı 

zaman ne yapar, başka ihtiyacı olduğu zaman ne 

yapar? Her türlü kötülüğü yapabilirler. Onları 

suçlamak, cezalandırmak hiçbir şeyi çözmez. 

Onları öldürsen ne olacak? O mekanizma devam 

ettiği müddetçe öyleleri sürekli yetişecek. 

Bizler bu aşağılık mekanizmaların yüz bin-

lerce insanımızı zehirleyip mahvetmesi karşısın-

da bir tutum ve tavır belirlemeye mecburuz. 

Müslümanlar gençler olarak bu sorumluluğu 

kuşanmamız lazım gelir.

 

Gayemiz

Bir müslüman genç olarak en önemli görevimiz 

nedir, ne olmalıdır?”

İbadetlerin ne olduğunu bize bildiren, dünya 

hayatı ve dünya hayatı sonrasındaki ahiret haya-

tının ne olduğu bize bildiren, kaynak Kur’ân-ı 

Kerim’dir.

Hayatı anlamlı kılan da Kur’ân’dır. 

Müslümanca hayat yaşayan insanların hayatla-

rını anlamlı kılan Kur’ân’dır. 

İnsanlık tarihinin tüm akışı içerisinde Allah, 

hepinizin bildiği gibi devamlı peygamberleri yani 

resul ve nebileri aracılığıyla insanlara ihtiyacı ola-

cak kadar olan mesajı göndermiştir.

Vahiy aslında Allahu Teâlâ’nın peygamberler 

aracılığıyla hayata müdahalesidir. Vahyedileni vah-

yeder, onu kabul eden insanlar onun emirlerini 

yaşarken, hayatları da ona göre şekillenir.

Bizim için en önemli, en birinci değişmez gaye-

miz şudur;
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Kur’ân-ı Kerim’i hakkını vererek gereği gibi 

yani yüce Rabbimizin öğrettiği şekilde okuyup 

anlamak ve okumaya ve anlamaya devam etmek.

Kur’ân -ı Kerim’in istediği ve emrettiği gibi iti-

kada, imana sahip olmak ve O’nun emrettiği gibi 

yaşamak.

Kur’ân’ı insanlara tebliğ edip öğretmek ve açık-

lamak.

Kur’ân’a uygun bir hayatı yaşanılır hale getir-

mektir.

Bugün bir buçuk milyara yakın müslümanın 

hepsine sorsanız hepsi dine, Kur’ân’a, Allah’a iman 

ettiğini söylerler, acaba Kur’ân’a karşı tutumları 

nasıldır? Maalesef büyük çoğunluk şuurlu veya 

şuursuz bir halde Kur’ân’dan uzak yaşamaktadır-

lar.

Haşr suresi 21. ayette: “Biz bu Kur’ân’ı bir 

dağa indirsek/bir dağı sorumlu tutsaydık; o dağın 

Allah korkusundan baş eğmiş, çatlamış ve yarılmış 

olduğunu görürdün. Bu misali tefekkür edip ders 

çıkartmaları için insanlara anlatıyoruz.” buyurul-

maktadır.

Dağ Allah korkusundan baş eğiyorsa, çatlıyor-

sa parçalanıyorsa; “Ey bu kitaba talib olduğunu, 

iman ettiğini söyleyen milyonlarca insan! Siz bu 

kitabın sırtınıza yüklendiğiniz mes’uliyetin altında 

daha ne kadar düşüneceksiniz, onun uğrunda ne 

kadar çaba gösteriyorsunuz?”

İşte sorun burada başlıyor… Verilen işi yap-

madın mı, emaneti yerine getirmedin mi, o zaman 

“sana asla güvenilmez, sana bir daha asla hiçbir 

şey emanet edilemez.” 

İşte Siz Ey Gençler! 

“En Büyük Emanete “Muhatapsınız

Niceleri Kur’ân’ı inkâr etmek için onlarca 

kitab yazıyorlar. Bunun için, tekrar tekrar Kur’ân’ı 

okuyorlar, araştırmalar yapıyorlar. Yıllarını bu 

fesat, inkarcı emelleri uğruna harcıyorlar. İman 

ettiğini söyleyenler insanlar ise o kitabı neredey-

se hiç okumuyorlar, önlerine koymuyorlar! Bu 

itibarla Kur’ân’ı kavrayan, anlayan ve özümleyen 

ve devamında o kitabın en güzel uygulayıcısı Hz. 

Peygamber’in hayatını, uygulamalarını, hakkıyla 

bilip kavrayan örnek Kur’ân nesillerinin yetiştiril-

mesi en önemli gayeniz olmalıdır.

Okul dönemleri öğrencilik yılları gelip geçici 

bir dönemdir. Ondan sonra asıl hayat başlamak-

tadır. Böyle bir döneme hazırlık için öğrencilik 

yıllarını çok dikkatli ve verimli geçirmeniz lazım 

gelir. Bazı gençler bu dönemlerini gereğince değer-

lendirmemektedirler.

Hayatının ilerleyen zamanlarında Türkiye’de 

çeşitli yönetim birimlerine geliyor, ondan sonra 

şaşırıp kalıyorlar. Devletin dinamik güçleri onları 

kuşatma altına alınca bocalamaya başlıyorlar. Eğer 

gençlik zamanlarında Türkiye deki siyasi, aklaki, 

imani mücadelenin ne olduğunu, hangi süreçlerin 

yaşandığını ve yaşanabileceğini kavramış olsay-

dılar bu sıkıntıların çoğunu yaşamayacaktılar. 

Ama bakıyorsunuz ki koskoca adamlar bir yerlere 

gelmişler 

Yüz binlerce gencin yalnız eğlenmek için sürü-

ler halinde sel gibi akıp gittiği, hiçbir idealinin 

olmadığı, vur patlasın çal oynasın kabilinden 

hayatlarını geçirdikleri bir dönemde, 

■ Kur’ân ve Gençler

İslâmi hassasiyeti olan gençler olarak hepinizin, mü’min insanlar olarak bizlerin bu 
sele kapılmadan kendimizi geliştirerek, Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olabilmek 
için kararlılıkla hazırlanmamız, kendimizi çok kaliteli yetiştirmemiz gerekmektedir. 
Çünkü toplumları çok iyi yetişmiş fertler yönetirler. Toplumların hayatında, organi-
ze olmuş, ekip kurmuş, kendini yetiştirmiş kadrolar etkilidirler. Büyük kalabalıkların 
çoğunu işte bu sayıları az da olsa bu tür yetişmiş, sorumluluk sahibi, dava eri insanlar 
bunlar yönetirler.
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İslâmi hassasiyeti olan gençler olarak hepi-

nizin, mü’min insanlar olarak bizlerin bu sele 

kapılmadan kendimizi geliştirerek, Türkiye’nin 

geleceğinde söz sahibi olabilmek için kararlılıkla 

hazırlanmamız, kendimizi çok kaliteli yetiştir-

memiz gerekmektedir. Çünkü toplumları çok iyi 

yetişmiş fertler yönetirler. Toplumların hayatında, 

organize olmuş, ekip kurmuş, kendini yetiştirmiş 

kadrolar etkilidirler. Büyük kalabalıkların çoğunu 

işte bu sayıları az da olsa bu tür yetişmiş, sorum-

luluk sahibi, dava eri insanlar bunlar yönetirler.

Gelecekle ilgili kararımız; Kur’ân’a düşman, 

İslâm’ı aşağılayan, Allah’a karşı çıkan, peygamber’i 

küçümseyen adamların yönettiği, güttüğü sürü 

mü olacağız yahut her bakımdan kendimizi yetiş-

tirerek insanlığın yönetimine talip mi olacağız? 

Herkes sorumluluğunu bu açıdan düşünmeli-

dir. Bu iradeye sahip olan sizlerin, sayıları arttığı 

takdirde Türkiye’nin geleceğinde bizatihi yönetimi 

devralanlar bilinçli ve şuurlu müslümanlar olacak-

tır. Kesinlikle inanıyorum ki ki burada bulunan 

arkadaşlarımız bu bilinç ve şuuru kuşanacaklar 

ve yarınlarda bu yanlış ve hatalı gidişe dur diye-

ceklerdir. Bizler bu konuda yapmamız gereken 

çabayı yaptığımız zaman Türkiye’de çok kısa 

zaman sonra bu akış istenilen noktaya ulaşacaktır. 

Birileri istemese de böyle olacaktır. “Allah nurunu 

tamamlayacaktır.”

Elbetteki Kur’ân’ı okumakla diğer kitapları 

okumak arasında bir fark olması lazım gelir. 

Rastgele bitirmek için, hatmetmek için değil, 

anlayıp kavramak için azar azar, bölüm bölüm 

okunabilmesi halinde Kur’ân daha iyi kavranabilir 

ve anlaşılabilir. Kur’ân inmeye başladığı andan 

tamamlandığı ana kadar 23 yıllık bir zaman süreci 

içerisinde sıfırdan başlayarak yeni bir toplumu inşa 

etmiştir. Bu toplum içerisinde şuurlu mü’minler 

vardır, münafık insanlar da vardır. İnancını gizle-

yen insanlar da vardır. Sonuçta müslümanlık; kali-

tesi tartışılabilecek düzeyde çok farklı insanların 

bulunduğu bir toplumda yaşanmıştır. Müslüman 

toplum, siyasi iradesinde müslümanların oldu-

ğu, peygamberin olduğu, peygamberin vefatından 

sonrada halifelerin olduğu bir toplumdur artık.

Kur’ân rastgele bir okul kitabı değildir. Bir 

defa iki defa okuyup ‘her şeyi anladık’ derseniz 

bu çok büyük cahillik olur. O hayat boyu devamlı 

okunmalıdır, zira okundukça yeniden anlaşılan 

bir özelliğe sahiptir. 

Din dersleri öğretmenlerimizin çoğu derslere 

girdikleri okullarda, ilahiyatta veya imam-hatipte 

konuştuğu gibi konuşuyorlar.gittiği okul hak-

kında bir araştırma yapmıyorlar. Kimi din dersi 

anlatan hocalarımız, lüks, zengin semtlerde ailele-

rinin dinden uzak yaşadığı okullarda görev aldık-

larında sıkıntılar çekmektedirler. Birçoğu orda 

imam hatipte konuşur gibi konuşuyor muhatap-

larını dikkate almıyorlar. O bölgedeki öğrencilerin 

durumunu düşünmeden, bir ön hazırlık yap-

madan ortalama ders anlatıyorlar. Öğrenciler ise 

onun anlattığı dersi dinlemiyorlar. Ey öğretmen 

arkadaş, senin görevin, o müfredatı iyice okumak, 

sonra bu müfredatla bu karma lisede veya bu zen-

gin ve ailesinin çoğu dinden uzak olan bu kesimin 

çocuklarının okuduğu okullardaki şartları bilip 

öğrenmek ve “ben burada dini nasıl anlatayım ki 

bu çocuklara kendimi sevdireyim ve gençleri etki-

leyeyim” diye düşünmek olmalıdır.

Hz. Ali demiştir ki: “Kendisinde tedebbür etme-

nin olmadığı bir Kur’ân okumasında hayır yok-

tur.” Bu gerçekten insanı düşündüren bir söz. 

Yani tedebbür etmediği zaman ne anlayacak! 

Düşünerek okumaya çaba sarf edersek Kur’ân’ı 

daha kolay anlarız.

Kur’ân’ı gereği gibi iyi okuyan ve anlayan ulus-

lararası dünya düzeni ve tuzaklarını çok iyi bilir. 

Dünya düzenini çok iyi bilen kimseler, Kur’ân’ı 

çok daha geniş perspektiften kavrarlar ve anlarlar. 

Dolayısıyla Kur’ân’ı hakkıyla okuyanlar dünya-

yı tanır, uluslararası tezgâhları ve tuzakları fark 

ederler. Yani Allah’ın kitabı adam gibi okunduğu 

takdirde olaylar önceden kestirilebilir, yorumlana-

bilir, sağlıklı, isabetli tedbirler alınır, karşı hamle-

ler gerçekleştirilir. 

Ama ne acıdır ki siyasi mücadele yürütenlerin 

büyük bir ekseriyetinin bilgi birikimleri maalesef 

çok zayıf! 
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Türkiyede bilinçli olarak İslâm’a düşman olan-

lar azdır. Bilinçli kâfirle, bilmediği için küfrün etki-

sinde kalanların bir tutulmaması lazım gelir. Onlar 

değiştirilmesi ve yanlış yaklaşımdan döndürülme-

si mümkün insanlar olabilirler. Onlarla daha güzel 

ilişki kurarsanız mümkündür ki değişirler.“Siz 

kötülüğü kötülükle değil en güzel tarzla karşılayın. 

Eğer böyle yaparsanız düşmanınız olan kimsenin 

dost olduğu görürsünüz.” (41/33-35)

Genç kardeşlerimizin aynı zamanda başka bir 

tarihi görevleri vardır. Hem fiilen yazılı Kur’ân 

ayetlerini hem de kâinattaki bu afak, enfüsi ayet-

leri, tercih ettikleri mesleki alanlarla ilgili geliştir-

meye ve öğrenmeye mecburdurlar. 

Siyaseti seçtiyse siyaset alanında. 

Fizikse fizik alanında. 

Kimya ise kimya alanında.

Tarih ise tarih alanında.

Sosyoloji ise o alanda.

Herkes seçtiği alanda kendini geliştirmeye ve 

yetiştirmeye mecburdur. Alanında bilgili ve biri-

kimli olanların diğer konulardaki temsilleri kabul 

görür ve benimsenir...

Düşünmek ve kafa yormak aşağı yukarı 300’ü 

aşkın ayette Kur’ân-ı Kerim’de üzerinde genişçe 

durulan bir gerçekliktir. Düşünmek insanlara farz 

kılınmış bir eylemdir. 

“Allah düşünmeyenleri pislik-rezillik içinde 

bırakır.” buyuruluyor Yunus suresinin 100. ayetin-

de. Düşünen, kafa yoran, araştıran insan yolunu 

bulmaya devam eder ki isterse o sözün en güzelini 

bulur. Ona tabi olur ve yanlışı bırakır.

En’am suresi 95-99’da ise, 

“Tohumu ve çekirdeği yaran, ölüden diriyi, 

diriden ölüyü çıkaran Allah’tır. İşte Allah’ınız 

böyledir. Öyleyken nasıl döndürülüyorsunuz. 

Tanyerini ağartan, geceyi dinleme vakti, güneşi 

ve ayı da zaman ölçüsü kılan O’dur. Bu, güçlü 

ve her şeyi bilenin takdiridir. Karanın ve denizin 

karanlıklarında yol bulmanız için yıldızları yara-

tan O’dur. Anlayan kimseler için ayetleri iyice 

açıkladık. Sizi bir tek nefisten yaratan O’dur. Size 

bir yarar yeri, bir de geçiş yeri yarattı. Anlayan 

kimseler için âyetleri iyice açıkladık. Gökten su 

indirerek onunla her türlü bitkiyi bitirdik. Ondan 

yeşillikler, o yeşilliklerden de bol taneli başaklar, 

hurmanın tomurcuğundan, birbirine benzeyen ve 

benzemeyen sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zey-

tin ve nar bitirdik. Ürün verdiklerinde ürünlerine 

ve olgunlaşmalarına bir bakın. Doğrusu bunda, 

iman eden kimseler için ayetler vardır.”

Kur’ân Okuyanlar Tefrikaya, Çatışmaya Düşmezler

Bugün müslümanlar arasında etnik kavgalar 

yapılıyor. Mezhep kavgaları oluyor. Çok ayıp değil 

mi, yüz kızartıcı değil mi bu halimiz? Hangi ırk 

bir başkasından üstünlüğünü iddia edebilir. Veya 

aşağı olduğunu söyleyebilir. Ama ne yazık ki müs-

lümanlar bunun kavgasını verebiliyorlar. Kur’ân 

gibi bir kitabın muhatabı olan insanlar düşünse-

ler bu kavgaların çoğu bugün olmaz/olmamalı. 

Akledip kafasını çalıştırdığı zaman bu konuları 

çözebileceklerini bir müslümanın bir başka müs-

lümanla kavga etmemesi gerektiğini öğrenecektir. 

Allah’ın şu ayetini gereği gibi okusalar:

 “O’nun ayetlerinden biri de göklerin ve yerin 

yaratılması dillerinizin ve renklerinizin farklı 

olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler ilim sahibi 

olanlar için ayetler vardır.” (Rum suresi 30/21-22) 

Yani sizin renklerinizin, dillerinizin farklı 

olması Allah’ın ayetidir. Siz Allah’ın ayetlerini 

birbirine üstünlük vesilesi kılamazsınız. Türkler 

■ Kur’ân ve Gençler
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üstün Araplar aşağı değildir. Türkler iyi, çingene-

ler kötü, diyemezsiniz. Allah burada tek bir ölçü 

koymuş: Allah’ın ayetlerine en uygun davranıp en 

takva sahibi olan en güzel davrananlar üstündür. 

Tek üstünlük vardır o da takvada’dır. Bunu müs-

lümanların çoğu bilir, ama bir de haddini aşarak 

etnik üstünlüğe kalkar, ırkçılık yapar. 

Bir çingenenin, bir Rum’un bir Türk’ün 

bir Arab’ın, bir Fars’ın, bir Amerikalı’nın, bir 

Fransız’ın vs. veya hiçbir rengin Allah katında 

hiçbir üstünlüğü veya aşağılığı yoktur. Bunlardan 

kim ki Allah’ın vahyine muhatap olur, bilinçli 

bir mümin gibi yaşarsa, işte o zaman üstün olur. 

Tarihin bir döneminde Musa (a.s.)’ın ümmeti 

doğru işler yaptığı için Allah o dönemde onları 

diğer topluluklara karşı üstün kılmıştır. Bu üstün-

lük asla ve asla etnik, ırki bir üstünlük değildir. 

Zaman gelmiş müslümanlar üstün gelmişlerdir, 

zaman gelmiş hıristiyanlar; zaman gelmiş başka 

bir topluluk diğer toplumlara karşı üstün gelmiş-

lerdir. Kim hak ederse o kazanır. 

Bu düşüncesizlik, basiretsizlik, akılsızlık, tefek-

kürsüzlük, tedebbürsüzlük ne anlama gelir? 

Kur’ân’ı okuyup da adam gibi düşünenler nasıl 

olur da cahiliye döneminin kavgasını yani etnik 

ve bölgesel kavgalarını bugün müslümanlara 

taşırlar? 

Kur’ân-ı Kerim’i tebliğ etmeyen, onun emret-

tiği gibi çaba göstermeyen, onun ilkelerini emir-

lerini kendi hayatına tatbik etmeyen, onun temel 

emirlerini toplumsal hayatta yaşanılır kılmanın 

sıkıntısını çekmeyenlerin o kitabı gereği gibi anla-

maları mümkün değildir.

Çünkü bu bir felsefe kitabı, bir akademik 

kitap değildir. Onu tebliğ edeceksin onun istediği 

gibi yaşayacaksın, onu anlatacaksın, onun müca-

delesini vereceksin. Verdikçe daha iyi öğrenir 

kavrarsın. Çünkü zaten o kendini ve yollarını 

sana açar.

Allah; “hakkıyla mücadele edenlere biz yolları-

mızı gösteririz.” (29/69) diye buyurur. 

 

Kur’an’dan Uzak Kalmak Kalbleri Katılaştırır

Sahabeden Ebu Musa: Kur’an’ı ezberleyen-

leri toplayarak şöyle bir uyarı yapmıştır. “sizler 

memleketin Kur’ân okuyan kimselerisiniz. Sizler 

Kur’ân’dan uzun süre uzak kalmayınız. Aksi tak-

dirde ehli kitabın kalplerinin katılaştığı gibi sizin 

de kalpleriniz katılaşır. 

“O gün resûl diyecektir ki: ‘Ey rabbim, benim 

toplumum bu Kur’ân’ı terk edilmiş bıraktılar.” 

Ümmetin önemli bir kesimi dün ve bugün 

Kur’ân’dan uzak kalma çizgisinde bir durum-

da bulunmaktadırlar. Hayır, mazeretimiz yoktur. 

Çünkü Kur’ân bu gerçekleşecek şikayet sahne-

sini nakletmiştir, artık herkes bundan haberdar. 

Dolayısıyla hepimiz kendimize seçtiğimiz arkadaşı 

buna uygun seçeceğiz. Bizi Allah’ın ayetlerinden 

Hz. Peygamber’in Kur’ân’a bağlılığından uzaklaş-

tıracak kişi ve kurumlar şeytanidir. Yarın son piş-

manlık fayda etmez. O zaman biz hem müslüman 

olup hem de Peygamber (a.s.)’ın bizden şikâyet 

ettiği konuma düşersek ne yapacağız? Bu şikâyetin 

kapsamına girersek ne yapacağız? 

“Ey iman edenler rükü edin, secde edin rabbini-

ze ibadet edin, hayır işlerinde koşuşun ki gerçekten 

Allah’tan umduğunuzu elde edersiniz. Allah’ın 

uğrunda O’nun öğrettiği, O’nun istediği, O’nun gös-

Eğitim müfredatı ne kadar iyi olursa 
olsun, eğer onu hakkıyla temsil eden 
onun mücadelesini hakkıyla veren onu 
en güzel tarzda tebliğ edip anlatan 
nesiller yoksa netice almak mümkün 
değildir. Kur’ân bütün zamanların en 
güzel müfredatıdır amma öyle zaman-
lar olmuş ki onu temsil eden, ettiğini 
söyleyen insanların pespayeliği, düşük-
lüğü, kalitesizliği, maalesef insanların 
Kur’ân’ı inkârında çok etkili olmuştur. 
Çünkü sonuçta insanlar onu temsil 
edenlere bakarlar. O bakımdan misyo-
numuzu, görevimizi hiç unutmamamız 
gerekir.
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terdiği şekilde hakkıyla mücadele edin. Allah sizi 

seçti. Dinde bir güçlük yüklemedi... Elçi size şahid 

oldu siz de insanlara şahid olun.” (22/77)

Hakkın Şahitleri, İnşa Edicisi Olmak

Bizim insanlığa hakkın şahitleri olmak gibi bir 

görevimiz vardır. Öncelikle bulunduğunuz fakül-

telerde, işyerlerinde, makamlarda, kurumlarda, 

iktidarlarda, evlerde hakkın, doğrunun, dürüst-

lüğün, vahyin yaşayan şahitleri olmalıyız. Onlar 

sizin inancınıza inanmayabilirler. Sizi fanatik bula-

bilirler. Ama sizi dürüst, namuslu, sözüne güve-

nilen, her konuda emin olarak bilinmeleri lazım. 

Sizin etrafınızdaki en etkili tebliğiniz budur. Söz 

önemlidir fakat ondan daha çok davranış etkilidir.

Dünya çok küçüldü. İnsanlar burdan kalkıp 

Amerika’ya veya bir çok uzak yere okumak veya 

ticaret veya ziyaret için gidiyorlar. Eskiden sava-

şarak gidilemeyen yerlere şimdi insanlar çok rahat 

gidebiliyorlar. Şu soruyu sormak lazım. Giden 

arkadaşlar bu yüce dini orada ne oranda temsil 

ediyorlar? Bilgi, ahlak kalite olarak. Oraya giden 

her mümin kişinin aynı zamanda böyle bir temsil 

sorumluluğu vardır. Eskiden ticaret yapmak için 

bazı ülkelere giden tüccarların temsili ile islam 

oraya taşınmıştır. Endonezya, Malezya gibi yerle-

re savaşarak İslâm gitmedi. Bizatihi oraya giden 

insanların yaşantılarıyla, örneklikleriyle İslâm 

oraya taşınmıştır. 

Eğitim müfredatı ne kadar iyi olursa olsun, 

eğer onu hakkıyla temsil eden onun mücadele-

sini hakkıyla veren onu en güzel tarzda tebliğ 

edip anlatan nesiller yoksa netice almak müm-

kün değildir. Kur’ân bütün zamanların en güzel 

müfredatıdır amma öyle zamanlar olmuş ki onu 

temsil eden, ettiğini söyleyen insanların pespaye-

liği, düşüklüğü, kalitesizliği, maalesef insanların 

Kur’ân’ı inkârında çok etkili olmuştur. Çünkü 

sonuçta insanlar onu temsil edenlere bakarlar. O 

bakımdan misyonumuzu, görevimizi hiç unutma-

mamız gerekir.

Türkiye’den Evrensele 

Tarihi Misyonunu Sahiplenmek!...

Türkiye’deki müslümanlardan dünyadaki müs-

lümanların beklentisi çok fazladır. Türkiye’deki 

müslümanlar bunun farkında bile değiller! Bu 

önemli beklenti bizi daha da fazla sorumlu kılmak-

tadır. Osmanlı topraklarında bulunan, İstanbul’da 

bulunan bir müslümandan diğer müslümanların 

beklentileri çok daha fazla olmaktadır. Bu tarihi 

bir sorumluluk, ne kadar kaçmaya, hissetmeme-

ye çalışsanız da yarınlarda karşınıza çıkacaktır. 

On sene sonra birçoğunuz Türkiye’nin önemli 

mevkilerine gelebilirsiniz. Eğer bugünden hazır-

lık yaparsanız o gün bu kazanımlar işe yarar. 

Bugünleri rastgele geçirirseniz. O günlerde karşı-

laşacağınız güçlükler karşısında şaşırıp kalırsınız, 

bocalarsınız. Tarihsel misyonumuzun bilincinde 

olmamız lazım gelir. 

Birilerinin dürtüsüyle değil yarın tek başınıza 

olduğunuzu düşünün orda bu işi yapacak şekilde 

kendinizi ayarlayın. Şartlar hiç belli olmaz, öyle 

yerlere gidersiniz ki orada hiç şuurlu bir müslü-

man bulamayabilirsiniz, teksinizdir; ilk göreviniz 

orada bu dini öğrenip anlatacak yeni insanlar 

yetiştirmek olacaktır. Çalışmalarımızın ana nokta-

sı, hedefi bu olmalıdır. 

Kur’ân’ı bilen insanlar Kur’ân’dan daha büyük 

silah bulamazlar. Kur’âni bilinç ve şuurunu kavra-

dıkça bulunduğunuz her bölgede, her ülkede, her 

şartta boyun bükmeden, taviz vermeden, asla geri 

adım atmadan bütün gücünüzü ve imkânlarınızı 

kullanarak Allah’ın dinini yayma konusunda çaba-

larınızı azaltmayacaksınız, gevşemeyeceksini!

“Allah sizden, inanıp salih amel yapanlara/

inancının gereği işlerini, çalışmalarını yapanlara 

va’detmiştir: Onlardan öncekileri nasıl hüküm-

ran/iktidar sahibi/sözü geçen yetkin kıldıysa, 

onları da yer yüzünde hükümran kılacak. Onlar 

için seçip beğendiği dinlerini kendileri için sağ-

lamlaştıracak ve korkularının ardından kendi-

lerini (tam) bir güvene/barışa/huzura/istikrara 

erdirecektir.” (24/55 )

* Bu yazı, Şemseddin Özdemir’in yaptığı bir konuş-

madan hazırlanmıştır.

■ Kur’ân ve Gençler
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Bütün insanlara1, hususen muttakilere, 

mü’minlere ve iyilik yapanlara müjde ve hida-

yet kaynağı olan hikmet dolu2, Kur’ân’ın indirildiği 

aya erişmenin mutluluğun yaşıyoruz. Hiç şüphesiz 

böyle bir kutlu ayda yapılacak en önemli işlerden 

ve ibadetlerden biri de Kur’ân okumak, onunla 

buluşmak, onun manasını anlamaya ve anlatmaya 

çalışmaktır. 

Bu yazımızda Kur’ân’ı okumanın 

ve onun manalarını anlamanın 

önemi üzerinde durulacak 

ve kısaca Kur’ân’ın indi-

riliş hikmetine temas 

edilecektir. Zira 

Kur’ân, sadece lafzî 

yönden değil, manası 

açısından da mucize-

dir. O, hem manası 

hem de lafzı Allah’a ait 

olan ilahî kelamdır.

1- Kur’ân’ı Lafzî Olarak Okumak

Kur’ân’ın, inananlardan istediği önce-

likli şey, kendisinin okunmasıdır. Bu okuma ilk ola-

rak, kendisin insan olarak yaratan, onu akıl, irade ve 

muhâkeme gibi vasıflarla donatan, yetiştiren, terbiye 

eden ve onu rızıklandıran Rabbi’nin adıyla olmalıdır. 

Bu husus Kur’ân’da şöyle belirtilir:

 َ َ َ ى  َّ َِّכ ا ِ َر ْ א ِ ْا  َ ْ ِا
“Yaratan Rabbinin adıyla oku!”3                                                   

Görüldüğü gibi vahyin ilk âyeti, bütün insanlığa, 

her şeyin Allah adına okunmasının gerekliliği husu-

sunda yol göstermekte ve uyarıda bulunmaktadır. 

İnsan, evvelemirde Allah Teâlâ’nın vahyettiği Kur’ân 

âyetlerini kıraât etmek ve oradan aldığı bilgilerle de 

kevnî âyetlerin sırrına vakıf olmakla işe başlamalı-

dır. Kulluk görevinin hakkıyla anlaşılması ve yerine 

getirmesi bu silsile ile ancak mümkün olabilir. 

2- Kur’ân’ı Dikkatlice Dinlemek 

Kur’ân okunurken onu dik-

katlice ve saygılı bir şeklide 

dinlemek, her mü’minin 

görevidir. Zira Kur’ân’a 

saygı, kelâmın sahi-

bine ihtiramın bir 

ifadesidir. Okuyanın 

kimliğine, hatta ses 

ve sedasına bakıl-

maksızın hürmetle 

onu dinlemek, ilahî fey-

zin kalbe akmasına vesile 

olur.

“Tağuta kulluk etmekten 

kaçınıp Allah’a yönelenlere müjde var-

dır. (Ey Muhammed!) dinleyip de sözün en güze-

line uyan kullarımı müjdele. İşte Allah’ın doğru yola 

ilettiği kimseler onlardır. Gerçek akıl sahipleri de 

onlardır.”4 Âyette zikredilen “sözün en güzeli” inden 

maksat, Allah’ın kitabı (Kur’ân) ve Hz. Peygamber’in 

sünnetidir. Allah’tan hakkıyla korkan kullar, Kur’ân’a 

ve sünnete uyar, onlara tabi olur ve onların hüküm-

leriyle amel ederler.5

Allah Teâlâ’nın merhametine layık olabilmenin 

temeli O’nun kelamına ciddi bir şekilde kulak ver-

meye ve o okunurken susmaya bağlıdır. Nitekim bu 

konuda şöyle buyurulmuştur:

Kerim BULADI

(Bİ’L-VESİLE ŞEHR-İ RAMAZAN)

KUR’ÂN’I NASIL 

OKUMALIYIZ?
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■ Kur’ân’ı Nasl Okumalıyız?

 ْ ُכ َّ َ َ ا  ُ ِ ْ ُ َواَ َ ا  ُ ِ َ ْ א َ ٰاُن  ْ ُ ْ َئ ا ِ ُ َوِاَذا 
َن  ُ َ ْ ُ

“Kur’ân okunduğu zaman ona kulak verip dinle-

yin ve susun ki size merhamet edilsin.”6 

Bu konuda İmam Gazâli (1058-1111)’in şu tav-

siyesi oldukça dikkate şayandır. “Ey oğul! Üç yerde 

gönlünü hazır eyle ki, üzerine rahmet kapıları 

açılsın. İbrahim Ethem dedi ki: Her kim üç yerde 

gönlünü hazır etmese, o kişiye rahmet kapıları açıl-

maz: Birincisi: Kur’ân-ı Kerîm okunurken. İkincisi: 

Zikrolunurken. Üçüncüsü: Namaz kılınırken.7 

Görüldüğü gibi Allah’ın adının anıldığı durum-

larda, Kur’ân okunduğu sıralarda ve namaz esnasın-

da kalp gözünü açık bulundurmaya gayret etmek 

tabir-i caizse kalbin vanasını açık tutmak büyük 

önem taşımaktadır.

3- Kur’ân’ı Tertîl Üzere Okumak

Tertîl: Bir şeyi güzel, düzgün ve tertip ile kusur-

suz bir şekilde açık açık hakkını vererek açıklamak-

tır.8 Sözü de tane tane, yavaş yavaş, ara vererek güzel 

sıralama ve ifadeyle söylemeye de “tertîl-i kelâm” adı 

verilmektedir. Kur’ân’ın tertîli de her harfin edası-

nın, tertibinin, manasının hakkının doyura doyura 

verilerek okunmasıdır.9

Kur’ân’ın tertîl üzere okunması hakkında şöyle 

buyrulmuştur:

… ً ْ َ اَن  ْ ُ ْ ِ ا
ِّ … َوَر

Kur’ân’ı ağır ağır, tane tane oku!”                                                   

Görüldüğü gibi Hz. Peygamber’den Kur’ân’ı tertîl 

üzere okunması istenmiştir. Kendisine ağır bir söz, 

ve sorumluluğu ağır olan gerçekler vahyedileceğin-

den Rasûl-i Ekrem’den, Kur’ân’ı yavaş yavaş, tefek-

kür ve tedebbürle tilavet etmesi talep edilmiştir. Bu 

âyetin indiği sırada Kur’ân’ın vahyedilmesi henüz 

yeni başlamıştı. “Kur’ân’ı, tertîl üzere oku!” denme-

sinin sebebi, ileride vahyolunacak âyetleri de aynı 

tarzda okunması gerektiğini talim içindir. Mü’minler 

de Kur’ân’ı tertîl üzere okumaya özen göstermeli ve 

tevid kurallarına riâyet etmelidirler.

 

4- Kur’ân’ı Tefekkür Ederek Okumak

Tefekkür: Zihin yormak, teemmül etmek yani, 

bir işin hakikatine vakıf olmak ümidi ile gereği gibi 

düşünmek anlamlarına gelir.10

Allah Teâlâ, mü’minlerden hem Resûlüne vahyet-

tiği Kur’ân âyetleri hem de kevnî âyetleri üzerinde 

gereği gibi düşünmelerini istemektedir. Kur’ân’ın 

hakkıyla anlaşılabilmesinin de tefekkürle müm-

kün olabileceğini özellikle vurgulamaktadır. Aşağıda 

sunulan bir kısım âyetler bu gerçeği vurgulamakta-

dır:

وَن  ُ כَّ َ َ َ ٍم  ْ َ ِ َאِت  ْ ُ ا ِّ َ ُ َِכ  َכ
“İşte düşünen bir toplum için, âyetleri böyle ayrı 

ayrı açıklıyoruz.”11

א  َ َّאِس  ِ  َ ِّ َ ُ
ِ  َ ْכ

ِّ َכ ا ْ َ َא ِا ْ َ ْ ِ َواَ ُ ُّ َאِت َوا ِّ َ ْ א ِ
وَن  ُ כَّ َ َ َ  ْ ُ َّ َ َ ْ َو ِ ْ َ َل ِا ِّ ُ

“(O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla 

gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni açıkla-

man ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana 

bu Kur’ân’ı indirdik.”12

Ramazan ayı, Kur’ân’ın daha iyi anlaşılması için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. 

Onun lafzî okunuşlarının yanı sıra manalarının, hikmetlerinin, insanlığa kazandırdı-

ğı değerlerin ve gerçeklerin anlaşılmasına yönelik zihnî gayretler de sergilenmelidir. 

Unutulmamalıdır ki, Kur’ân’ı okumak, anlamak, anlatmak, hükümlerini yaşamak hem 

sevap, hem de insanlığın kurutuluşunun temel kaynağıdır.
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א  ً ِ א َ  ُ َ ْ اَ َ َ  ٍ َ َ  ٰ َ ٰاَن  ْ ُ ْ ا ا َ ـ ٰ َא  ْ َ ْ ْ اَ א َ َ ُ ِ ْ َ َאُل  ْ َ ْ َכ ا ْ ِ ِ َو ّٰ ِ ا َ ْ َ  ْ ِ א  ً ِّ َ َ ُ
وَن ُ כَّ َ َ َ  ْ ُ َّ َ َ َّאِس  ِ

“Eğer biz, bu Kur’ân’ı bir dağa indirseydik, elbette 

sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça 

olmuş görürdün. İşte misaller! Biz onları insanlara 

düşünsünler diye veriyoruz.”13 

5- Kur’ân’ı Tedebbür Ederek Okumak

Tedebbür: Tefekkür etmek, bir şeyin akıbetini, 

hakikatini düşünmek anlamlarına gelir.14

Kur’ân, âyetlerini düşünmeyenleri ve onlardaki 

incelikleri anlayabilmek için tedebbür etmeyenleri 

uyarmakta ve onları sorgulamaktadır. Kur’ân, Hz. 

Peygamber’e indiriliş gayesini, âyetlerinin düşünül-

mesi, öğüt alınması ve onlardaki hakikatlere kafa 

yorulması ile irtibatlandırmıştır. Ayrıca âyetleri üze-

rinde hakkıyla tefekkürde bulunmayanların, kalple-

rinin kilitli olduğuna işaret ederek bu şekilde dav-

rananları ikaz ve tenkit etmiştir. Aşağıdaki âyetler, 

bunun en açık misalleridir.

 ِ ّٰ ِ ا ْ َ  ِ ْ ِ  ْ ِ ْ َכאَن  َ ٰاَن َو ْ ُ ْ وَن ا ُ َّ َ َ َ  َ َ اَ
ا ً ًא َכ َ ِ ْ ِ ا وا  ُ َ َ َ

“Hâlâ Kur’ân’ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar 

mı? Eğer o, Allah’tan başkası tarafından (indirilmiş) 

olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı.” 

 َ כَّ َ َ َ
ِ ِ َو َא وا ٰا ُ َّ َّ َ

ِ אَرٌك  َ ُ َכ  ْ َ َאُه ِا ْ َ ْ َאٌب اَ ِכ
אِب َ ْ َ ْ ا ا ُ اُو

 “Bu Kur’ân, âyetlerini düşünsünler ve akıl sahip-

leri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir 

kitaptır.”15 

א َ ُ א َ ْ ٍب اَ ُ ُ  ٰ َ ٰاَن اَْم  ْ ُ ْ وَن ا ُ َّ َ َ َ  َ َ اَ
“Onlar Kur’ân’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalple-

rin üzerinde kilitleri mi var?” 

6- Kur’ân’ı Aklederek Okumak

Kur’ân’ı anlayarak, idrak ederek, bilerek okumak, 

onun anlaşılmasında büyük önem arz etmektedir. 

İnsan, kendisine lütfedilen, iyiyi ve kötüyü ayırt etme 

melekesine sahip olan aklını, Kur’ân’ın hakikatlerini 

anlamak için kullanmaya davet edilmiştir. Çünkü 

akıl, vahyin rehberliğinde ancak insanı hidâyete 

erdirme, dünya ve âhiret saadetine ulaştırma vesilesi 

olabilir. Vahiyden kopuk akıl, hikmete eremez, yara-

tılış gayesini kavrayamaz. Bu yüzden Kur’ân insan-

ları, aklını kullanmaya, vahyedilen âyetler üzerinde 

akletmeye çağırmıştır. 

َن ُ ِ ْ َ  َ َ ْ اَ ُכ ُ  ِذْכ
ِ ًא  َא ْ ِכ ُכ ْ َ َא ِا ْ َ ْ ْ اَ َ َ

“Andolsun, size öyle bir kitap indirdik ki sizin 

bütün şeref ve şanınız ondadır. Hâlâ aklınızı kullan-

mayacak mısınız?”16

 َّ א ِا َ ُ ِ ْ َ א  َ َّאِس َو ِ א  َ ُ ِ ْ َ َאُل  ْ َ ْ َכ ا ْ ِ َو
َن ُ ِ א َ ْ ا

“    İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. 

Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar.”17 

 ُ ِّ َ ُ َِכ  ٰ ْ َכ ُכ َ ُ ْ ْ اَ ُכ
ِ َ ْ َכ ُ َ ُ א َ َ

َن ُ ِ ْ َ ٍم  ْ َ ِ َאِت  ٰ ْ ا
 “…Düşünen bir topluluk için âyetleri böyle ayrı 

ayrı açıklıyoruz.”18

7- Kur’ân’ı Tezekkür Ederek Okumak

Unutmanın zıddı olan zikir (hatırlamak, anmak) 

kökünden türeyen tezekkür, bir şeyi hatıra getir-

Allah Teâlâ, mü’minlerden hem Resûlüne vahyettiği Kur’ân âyetleri hem de kevnî 

âyetleri üzerinde gereği gibi düşünmelerini istemektedir. Kur’ân’ın hakkıyla anlaşıla-

bilmesinin de tefekkürle mümkün olabileceğini özellikle vurgulamaktadır.
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mek, hatırda tutmak, bir şeyi ders ve tekrar ile ezber-

lemek19, anlamlarına gelir. Kur’ân, âyetlerinin hatır-

lanmasını, ezberlenmesini, üzerinde düşünülmesini 

ve ders çıkarılmasını istemektedir. Kulluk görevleri-

nin ifasında hatırlamak, her halükarda Allah’ı anmak 

ve O’nu unutmamak, Kur’ân’ın dikkat çektiği en 

önemli hususlardandır. “Allah’ı unutan ve bu yüzden 

Allah’ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler 

gibi olmayın…”20 âyeti ile mü’minler, uyarılmakta-

dır. Bütün ibadetlerin maksadı da, Allah’ı hatırlamak 

ve O’na kulluk vazifesini yerine getirmek içindir. 

Kur’ân okumak, onun manalarını anlamaya ve anlat-

maya çalışmak, Allah’ı unutmamanın ve O’na bağlılı-

ğın bir ifadesidir. Bu sebeple Kur’ân, mü’minlereden 

âyetleri üzerinde tezekkür etmeyi ve bu tezekkürün 

neticesinde öğüt ve ibret almayı talep etmektedir.

 ِ ْ ُدو ِ ا  ُ ِ َّ َ  َ ْ َو ُכ ِّ ْ َر
ِ  ْ ُכ ْ َ َل ِا ِ ْ א اُ َ ا  ُ ِ َّ ِا

وَن ُ כَّ َ َ א  َ  ً َ אَء  َ
ِ اَْو

“Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp 

başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyor-

sunuz!”21 

 ٍ َ َ  ِ ّ ْ ُכ ِ ٰاِن  ْ ُ ْ ا ا َ ـ ٰ َّאِس   ِ َא  ْ َ َ  ْ َ َ َو
وَن ُ כَّ َ َ َ  ْ ُ َّ َ َ

“Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur’an’da 

insanlar için her türlü misali verdik.”22 

8- Kur’ân’ı Tefakkuh Ederek Okumak

Tefakkuh kelimesi, bir meseleyi, bir işi gereği gibi 

düşünüp anlamak manasına gelen “fekıhe” kökün-

den türemiştir. Anlamak manasını da içeren “tefak-

küh” kelimesi, aynı zamanda köklü ve derin bilgi 

sahibi olmak, demektir.23 Bu anlamlar çerçevesinde 

düşünüldüğünde Kur’ân’ın, âyetlerinin derinlemesi-

ne düşünülmesini, anlaşılması için üzerinde yoğun 

bir şekilde zihnî çaba gösterilmesini istediği kolayca 

anlaşılabilir. Aşağıdaki sunulan bazı âyetler de bu 

açık bir şekilde görülmektedir.

َن ُ َ ْ َ  ْ ُ َّ َ َ َאِت  ٰ ْ ُف ا ِّ َ ُ  َ ْ ْ َכ ُ ْ اُ

 “…Bak, anlasınlar diye, âyetleri değişik biçimler-

de nasıl açıklıyoruz.”24

 ٌّ َ َ ْ ُ َ ٍة  َ ِ ٍ َوا ْ َ  ْ ِ  ْ אَُכ َ ْ ى اَ َّ َ ا ُ َو
َن ُ َ ْ َ ٍم  ْ َ ِ َאِت  ٰ ْ َא ا ْ َّ َ  ْ َ َدٌع  ْ َ ْ ُ َو

 “O, sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir karar 

kılma yeriniz, bir de emanet bırakılma yeriniz var. 

Biz anlayan bir toplum için âyetleri ayrı ayrı açık-

lamışızdır.”25

Ramazan ayı, Kur’ân’ın daha iyi anlaşılması için 

bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Onun lafzî 

okunuşlarının yanı sıra manalarının, hikmetlerinin, 

insanlığa kazandırdığı değerlerin ve gerçeklerin anla-

şılmasına yönelik zihnî gayretler de sergilenmelidir. 

Unutulmamalıdır ki, Kur’ân’ı okumak, anlamak, 

anlatmak, hükümlerini yaşamak hem sevap, hem de 

insanlığın kurutuluşunun temel kaynağıdır.
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insandan önce insan soyunun yaşayabileceği 

maddi/fiziki boyut olan bir evren yaratılmıştır. 

Sonra da Adem yaratılmıştır. İnsana mahsus var kılı-

nan fizik evren, belli bir süre için vardır ama  fizik 

ötesi boyutları olan evren ise ebediyeti olacak biçim-

de tüm insanlığa bildirilmiştir. İnsan’a has tahsis 

edilmiş zikrettiğimiz bu yaşam alanı, haddizatında 

önceden tasarlanılmış/düzenlenmiş olup tahdit edil-

miş bir zaman ölçeğine göre var kılınmıştır.

Anlatmaya çalıştığımız bu düzenlemeler/tasarım-

lar yüce Kur’ân ‘da Adem ile ilgili kıssalarda gelecek 

zaman kipinde  Adem’in yaratılmasını tasarım/meca-

zi olarak yani temsili olarak bildirilmiş ve Adem işte 

bu tasarımdan sonra yaratılmıştır . 

“Hani Rabbin meleklere, ‘Ben kuru bir çamurdan, 

şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. 

Onu düzenleyip/tasarlayıp içine ruhumdan üflediğim 

zaman, onun için hemen saygı il eğilin!’ demişti.” 

(15/29)

Bütün bu düzenlemeler yine alemin ve alemle-

rin sahibi tarafından seçtiği resûl elçiler vasıtası ile 

kendilerine gönderilmiş olan hakikatin kitabı ile 

insanlara sonradan bildirilmiş ve açıklanması da her 

toplumun dilinde yaptırılmıştır.

Allah, mübin/apaçık olan olan Kur’ân’ında insan’a 

dair ve insan için halk ettiği tüm hususi ontolojik 

özellikleri kendisine tahsis ederken; bakmasını ve 

görmesini bilenlere de  ayrıca âfâkta ve enfüste olan 

işaretlerin varlığı da beyan olunmuş. Aslında insana 

mahsus bütün bu işaretler; insanın ontolojik var-

lığından çok önceki bir tasarım evresine sadece ve 

sadece insan için düzenlenmiştir.

İnsanın yaradılışı ve yaradılış sebepleri aşkın 

hakikatin ölçeğinde şekillendirilmiş ve yaratılmış 

diğer varlıklar da inasanın emrine tahsis olunmuş-

tur. Kainatta var edilen insanın yaşama nedeninin 

özünde başı boşluk yaşamı yoktur ve bir görev ve 

sorumluluk bilinci mevcuttur.

İslâm’a göre kainattaki yaşam biçiminin mer-

kezinde ise Tanrı-İnsan merkezli bir hayat biçimi 

vardır. İslâm, Müslümanlara dünyevi bir gelecek vaa-

dinde bulunmuyor. Maddeci temeli olan bir dünya 

görüşünün içinde yaşanılmasını da tavsiye etmiyor. 

İslâm salt kadın erkek arasında bir ahlâkı da  vaaz 

etmiyor. Ahlâk ve mahremiyet ise hayatın tamamının 

içindedir. Müslüman’ın, ancak böylesine ontolojik 

anlamda  disiplinize olunmuş bir dünyanın çerçe-

vesi içinde yaşayabilirliği bizzat Rabbimiz tarafından  

tescilleniyor.

Oysa maddeperest batının dünya görüşünün 

temelinde ise sadece Dünya-insan  merkezli bir 

yaşama biçimi mevcuttur. Modern batının egemen-

liği altında inşa edilmiş bir yaşam biçimini seküler 

dünya görüşünden bağımsız düşünmek de mümkün 

değildir.

Modern batının sınır tanımaz isteklerinin ise 

nerede ve nasıl biteceğini de kestirmek oldukça zor 

görünüyor. Hedonizme/hazza dayandırdığı yaşam 

biçiminin ne kadar büyüleyici ve hayranlık bırakıcı 

bir hale dönüştürdüğünün temel nedeninin bizzat 

kendi dünya görüşü değil midir?

Batının kendine temel aldığı özgürlük anlayışı ya 

da alanı; hedonist/hazcı düşüncenin dışında bügün 

yoksul ve varsıllar arasındaki adaletsizliği düşün-

meye  ve en asgari seviyede bir fergat düşüncesini 

oluşturmasına neden imkân tanımıyor? 

Naci CEPE

-Hakikatin Ölçeğinde- 

İNSAN’A TANINAN ÖZGÜRLÜK ALANLARI
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Modern batı aslında, özgür-

lüğü, kendi egemenliğinden, 

onun siyasi ve ekonomik ala-

nından kurtulmayı değil, aksi-

ne kendisiyle beraber batılı 

dünya görüşüne ve yaşam biçi-

mine itaati esas kılmaya çalışı-

yor. Batının özgürlük telakki-

si; ahlâk, ve edepten ayıklan-

mış bir özgürlüktür. Modern 

kamusallık, dinin haram ve 

günah saydığı her şeyi serbest 

sayar.Tercih yapma, bireyin 

özgür seçimine bırakılır.

Modern batı dünya görüşü-

nün temelinde bir de göreceli-

lik taşıyan eşitlikçi bir anlayış 

daha vardır.Oysa eşitlik; ada-

let değildir. Müslümanların, 

eşitlik ideolojisinin üzerine 

kurulu  batı modernliğinin  

bu anlayışına meydan  oku-

yabilecek; adalet, mahremi-

yet ve ahlâki yaşam biçimi-

ni esas alan bir muhalefe-

ti temsil etmeleri gerekiyor. 

Bu minvalde müslümanlara 

önemli görev düşmektedir. 

Müslümanların bu göre-

vi yadırgamaları ise İslâm’a 

yabancılaşmış olduklarını 

gösterir.

Yaşadığımız bugünkü 

dünyamızda  

Müslümanların dünya insan-

lığına meşruiyet zemininde 

söyleyecekleri o kadar çok 

şeyleri  vardır ki yeter ki 

söyleyebilme cüretini göster-

sinler. Adalet’in olmadığı bir 

dünya’da şişirilmiş korku ve hazlar tüm insanlığa ve 

özellikle de Müslümanlara çeşitli sübliminal vasıtalar 

ile zerk olunuyor. Böylelikle insanlık ve özellikle 

Müslümanlık susturulmak isteniyor.

Müslümanlar başta, başlarındaki sekülerliği ken-

dine ikbal saymış gafil, ehliyetsiz ve liyakatsiz işbir-

likçi çıkarcı yöneticiler veya 

seküler ideolojik dayatmalar 

tarafından uyutulmuş ya da 

susturulmuş olabilir. Fakat  

Aşkın hakikati/İslâm’ın vahyi 

ilkelerini kim ya da kimler 

susturabilir?  Bugün, dünya-

daki Müslümanlar, birbirleri-

nin arasında asırlardan beri 

mezhep ve meşrep  parçalan-

mışlıkları yaşamaları yüzün-

den ve İslâm’ı yeterince temsil 

etme kabiliyetini gösteremedi-

ler. Ayrıca kendileri için  tev-

hidi iyice içselleştiremedik-

lerinden dolayı akim/edilgen 

kalmışlardır. 

Bugün dünyanın emperya-

listleri Müslüman temsili kim-

liklerinden değil, Kur’ân’ın 

evrensel ilke ve misyonundan 

korktukları için küresel köy 

stratejileriyle üstünlük ve ege-

menlik inisiyatifi kurmak için 

bir topyekun kuşatma stra-

tejilerini gerçek hale dönüş-

türmek için ölümüne uğraş 

vermektedir.

Bu yazımızda İslâmi dünya 

görüşünün insana tanıdığı 

özgürlük anlayışı ya da özgür-

lük alanlarına bakış açısının 

nasıllığına, bir de hakikatin 

penceresinden kendine mah-

sus işaretleriyle bakmaya çalı-

şacağız. Ama önce İslâm’ın 

insanın yaradılış sebeplerine 

kısaca bakmak gerekiyor.

Kur’ân’a Göre İnsanın 

Yaradılış Sebebleri

İnsanın yaradılışının esas sebebi,  en başta ken-

dini yaratan yaratıcısına kulluk yapmaktan başka bir 

şey değildir.

“...Ben, cinleri ve insanları, ancak bana kulluk 

etsinler diye yarattım. Ben onlardan rızık istemiyo-

■ İnsan’a Tanınan Özgürlük Alanları

İnsanlık tarihinin başlangıcın-
dan son elçi Hz. Muhammed 
(a.s.)’a kadar bütün insanlı-
ğa irşat /aydınlatma ve tebliğ 
bilgileri verilmiştir. Elçilerin 
tamamı, insanları Allah’ın 
Rabliğine ve tek ilahlığına 
kulluk yapmaları için davette 
bulundular. Yeryüzünde tüm 
zamanlarda Allah’ın elçileri-
nin tebliğ ve irşat yapmadığı 
bir tek coğrafya yoktur. İyi ve 
kötü, yanlış ve doğru anlatıl-
mış ve insanların tamamı hak 
ve hakikate iman etmeye ve 
Allah’ın istediği biçimde kendi 
adaletini teessüs ettirmek 
üzere yepyeni bir davete çağ-
rılmışlardır.
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rum. Şüphesiz rızık veren, sağlam kuvvet sahibi olan 

ancak Allah’tır.”  (51/56-58)

İbadet/Kulluk Sadece Allah’a Olmalıdır: 
7/59,65,73,85, 12/40, 2/47,115, 36/60-61, 

39/17, 67/2, 76/2

“Andolsun biz Nuh’u kendi kavmine (halkına bir 

elçi olarak) gönderdik. Dedi ki: ‘Ey kavmim, Allah’a 

kulluk edin, sizin O’ndan başka ilahınız yoktur. 

Doğrusu ben, sizin için büyük bir günün azabından 

korkmaktayım.”  (7/59)

İnsan Boş Yere Yaratılmadı: 
“...Bizim sizi boş yere, bir oyun ve eğlence olarak 

yarattığımızı ve sizin bize döndürülüp getirilmeyece-

ğinizi mi sandınız?” (23/115)

İnsan, Başıboş Bırakılacağını mı  Sanıyor?  
“İnsanlar, (sadece) ‘İman ettik’ diyerek, sınanma-

dan bırakılacaklarını mı sandılar?” (29/2)

Bu bakımdan insan, inanma bilinci ve yaşama 

sorumluluğu olan bir varlıktır. Ayrıca insanın, ken-

dine, ailesine ve toplumuna karşı olan bir yaşama 

sorumluluğu olduğu gibi sınanan bir varlık olması 

hasebiyle de yaratıcısı olan sahibine de görevleri 

vardır.

İnsana (Hakve Batıl) İki Yol Gösterildi: 
“Ve biz ona iki de yol gösterdik.” (90/10)

Allah, Kimlerin İyi İşler Yapacağını Denemek 
İçin İnsanları Yarattı:

“...Bu, senin imtihanından başka bir şey değildir.” 

(7/155)

“...Andolsun biz insanı, imtihan etmek için karı-

şık bir nütefeden yarattık da onu işitici, görücü yap-

tık.” (76/2)

“...O (Allah) , hanginizin daha güzel iş yapaca-

ğınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı.   O, 

üstündür, bağışlayandır.” (67/2, 72/15-17)

“...Andolsun biz sizi deneyeceğiz ki içinizden 

cihad edenlerei, sabredenleri bilelim ve söylediğimiz 

sözlerin(doğru olup olmadığını) sınayalım.” (47/31)

“...Allah insanları şerle de, hayırla da dener.” 

(21/35)

“...Sizi, korku, açlık, mallarınızdan, canlarınız-

dan ve ürünlerinizden eksiltmekle deneriz.” (2/155, 

3/186)

“...Müminleri imtihan etmek için (böyle yaptık.)” 

(8/17)

“...Onlardan bazısını bazısıyla denedik.” (6/53)

“...Öncekilerin başına gelenler, sizin başınıza 

gelmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız.?” 

(2/214)

“... Umulur ki Rabbiniz düşmanınızı yok eder ve 

onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar da nasıl 

hareket edeceğinize bakar.” (7/129)

“...Dünya nimetleriyle imtihan.” (18/7-8) 

“...Mal ve canlardan azaltmakla imtihan.” (3/186)

“...Hakaret ve saldırılarla imtihan.” (3/186) 

“...Allah,imtihan için kimini kiminle üstün kılmış-

tır.” (6/165)

“...Kendilerini her yıl bir-iki defa sınandıklarını 

görmüyorlar mı? Yine de tevbe etmiyorlar, öğüt almı-

yorlar” (9/126)

“... Onları, yoldan çıkmalarından  ötürü böyle 

sınıyorduk.” (7/163)

İnsanın yaradılış sebeplerini ayetler ile açıkla-

dıktan sonra insan’ın görev ve sorumluluklarını 

hatırlatıp aydınlatan Allah’ın elçilerinin insanlara 

davranışlarını yine Kur’ân’da ki ayetlere bakarak bir 

göz gezdirelim. 

İslâm’a göre kainattaki yaşam biçiminin merkezinde ise Tanrı-İnsan merkezli bir hayat 
biçimi vardır. İslâm, Müslümanlara dünyevi bir gelecek vaadinde bulunmuyor. Maddeci 
temeli olan bir dünya görüşünün içinde yaşanılmasını da tavsiye etmiyor. İslâm salt 
kadın erkek arasında bir ahlâkı da  vaaz etmiyor. Ahlâk ve mahremiyet ise hayatın 
tamamının içindedir. Müslüman’ın, ancak böylesine ontolojik anlamda  disiplinize 
olunmuş bir dünyanın çerçevesi içinde yaşayabilirliği bizzat Rabbimiz tarafından  tes-
cilleniyor.
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■ İnsan’a Tanınan Özgürlük Alanları

Hakikate Çağrı/Davet Eden Elçiler/Peygamberler

İnsanlık tarihinin başlangıcından son elçi Hz. 

Muhammed (a.s.)’a kadar bütün insanlığa irşat /

aydınlatma ve tebliğ bilgileri verilmiştir. Elçilerin 

tamamı, insanları Allah’ın Rabliğine ve tek ilah-

lığına kulluk yapmaları için davette bulundular. 

Yeryüzünde tüm zamanlarda Allah’ın elçilerinin teb-

liğ ve irşat yapmadığı bir tek coğrafya yoktur. İyi ve 

kötü, yanlış ve doğru anlatılmış ve insanların tamamı 

hak ve hakikate iman etmeye ve Allah’ın istediği 

biçimde kendi adaletini teessüs ettirmek üzere yep-

yeni bir davete çağrılmışlardır.

Her Ümmete/Millete Elçiler/Peygamberler 

Gönderilmiştir:

“...Sana anlattığımız peygamberlerle, anlatmadı-

ğımız başka peygamberlere de vahyettik.” (58/8)

Allah’ın Peygamberler Göndermesi, Haksız 

Yere İnsanlara Azab Etmemesi İçindir: 

6/131, 7/6 , 11/117, 26/208-209, 28/47,59, 

29/40, 34/34, 35/43, 46/35

“Gerçek şu ki, bir toplumun fertleri doğru ile 

eğrinin anlamından, habersiz olduğu sürece, senin 

Rabbin bir zulüm ve haksızlık ile ülkeleri helak edici 

değildir.” (6/131)

Allah, Peygamber Göndermeden Azab Etmez: 

17/15, 26/208-209, 28/59

“Kim hidayete ererse, kendi nefsi için hidayete 

erer; kim de saparsa kendi aleyhine sapar. Hiç bir 

günahkar, bir başkasının günah yükünü yüklenmez. 

Biz, bir elçi gönderinceye kadar (hiç bir topluluğa) 

azab edecek değiliz.” (17/15)

Azab Geleceği Zaman,Allah, Peygamberlerini 

Ve Mümin Kullarını Kurtarır: 

10/103,11/40-47, 58, 66, 81, 94,116, 12/110, 

21/9, 27/52-53, 56-57, 54/33-35

“...Sonuçta elçilerimizi ve inananları kurtarırız. 

İşte böyle, üzerimize bir borç olarak müminleri kur-

tarırız.” (10/103)

Allah, Peygamberler Gönderdi ki, İnsanlar 

‘Bize Peygamber Gelmedi’ Diyemesinler ve 

Haksız Yere Cezalandırılmış Olmasınlar: 

6/131, 7/6, 26/208-209, 28/47, 34/34

“Size peygamberler gönderilmesinin sebebi şudur: 

Rabbin, ahalisi habersiz bulunan bir beldeyi haksız-

lıkla helâk etmez.” (6/131)

Allah’ın elçi ve peygamberlerini yeryüzünün her 

karesine gönderildiğini ve elçilerini göndermeden 

insanlara azabın gelmeyeceğini yine Kur’ân’ın ışığın-

daki ayetlerle açıkladık. Bütün zamanlarda insanlığın 

tarihsel yolculuğuna Rabbimiz elçileriyle birlikte 

kılavuzluk yapılacak insan hayatına önem verdiğine 

de tanık oluyoruz.

Allah, Yarattığı Hiçbir Kulunu

 İhmâl Etmez İmhâl Eder

“İnkâr edenler, kendilerine vermiş olduğumuz 

mühletin, sakın kendileri için hayırlı olduğunu san-

masınlar. Biz, onlara ancak günahları artsın diye 

mühlet veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap var-

dır.” (3/178)

Buradaki ayette Allah inkârcılara uzun ömürler 

vererek MÜHLET tanıyor onları ihmâl etmiyor. Zira 

daha çok günahlarını arttırsınlar diye kendilerine 

verilen mühleti sonuna kadar kullandırtıyor.

“Hep birlikte Allah’ın ipine (İslâm’a/Kur’ân’a) 

sımsıkı tutunun (hayatınızı ona göre düzenleyin) ve 

(İslâm’la çelişen davranışlarınızla gruplara ayrıla-

rak) birbirinizden kopmayın! Allah’ın üzerinizdeki 

(İslâm) nimetini düşünün ki, cahiliyet devrinde bir-

birinize düşmanlar iken o, sizin kalpleriniz arasında 

ülfet (yakınlık) meydana getirdi de onun nimeti 

sayesinde din kardeşleri oldunuz. Hem siz ateşten bir 

çukurun tam kenarında bulunuyordunuz da oraya 

düşmekten sizi (İslâm ile) O kurtardı. İşte Allah size 

âyetlerini böylece açıklıyor ki, doğru yola eresiniz.” 

(3/103)

Ama bu arada nâdim olup aralarında pişmanlık 

duyanlar da bu verilen mühleti tevbe edip lehlerine 

çevirmeleri de pekâla mümkün olabilir. Fakat iman-ı 

yeis ile iman-ı beis içinde olmamak kaydıyla iman 

edebilirlerse işte o zaman felâha/kurtuluşa belki 

kavuşabilirler. İnkârcıların burada kendilerine veri-

len mühlete bir başka açıdan bakıldığında bu süre 

tanıma zamanının bir özgürlük fırsatı olduğu da iyi 

bilinmelidir.  
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“Hepiniz birden Allah’ın ipine yani Allah’ın kita-

bına sımsıkı sarılın, sakın ayrılıp bölünerek kitap 

bir yerde siz bir yerde olmayın. Allah’ın size verdiği 

nimetlerini hatırlayın. Siz birbirinize düşman iken, 

kalplerinizi nasıl uzlaştırdı da O’nun bu nimeti 

sayesinde kardeşler oldunuz. Siz ateşten bir çukurun 

kenarında bulunuyordunuz da, sizi ondan kurtardı. 

İşte cennete götüren doğru yolu bulasınız diye, Allah 

ayetlerini böylece açıklar.” 835/459

Allah’ın apaçık bildirdiği ayetleri algılayıp anla-

yarak İslâm’a gelen (Allah’ın kulu kim olursa olsun) 

ve Allah’ a dosdoğru teslim/müslüman olan her kim 

olursa olsun hidayet yolunun o kullara apaçık beyanı 

olan buradaki sunduğumuz bir başka ayettir. 

Vakaya geniş açıdan baktığımızda aslında İslâm 

inancı; insanların kendine iradeleriyle zorlanma-

dan gelmelerini yeğliyor. Bu nedenle de iyi bir ter-

cih yapabilmeleri için özgürlük imkânları/alanları 

oluşturuyor. 

İslâm inancı; düşmanlık üretmeyen yegâne din-

dir. Bunun için Kur’ân ef’âl babından failin peşi-

ne düşmez, fiillerin peşine düşer. Bu bakımdan 

Kur’ân’da;

- Müminlerin özellikleri olumlu

- İnkâr edenlerin, fasıkların ve münafıkların/iki 

yüzlü kimselerin özellikleri ise olumsuz yönleriyle ya 

da yanlış olan eylemleri ile zikredilir.

Müminlerin dışında tasnif olunmuş kimlikleri 

ise İslâm inancı; hiçbirini fail olarak karşısına alma-

dan sadece fiillerinin yanlış ve kendileri için zararlı 

olabileceğini tebliğ edip geçer. Ama asla zorlamada 

bulunmaz. İnsanı ve insan topluluklarını karşısına 

almadan, doğru olanı elçileri vasıtasıyla anlattırıp 

yanlış olandan sakınılmasını öngördürterek duyul-

masını ister.

İslâm, müminlerin dışındaki kimliklere niza ile 

karşıya konulmamasını ister müslümanlardan. Yani 

o, insanları ötekeliştirmeden bir güzel ve doğru 

olan inanca davet edilmesini salık verir. Böylelikle 

empati kuran bir  hoşgörü ile bu insanlara özgürlük 

imkânları/alanları oluşturur.

Onun için İslâm peygamberi Muhammed (a.s.): 

“Zorlaştırmayınız ama kolaylaştırınız, müjdeleyiniz 

ama korkutmayınız!” diye o en güzel sözlerinden 

birini söyler müslüman kardeşlerine.

Hakikatin İnsana Tanıdığı Özgürlük Alanları

Dinde Zorlama Yoktur:

“Din ve vicdan hürriyeti, baskıyla, zorbalıkla, 

tiksindirme ile tahdit edilemez. Kimse baskıyla, 

tehditle İslâm dinine girmeye zorlanamaz. Hak, 

doğru, huzurlu ve aydınlık yol, sonu pişmanlık-

la biten, haince düşünceler içeren, helake maruz 

sapık yollardan ayırt edilerek iyice açıklanmıştır.

Her kim, putlaştırılmış, zalim, azgın diktatörlerle, 

idarelerle şeytanî güçlerle, tağut ile ilişiğini keser, 

geçmişin kirlerinden arınarak Allah’a imanın gerek-

tirdiği esaslara iman ederse, sağlam, kopması müm-

kün olmayan bir kulpa, İslâm’a yapışmış, hukukun 

üstün, hakkın ve adaletin belirleyici güç olduğu en 

güvenli bir topluma, İslâm toplumuna katılmış olur. 

Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir.” (2/256) 

İslâm’a teslim olup imân etmiş müminlere aydın-

latma çabalarını sürdürürken dine davette hiçbir 

zorlama yapılmadan İslâm’a gelecek insanların ter-

cihlerini, kendi gönül rızalarıyla yapmalarına özel-

likle önem verir.

İslâm; fiil/eylem olarak kendi alanı içine gelecek 

insan topluluklarını karşılarına alıp hiçbir biçimde 

dayatma yapmadan kendini sevdirterek anlatılmasını 

ister. İnsan’a dair bir yol haritası sunar. Tüm insanla-

ra davette tevbe kapılarını açık tutar.

İnkâr ve günah karşısında yapılan tevbe, mühlet, 

zorlama yapılmadan yapılan bütün davetler; tüm 

insan neslinin özgürlük alanları ya da onlara verilmiş 

en kıymetli imkanlardır.

İslâm, hiçbir insanın özne kimlik veya özel, 

duruş hallerine zarar verdirmeden onlara nasihat/

öğütlerini eylem halleriyle karşısına almaz.

Bir kimsenin hakkında günahları dahil zan teşkil 

edilen eylemlerin hakkında ileri gidilmesini istemez. 

Nemmamlık/laf alıp taşıma ve dedikodu gibi eylem-

leri salık vermez.

Allah Her İnsanın Çabasının Karşılığını Verir

“Allah, gökleri ve yeri hak olarak yarattı; öyle 

ki, her nefis kazandıklarıyla karşılık görsün. Onlara 

zulmedilmez.” (45/29)

Dünya için dünyada her insan şüphesiz çabasının 

karşılığını alır. Sadece dünyevi rızk çalışmasında bile 

dahi hiç bir insana bir ayırım yapmadan (ister ate-

ist, ister inkarcı, ister fasık, ister iki yüzlü ne olursa 
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■ İnsan’a Tanınan Özgürlük Alanları

olsun) çalışmalarının karşılığının verileceğine dair 

yaratan Rabbimizin bir taahhüdüdür buradaki ayet. 

Bundan daha güzel bir özgürlük alanı/imkânı mı 

olur! Hayatta yapılan her şeyin bir karşılığı var. Her 

insan, iradi olarak yaptıklarının karşılığını alacaktır.

“Lokman “Yavrucuğum” diye ilave etti. 

“İşleyeceğin iyi veya kötü iş, bir hardal tanesi kadar 

bile olsa, bir kayanın içinde saklı da bulunsa, yahut 

göklerin yüksekliklerinde veya yeryüzünün derin-

liklerinde saklansa bile, Allah onu meydana çıkarır. 

Şüphesiz Allah, en ince ve en gizli şeyleri bilendir ve 

herşeyden de haberdardır.” (31/16)

Yüce Allah, dünyada yapılan iyiliğin ve kötülü-

ğün bir karşılığı bulunduğunu bu karşılık bir hardal 

tanesi kadar az da olsa iyilik ya da kötülük bunun 

hiçbir kimseye haksızlık yapılmadan yine Allah’ın 

yüce adaleti gereğince karşılığı ziyan edilmeyeceğini 

bildiriyor. Her insana ister az ister çok olsun yaptık-

larının neticesinde mutlaka bir karşılık verilecektir. 

Hiçbir insan kayrılmayacak ve hak olarak neyi 

kazanmışsa kendisine o verilecektir.

“Bunlar, güzel işler yaptıklarını zannettikleri 

halde, dünya hayatının peşinde tüm çaba ve koşuştur-

maları eğri ve çarpık olan kimseler[dir]” (18/104)

İnsan, dünyada yaptığı işlerin kendine göre iyi 

olduğunu sanabilir ama kendine verilen imkânlarla 

kendinden daha zor durumda olanlara bir iyiliği 

dokunmamışsa o kazanımlarının o insana bir getirisi 

olmayacağı muhakkak gibidir. Bu gibi bazı insanlara 

tahminlerinin üstüne imkânlar tanındığı halde ufak 

tefek yaptıkları iyilik zannedebilirler ama görünen o 

ki sonuç itibariyle hiç bir iyilik ve yararlı işler yap-

madıklarıdır. Bu insanların bütün koşuşturmaları 

boşu boşuna yapılmış olduğudur. İşte burada da 

imkân sahibi insan özgür bırakılmıştır. İyilik yapıp 

yapmaması kendi iradesine bırakılmamış olup, sahip 

olduğu imkânları ne biçimde kullanıp kullanmadığı 

dahi kendisine dünyada sorulmayacak fakat ahirette 

mutlaka sorulacaktır.

“ De ki: “İşleri yönünden âhirette en büyük kayba 

uğrayanların kimler olduklarını bildireyim mi? Onlar 

o kimselerdir ki dünya hayatında yaptıkları işlerin 

karşılıkları hep boşa gidecektir. Halbuki kendilerinin 

güzel güzel işler yaptıklarını sanırlar.” (18/103-104)

Burada ayetteki insan profilinde dünyevi ikbali 

uğruna kendine verilen zeka ile birtakım buluş ve 

icatlarla namütenahi zenginlikler içinde bulunabilir. 

Bu tip insanlar dünyada kendine verilen nimetler ile 

öyle işler yaparlar ki kendisi gibi ama zor durumdaki 

insanların ihtiyaçlarını karşılamayacak işlerse bunlar 

işte bu yaptıklarının bir işe yaramayacağı ve boşa 

gideceği bildirilmektedir. Acaba bu tip insanlar ken-

dilerine verilen bu güzel imkanların hesabını bir kar-

şılık olarak nasıl verecekleri çok düşündürücüdür.

 “Yoksa o Mûsâ’nın ve o çok vefalı İbrâhim’in sahi-

felerinde bulunan şu kesin gerçekler hakkında bilgi 

edinmedi mi ki: Hiçbir kimse başkasının günah yükü-

nü çekemez. İnsan, emek ve gayretinin neticesinden 

başka şey elde edemez. Bu gayretinin semeresi de ile-

ride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı kendisine 

tam tamına ödenecektir. Elbette son durak, Rabbinin 

huzuru olacaktır. O’dur güldüren ve ağlatan; O’dur 

öldüren ve yaşatan” (53/36, 37, 38, 40-44)

Hiç Kimseye Haksızlık Yapılmayacak

“Yoksa kötülüklere batıp-yara alanlar, kendilerini 

iman edip salih amellerde bulunanlar gibi kılacağı-

mızı mı sandılar? Hayatları ve ölümleri bir mi (ola-

cak)? Ne kötü hüküm veriyorlar!” (45/21)

Öyle insanlar vardır ki hayat ve kâinatın ne oldu-

ğunu, ne için yaratıldığını ve insanın rolünün bu 

hayatta ne olduğunu bilmeyen çoğunluklar olarak 

yaşamaktalar. Bu insanların hayatlarında kendin-

den başkasını düşünmeyen en temel bencil özellik 

hâkimdir hayatına ve üstelik kendinle övünüp, 

kibirlenip en çok da hayatta kendini seven bir narsist 

durumunda olduğunun farkında değildir.

İnsan bencillikleri ateş gibidir önce insanın ken-

disini yakar. Bencilce yaşanılmış bir hayat hiçbir 

salih eylemi yapmadan tüketildiyse ve kendinden 

başkasını düşünüp bir iyilik eylemi ya da eylem-

leri yapılmadan tüketildiyse hiç kimse “benim hiç 

kimseye zararım dokunmadı” deme hakkını kendi-

sinde görmemeli. Bu yüzsüzlükle de salih amellerde 

bulunanlarla kendini bir tutmamalı. Zira yaşanılan 

ne hayat birdir ne de ölüm. Merak edilmesin hiç 

kimseye haksızlık yapılmayacaktır. Bu yüce Allah’ın 

taahhüdüdür.

Kimine zeka verilir değerlendirmez. Kimine 

imkân verilir kadir bilmez. Kimine makam ve şöhret 

verilir geçiciliğine inanmaz. Ama bütün insanlara 

inanma ve yaşama özgürlüğü verilir.  Böylece bir 

ömür heba edilir.  Ama geçen bir ömüre rağmen 

özgürlük yine de daha iyi anlaşılmaz.
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Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Müslümanların yeryüzünde asırlar boyu süren si-

yasi hâkimiyeti, on dokuzuncu asrın başından 

itibaren iyice zayıfl amaya, gerilemeye ve çöküntüye uğ-

ramıştı. Aynı tarihlerde gayrı Müslim dünyanın içtimai 

ve siyasi sahadaki ilerleyişi, sö-

zünü ettiğimiz bozgunun harici 

sebepleri arasında sıklıkla sayı-

lır. Toplumsal çöküşleri yalnız-

ca düşmanın kuvvet artırımıyla 

açıklamak, çözümler arasında 

en kolaycı formüle sığınmak-

tan öte bir mana ifade etmiyor. 

Toplumsal yapının iç dinamik-

lerindeki durağanlık yahut de-

ğişimleri görmezden gelerek, 

sıhhatli neticelere varmak çok 

mümkün gözükmemektedir. 

Nitekim bahsi geçen tarihler-

de bizzat yaşamış ıslahatçı ve 

yenilikçi Müslüman düşünce 

adamlarının hemen tamamı, 

toplumun özüne doğru bir 

inkılâp ihtiyacını ısrarla ileri 

sürmüşlerdir. 

Ana hatlarıyla tespit yapacak olursak, Müslüman 

toplumları bir durağanlığın sardığı açıkça ortadadır. 

Sebep, belki üstü üstüne kazanılmış siyasi zaferlerin 

sarhoşluğu, belki galip zihnin mağlubiyet psikolojisini 

unutarak gizli bir kibre kapılması idi. Askerlikten başka 

bir iş ve meslek bilmeyen, okuryazarlık seviyesi yüzde 

on ikilerde seyreden bir Müslüman kitleden söz ediyo-

ruz. İlim, sanat, teknoloji sahaları düşünüldüğünde, 

öteki dünya karşısında paralel bir gelişme gösterilme-

diği aşikârdı. Bağlı bulunulan Din’in ilke ve prensipleri 

itibariyle, ana caddeden öylesine uzak düşülmüştü ki, 

zillet ve meskenet, sabır, kader ve tevekkül kavramla-

rından hareketle, takva yahut züht diye takdim edil-

mekteydi. 

Mistisizmin “bir lokma bir hırkaya rıza, vahdet-i vü-

cut, bir mürşide kayıtsız şartsız ittiba” gibi öğretileri, 

insan tekini (nefs) silikleştiriyor, sinikleştiriyor ve bir 

koca kütle içerisinde yok etmeye (fena) çabalıyordu. 

“Ben” demek neredeyse büyük 

bir günah sayılıyordu. Çünkü 

geleneksel algılayışın dilinde 

“benlik” ancak şeytana yakıştı-

rılmaktaydı. İşte tam bu esnada 

Hind Alt kıtasında, Mehmed 

Akif ile yaşıt bir şair, düşünür 

ve dava adamı olan Muhammed 

İkbal sahne almaktaydı. 

Müslüman toplumların ya-

şadığı medeniyet krizi, siyasi 

gerileme, zillet ve meskenetin 

temel sebebini, bizzat toplum-

sal bünyenin kendisinde gö-

renlerin başında gelmekteydi. 

En başta mensubu bulunduğu 

Din’i (İslâm) ahali doğru anla-

mıyor ve yanlış yaşıyordu: bunu 

gördü. Müslüman ahalinin giz-

li, kimseye göstermediği, yal-

nızca kalbinde sakladığı o pasif mukavemet halinden, 

aktif bir muvafakate geçmesi gerektiğini kavramıştı. En 

önemlisi de o dönem için sömürge hayatından kurtulu-

şun acil çareleri bulunmalıydı.

İkbal, kollarını davası uğruna sıvadığında neredeyse 

tek başınaydı. Batıyı okumuştu; gezip dolaşmış, iyice 

tanımıştı. Kendi toplumunun ise kalbi ağrıyan bir fer-

di idi. Asırlar boyunca hiç konuşmamış, düşünmemiş, 

üretmemiş, yaratmamış bir toplumun, şimdi düşünme-

ye ve yaratmaya soyunmuş bulunan bu ehli, ne kadar 

isabetli neticelere varabilirdi ki? Elbette bütün sanat, 

düşünce ve dava hayatında yığınla fi kir harmanı içe-

risinde, bir hayli isabetli tespit ve teşhisler yanında, 

kendisiyle bile tezada düştüğü hayli de yanılgıları mev-

cuttur. Ne var ki Müslüman idraki içerisinde, fıkıh mü-

BENLİK SERMAYESİ ve
MUHAMMED İKBAL
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hiç konuşmamış, düşünmemiş, 
üretmemiş, yaratmamış bir 
toplumun, şimdi düşünmeye 
ve yaratmaya soyunmuş bulu-
nan bu ehli, ne kadar isabetli 
neticelere varabilirdi ki?
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essesesini iyi kavramış olanlar, bilirler ki hiç araştırma, 

inceleme yapmadan, asla detaylı düşünmeden, her han-

gi bir hususta isabet edenlerdense, ölçüp, biçip, tartarak 

neticede yanılgıya düşenlerin tavrı, daha tercihe şayan 

ve ilahi ödüle layıktır. 

“Hazreti İnsan” diyerek sözüne başlamaktadır Mu-

hammed İkbal. “Her insan bağımsız kimliğe sahip hür 

bir ben’dir” diyerek. Müslüman dünyada asırlardan bu 

yana benliğini kütle içerisinde yok etmek moda halini 

almışken, İkbal, Müslüman’a benliğini yeniden hatır-

latmanın zaruretini iyi anlamıştır. Der ki: “Farklılaş-

ma arttıkça şahsiyet de gelişir. Böylece insan yegâne 

olmaya başlar.” Allah’ın yaratışında fabrikasyon üre-

tim yoktur. Hele insan söz konusu olduğunda, rahat-

lıkla insanı Allah’ın şaheseri olarak anabiliriz. Öyleyse 

onun biricikliğini bozacak her 

tür anlayış, Allah’ın muradına 

muhaliftir. İnsanları tek tipleş-

tirip birbirine benzetmek, tarih 

boyunca saltanat sahiplerinin 

işine gelmiştir. Bu aynı zaman-

da bir şahsiyetsizleştirme ope-

rasyonuydu. Aileden devlet 

yönetimine kadar, hemen her 

müessesede yaşatılan monarşik 

saltanat yönetimleri, böylece 

ayakta kalabilmiştir. Hâlbuki 

Celalettin Rumi bile “herkes 

aynı fi kirdeyse hiç kimse dü-

şünmüyor demektir” diyerek 

İkbal’in kanaatlerine ışık tut-

muştur. 

İkbal’in bütün insani ente-

lektüel faaliyet sahalarında at 

oynatması, söz yürütme çabası sebebiyle, zaman zaman 

heteredoks bir söylemin pençesine düşmesi neredeyse 

kaçınılmazdı. Onun hakkında selefi , sofi , idealist, rasyo-

nalist hatta bazen materyalist suçlamalarının asıl sebe-

bi, bu çok yönlü okuma, sesli düşünme, acil müdahale 

tavırlarından kaynaklanmaktadır. Felsefe, hukuk, sanat 

ve siyaset sahalarında okumalar sonrasında ilim, hik-

met ve irfan arasında bir akrabalık tesisinin imkânlarını 

aramıştır. Hususiyle mistik muhitlerin İslâm ana cadde-

sine olan uzaklığını yakın etme maksadına matuf çaba 

ve önerileri, aşk, hakikat ve ilim ile sezgi, duygu ve akıl 

arasına sağlam köprüler kurma amacına dönüktür. 

Müslümanlar arasında yaygın “nefsi öldürme, 

Allah’ta yok olma” gibi yanlış anlayışların üzerine git-

miştir. Ona göre İslâm ile Müslümanların mevcut inanç 

ve yaşama modelleri arasındaki fark işte bu anlayışlar-

dan doğmuştur. Benliğin inkârı, hor görülmesi mağ-

lup edilmiş, esarete düşmüş ve köleleşmiş halkların 

psikolojisini yansıtır. İkbal, ben olmaktan vazgeçenleri, 

omurgası alınmış olmaktan ötürü sanki pelteye dönüş-

müş bir canlı organizmaya benzetir. Esrar-ı Hodi adlı 

eserindeki şu ifadeler daha da açıklayıcıdır:

“Hayvan gibi yiyip yan gelmenin ne faydası var? 

Eğer varlığın kuvvetli değilse dünyaya niçin geldin? 

Kendini, benliğinle kuvvetlendirirsen, cihanı birbirine 

katarsın. Eğer fani olmak istiyorsan, benliğinden kur-

tul; eğer beka istiyorsan kendini benliğinle mamur hale 

getir.”

Muhammed İkbal, birçok yanılgı ve tezadına rağ-

men, Müslümanların düştüğü yeri son derece doğru tes-

pit etmiştir. Ve kalkışları da ora-

dan olacaktır. Çünkü Son Allah 

Resulü’nün terbiyesinden geçen 

arkadaşlarına bakıldığında, hiç 

birisinin bir diğerine benzeme-

diği, her birinin başlı başına bir 

şahsiyet olarak tarih sahnesine 

çıktığı görülecektir. Yeni za-

manlarda da Müslümanlara dü-

şen şudur: İmam Malik’in ifade-

siyle söylenirse: “Bu ümmetin 

son ucu, ancak ilk ucunun felah 

bulduğu şeyle felah bulur.” Bu 

ümmetin ilk ucunda yaşayan 

her bir sahabe, kendi sahasında 

bir yıldız gibi parlayarak özgün 

birer şahsiyet oluşturmuştur. 

Her Müslüman’ın kendi başına 

bir şahsiyet ibraz edebilmesi ise 

benlik bilincine sahip bulun-

masıyla mümkün gözükmektedir. İşte İkbal’in davası 

da benlik sermayesini iyi kullanmaktan ibarettir. 

Hallac-ı Mansur, Celalettin Rumi ve Yunus Emre’nin 

“enel hak, fena fi llah” gibi insan benliğini yok eden fel-

sefeleri karşısında Muhammed İkbal, “Tanrı huzurunda 

yok olmak değil, O’nun huzurunda ben’i bulmak”tan ya-

nadır. “İnsan bu İlahi sultanın kudretine iştirak etmez-

se, hayvan ve haşerattan daha aşağı kalır” demektedir 

Cavidnâme adlı eserinde. İnsanın bütün sermayesi olan 

özgürlük iradesi ve isteme gücünü yok etti mi geriye 

kendisinden ne kalır? Esrar-ı Hodi’de şöyle söyler:

“Taş, kendini şişe sandı mı kırılmayı adet edinir. Yol-

cu kendini aciz sandı mı canının parasını eşkıyaya ver-

miş demektir. Nice bir kendini su ve çamur sayacaksın? 

Çamurundan Tur’da Hz. Musa’ya gözüken alevi yarat.”
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Müslüman âlemi İkbal’e göre kendi cevherinin uzun 

zamandan beri değerini ve anlamını yitirmiştir; farkın-

da değildir. Çünkü benliğini yitirmiş, nefsini öldürme 

çabasını takva saymaktadır. Benliği bulma “kendini ken-

di çamurundan yeniden inşa etme” anlamındadır. Yani 

bir bakıma b e ş e r sıfatıyla yaratılmış bulunan bu nef-

sin, kendini i n s a n olma yolunda onarma işi bizzat 

kendisine yüklenmiş bir emanettir. Kişi, benliğini kendi 

bulma çabasında olursa ancak o zaman, İlahi İrade’nin 

muradını yerine getirmiş olacaktır. Çünkü beşer sıfatı 

herkesi kapsar. Ama insanlık kazanılan bir kimliktir.

Yaşadığı dönemin şartları düşünülürse Muhammed 

İkbal büyük bir cesaretin de sahibidir. Türkçe düşünen 

bizim toplumumuzda Mehmed Akif, nasıl ilk kez hem 

de bizzat adını koyarak Tasavvuf’u kritik edebilmişse, 

İkbal de bir mektubunda şunları söylemektedir: “İnsan 

zihninin doğal özgürlüğünü ezen gelenek ve göreneklere 

saygı gösterecek değilim.” Yine İkbal ile Mehmed Akif’i 

aynı noktada buluşturan kader ve tevekkül hususunda-

ki yaklaşımlarıdır. Akif “Huda’yı kendine kul yaptı, ken-

di oldu Huda/ Utanmadan da tevekkül diyor bu cür’ete 

ha!” diye haykırıyordu, kendi işini Allah’a havale eden 

şarklı şaşkınlara. Muhammed İkbal’in de bu husustaki 

sitemi farksızdır. “Zaman sana uymazsa, sen zamanla 

savaş” der evvela. Ardından şöyle söyler: “İnsanın hiç 

olduğu semavi kader değil, temel rolün insana düştüğü 

insani kader…” Muhtemelen arzda her şeyin zıddıyla 

tezahür ettiği hakikatini hatırlayarak şöyle devam etti-

rir sözlerini: “Sevgilinden niye yüz çeviriyorsun? (Yani 

düşmandan niye şikâyet ediyorsun) Düşman da senin 

yârindir. Onun varlığı senin değerini artırıyor.” Ve bu 

bahisteki en muhteşem ikazına geldi sıra. Şark toplum-

larının bugün bile belini doğrultamamasının asıl sebebi 

olan o tarihsel hastalık için bakın ne diyor: “İnzivada 

fi lozof, şair, zahit yetişir; Müslüman, asla! Peygamber 

halkasında, mabet köşesinde zahit, uzlete çekilmiş sa-

habe yoktur.” 

Benim nazarımda Mehmed Akif ile Muhammed İk-

bal adeta bir ömür susanların meclisinde ilk kez konu-

şan iki bilgedir. Her ikisi de yine İkbal’in terennümüyle 

söylersek “duygusal cahillerin yatağı olan tasavvuf” 

deryasında balçığa saplanmış bulunan zavallı ahaliyi 

bizzat kendine, kendi özüne çağırmışlardır. Aksi halde 

neredeyse bir slogan gibi haykırılması gereken şu sözü 

nereye yerleştirmelidir: “İslâm nedir? İslâm, toprağın 

üstüne çıkarak, insanın kendisinin farkına varmasıdır. 

İslâm’ın zıddı, kişinin, kendi benliğini inkâr etmesidir. 

Din, Allah’ta yok olma değil tam aksine, var olma da-

vasıdır.”

Eserleri, yapıp ettikleri bütünüyle gözlem altına 

alındığında Muhammed İkbal çözülmesi zor, tezatları 

bol bir mütefekkir olarak karşımıza çıkar. Bunu gör-

mezden gelmek mümkün değildir. Yeri gelir din ile bi-

limi, akıl ile aşkı uzlaştırmaya çalışır. Adeta imkânsızın 

peşinde koşturur. Fakat bütün bunları, Aliya İzzet 

Begoviç’in muhteşem benzetmesiyle söylersek, asırlar-

dır uyuşuk vaziyette mağaralarda adeta kış uykusuna 

yatmış bulunan İslâm milletinin ehli sıfatıyla, onlar ara-

sında yeniden konuşmayı, düşünmeyi, üretmeyi ve hat-

ta yaratmayı moda haline getirmek maksadıyla yapar. 

Onu hem muhafazakâr hem modern olma arzusunda 

çelişkili bir kimlik olarak görenleri haklı çıkartacak ifa-

deleri bulunsa da, eserinin ana temasına bakıldığında 

maksadının yüceliği tezatlarını gölgeleyecektir. 

Mehmed Akif, Kur’an’ın Necm suresindeki, insana 

çalışmanın önemini öğreten ayeti sıklıkla kullanmak-

taydı Safahat’ın muhtelif şiirlerinde. Bir yerde şöyle söy-

lemekteydi: “Âlemde ziya kalmasa halk etmelisin halk/ 

Ey, elleri böğründe yatan şaşkın adam; kalk!” Her iki 

şair ve düşünürümüzün de şaşkın adamı, şark toplum-

larıdır. Çöküntü, kendine güvensizlik, yabancılaşmışlık, 

acziyet, zillet, meskenetle beraber bid’at ve hurafelerle, 

efsaneye dönüşmüş din telakkisi, şark toplumlarının 

karakterini oluşturmaktadır. Her iki şair ve düşünürün 

de temel maksadı Müslümanları gerçek benliklerine, sa-

hici kimliklerine kavuşturmaktır. Muhammed İkbal’in 

ikazları da şu cümlelerde yatmaktadır:

“Çektiği afyonun tesiriyle uyuklayan; sebepler 

âlemine alçak, deyip horluyorsun. Kalk! Ağırlaşmış 

uykulu gözlerini aç! Bu mecbur ve mahkûm âlemi hor 

görme. Onun hedefi  Müslüman’ı eğitmek ve geliştirmek-

tir. O, Müslüman’a imkân genişliğini öğreten bir imtihan 

aracıdır.”

Hiç şüphesiz beşer sıfatıyla, hatta düşünen bir insan 

olarak Muhammed İkbal de kimi eksik görmeler, ha-

talar ve tezatların sahibiydi. Bugünden bakarak onları 

daha iyi görme imkânına sahibiz. Ancak şunu da insafl a 

görmeliyiz ki, gerek Mehmed Akif ve gerekse onun ya-

şıtı olan Muhammed İkbal’in asıl ehemmiyetleri, asırlar 

sonra İslâm âleminde gündeme taşıdıkları hakikatleri, 

ilk kez terennüm ediyor olmalarındaydı. Yaratıcı, mü-

cadeleci ve kudretli bir Müslüman benlik inşası için 

çalıştılar. Yazımızı İkbal’in, oğlu Cavid’i hedefl eyerek 

kaleme aldığı Cavidnâme adlı eserindeki şu muhteşem 

yaklaşımlarıyla noktalayalım: “Allah dünyayı yarattı. 

Âdem, dünyayı daha iyi hale getirdi. Âdem, Allah ile be-

raber dünyada çalışmaktadır.”
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Cihan AKTAŞ

H er şeyden önce, başlığın öne sürdüğü şekilde 

‘İslâm’da bir tasvir yasağından söz edebilir miyiz?’ 

bunu sormak gerek. ‘Tasvir yasağı’ derken suret yasağı-

nı kastettiğimiz açık. Pratikte bu yasağa ilişkin kabul 

ve algıları farklı açıklama ve yorumlarla aşan örnekler 

hiç te az d eğildir. Zira Kur’ân-ı Kerim’de tasvir yasağını 

apaçık bildiren bir ayet, bir cümle yok. İlgili iki ayetten 

biri olan Maide 90’da, dikili taş olarak “putlar”a dönük 

ilgi, iman iddiasının samimiyetine karşıt olarak tanım-

landığı içindir ki yorumlu bir atıf kaynağı olagelmiştir. 

  Sebe Suresi’nin 13. ayetinde ise Hz. Süleyman’ın 

dilediği birtakım şeyleri yapmaları için Allah’ın cin-

lere izin verdiği belirtilir. Bu “şeyler” arasında temâsîl 

(temsiller) de vardır. Hadislere dayalı yasak algısı 

pratikte daha çok karşımıza çıkıyor. 1980’lerde kimi 

İslâmcıların fotoğraf ve resme mesafe koymaları, sine-

ma karşısında ikircikli bir tutum içine düşmeleri, hadis 

rivayetlerine dönük okuma ve anlama çabasıyla yakın-

dan ilgilidir. Hz. Aişe’ye dayandırılan “perde” hadisi, 

gerek sanat dallarıyla ilişkide, gerekse ev döşemesi 

gibi konularda senet olarak hep gündemde olmuştur. 

“Perde” rivayetine göre, bir sefer dönüşü peygambe-

rimiz Hz. Aişe’nin odada bulunan yüklüğe üzerinde 

resimler bulunan bir perde örttüğünü gördüğünde 

öfkelenmiş: “Ey Aişe, bil ki kıyamet gününde en ağır 

şekilde cezalandırılacak olanlar, musavvirlerdir” diye-

rek perdeyi  çekip almıştır. Hz. Aişe, “Biz o bezi kestik, 

bir veya iki minder yaptık” demiştir. (Buhari, Libas 91, 

95.) Kesin bir tasvir yasağından söz edilecek olsaydı, 

Peygamberimiz’in perde olarak onaylamadığı bezin 

minder kılıfı yapılmasına izin vermesinin beklenileme-

yeceğini belirtiyor Irvin Cemil Schick. İbni Hacer’in, 

âlimlerin bu hadis bağlamında vardıkları hükme ilişkin 

tespiti ise şöyle: “Gölgesi olmayan tasvirler edinmek 

caizdir, ancak bunun hürmet ifade etmeyen bir şekilde 

kullanılması gerekir. Yastık, minder yüzü gibi yere atı-

lan, üzerine basılan eşya üzerinde olması gerekir.” 

Kuşkulu İhtiyat ve Saygı Arasında Tasvir 

Ancak bu konu yine de Müslüman sanatçılar 

açısından bir sorundur. Çünkü kaynaklara başvuran 

her kuşak, benzeri bir tartışma ve kuşkuyla yola çıkı-

yor. Canlı varlığın, insanın, özellikle de peygamber 

gibi saygın şahsiyetlerin tasvirinde öngörülemeyecek, 

tayin edilemeyecek aşırı yorum ve çarpıtmalara ilişkin 

endişelerin, Danimarka’da yaşanan karikatür krizinde 

örneklendiği üzere somut karşılıkları olduğu açık. 

Buna karşılık tersi bir görüş ise tam da saygı ve sevginin 

gereği adına tasvire başvurmayı kullanışlı bir yöntem 

olarak benimseyebiliyor. Müslüman toplumlarda her 

iki yaklaşım da görülmüş olmakla birlikte, baskın olan 

tasvir konusunda ihtiyatı önceleyen ve doğrudan tasvir 

yerine soyutlamayı destekleyen yaklaşım olagelmiştir. 

Tasvirle ilişkimizin genetik kodlarının içinde bulun-

duğumuz çağda bir zelzeleye maruz kaldığı muhak-

kak. Tasvirsiz bir hayat düşünemiyoruz, ancak Yusuf 

Kaplan’ın hep altını çizdiği gibi, kendimizi tasvirle 

en doğru şekilde ifadenin yolları üzerine de kafa yor-

madan, bir tasvir yağmacılığı furyasına savruluyoruz.  

Sözünü ettiğim 1980’lerde albümlerini fotoğraflarını 

yakarken,  2000’lerde bir zorunlulukla sinema üzerin-

den düşünce geliştirmeye açılan bir kuşak. 

Kişisel tecrübelerimden hareketle de yapıyorum 

bu tespiti. İslâm’ı yeniden öğrenirken kapıldığım kuş-

kularla resim alanında çalışmayı bıraktım ve mimarlık 

eğitimi gördüm. Resim, fotoğraf ve sinema konusunda 

sürdürdüğüm sorgulamanın etkisiyle de 1985’ten iti-

baren İran sineması ilgimi çekti, bu sinema üzerine 

çalışmaya başladım. 1985’de İranlı eşimin ailesini ziya-

ret için gittiğim Urumiye şehrinde gördüğüm sinema 

afişleri, sinema önlerinde uzayıp giden kuyruklar dik-

katimi bu sinemaya yönlendirmemde etkili oldu. Daha 

önce ise İranlıların kamerayla ilişkilerinde tasvir yasağı 

etrafındaki soruları bir şekilde cevaplandırmış olmak-

tan ileri geldiğini düşündüğüm bir rahatlık, doğallık 

olduğunu fark etmiştim. 

TASVİR YASAĞI İMKÂN MI, ENGEL Mİ? 
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Genellikle format kendini hayatlarımıza dayattığı 

ve öz de hazırlıksızca buna açık yakalandığı için, teorik 

tartışmaların gereklerini paranteze alıyoruz. İran’da 

gazete bayilerinde sayamayacağım kadar çok sinema 

dergisi ve afişlerde de hem hicaplı hem de kötü hicaplı 

kadın oyuncuları gördüğüm dönemlerde, Türkiye’de 

İslâmi kesime dönük yayın yapan gazeteler henüz başı 

açık kadın fotoğrafı yayımlama konusunda bir kuşkuyu 

yansıtıyorlardı. 

Tasvir günümüzün çok önemli bir gerçeği. 

Hayatımız ekranlarla kuşatılmış durumda. Bu konuda 

aklımızı karıştıran sorulara tatminkâr cevaplar ara-

manın, Hollywood’la yarışan bir sinema için değil de 

alternatif bir sanat, bir sinema açısından elzem olduğu 

çok açık. Bu arayış bir bakıma insanlığın binlerce yıllık 

serüveninin geldiği noktada bir birikimi heba edilmek-

ten kurtarmak anlamına da geliyor. 

Sinema, Müslümanların tasvirle ilişkisini irdele-

mede belirleyici bir yanı olduğu için de artık hep 

hayatımızda. Kitleler okumaktan ve konuşmaktan çok, 

seyrediyor. Tasvirin bunca belirleyici olduğu bir çağda, 

Müslüman düşünürlerin yeni tasvir okumaları yapması 

zihin jimnastiğinin ötesinde bir zorunluluk. Büyük 

yaratım süreçlerinin insanı olgunlaştırdığını düşünü-

yorum çoğu zaman. İlkeli, niyetini yoklaya keşfede 

geliştiren sanat sözünü ettiğim, garantileri ve formları 

sabitleşmeye zorlayan duvarları olan “muhafazakâr” 

sanat değil.

İnsanlara anlatacak sözümüzün hatırına ne modern 

sanatı, ne kavramsal sanatı, ne de sinemayı görmezden 

gelebiliriz. Saf, yoğun tecrübelere, deneysel çalışma-

lara ihtiyacımız var. “Karpuz Kabuğundan Gemiler 

Yapmak” bir istisna olamaz; ne de “Bal”, salt bir coşku 

kıvılcımının eseri sayılabilir.  Yazımın başında kendi 

peygamberimiz ve bütün peygamberler konusunda 

kesin bir tasvir yasağından söz edilemeyeceğini düşün-

düğümü belirttim. Ancak ihtiyatlı olmayı da önemsiyo-

rum. Peki, ihtiyatlı yaklaşım tasvir alanında bir engel 

mi, yoksa imkân mı?

Bana kalırsa bazen imkân, bazen de engel. Tasvirin 

günümüzdeki hızlı, özensiz, istismara açık dolaşımı 

hesaba katıldığında, ihtiyat bana imkân olarak görü-

nüyor. Bu ihtiyatı aynı zamanda, katmanlı, metaforik, 

buluşçu olmayı gerektiren arayışlara sevk edeceği için 

ve “sanatsal gerçekçilik” adına bir imkan olarak görü-

yorum. Çünkü, sanatsal gerçekçiliğin taklitten ibaret 

olmadığını   Picasso gibi “bireşimci kübik” eserler veren 

sanatçılar bize kanıtladılar. Picasso’ya göre resim, apart-

manları süslemek için yapılmaz. Resim, düşmana karşı 

saldırı ve savunma için kullanılan bir savaş aletidir. 

Klasiklerin taklit resminden, 1900’lerin başlarındaki 

nesne resimden ve soyut mekanik resimden uzağız-

dır artık.  Roger Garaudy’nin, Kıyısız Bir Gerçekçilik 

Üzerine’de anlattığı gibi: “Güç resmi”, olarak tanım-

lanan, sanatın ilk kaynakları sayılabilecek “emek” ve 

“büyü”ye yaslanan resim, bütün duyargaları ve pençele-

riyle yakalar bizi. Sanatta gerçekçilik, doğalcıların anla-

dığı gibi insansız şey değildir, romantiklerin hayal ettiği 

gibi eşyasız ben de değildir bu gerçekçilik. Eşyaların 

ve insanların çalışmadaki birliğidir, insanı sorumlu 

hissettiren “militan gerçekçilik. Her şey eksiksiz bir 

eylemde, bir aşk eyleminde, ellerle, yürekle ve kafayla 

yeniden kurgulanır. Paul  Eluard’ın ifadesiyle “insanlığa 

geçici görünüşlerle yetinmeyi reddetme cesareti veren 

bir resim”, ne kadar gerçekliğin dışında sayılabilir ki... 

Büyük sanatçıların sınırlarını içlerinde taşıdığını 

düşünürüm. Sınırlarınız varsa, o sınırları aşmaktan ve 

sınır ötesinden söz edebilirsiniz. Allah’ın veya nesnele-

rin sınırlarından söz edemeyiz. Sınırlar, insan içindir.  

Ivan Aqueli için kâinatın görünen kısmı, ancak akıl 

ve hayalle kavranacak bir işaretler bahçesidir. Miro, 

çalışmalarında her zaman mağara dönemi resimlerinin 

yalınlığına, çocuksuluğuna geri dönmeyi amaçladığını 

anlattı. Mağara döneminden beri sanatın gerilemeyi 

sürdürdüğünü düşünüyordu. Bunun sebebi şekilcilik, 

yüzeysellik, bıktırıcı tekrarlar olmasın...  

Sanatta doğrusal bir ilerlemeden söz edemesek de 

sahici, insanın yüreğinin tellerini titreten sanata doğru 

Tasvir günümüzün çok önemli bir gerçeği. Hayatımız ekranlarla kuşatılmış durumda. 
Bu konuda aklımızı karıştıran sorulara tatminkâr cevaplar aramanın, Hollywood’la 
yarışan bir sinema için değil de alternatif bir sanat, bir sinema açısından elzem olduğu 
çok açık. Bu arayış bir bakıma insanlığın binlerce yıllık serüveninin geldiği noktada bir 
birikimi heba edilmekten kurtarmak anlamına da geliyor.
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bir çaba, hiç bir zaman eksik olmamıştır.  1910’lar-

dan bu yana, Kandinsky’nin bir tablosuyla birlikte 

Batı resim geleneği farklı bir arayışa girdi. Sinema ve 

fotoğrafın etkisinin yanı sıra, bir tür tekrar yılgınlı-

ğının ve içe doğru derinleşme ihtiyacının bu arayışı 

zorunlu hale getirdiği söylenilebilir.  Mühendis bütünü 

taşıyacağını düşünse de sanatçı sezgisi bu iddiaya izin 

vermiyor.  Ben bunu Yaratıcı’nın iradesini bağlanmayla 

ilgili bir arayış olarak görüyorum. “Eksik bir şey var, 

evet, olmalı.”  Tzara, Antonioni, Picasso, Miro, Erol 

Akyavaş… parçalama yoluyla eksiği kavramaya ve boş-

luğu tanımlamaya çalıştılar. 

Kişilik, kaba malzemenin ötesinden, yalnız başına 

verilmeye çalışılan, nesneden daha az bedensel olan bir 

şeyi görme imkânı... Picasso ve Kandinsky Batı resim 

geleneğindeki tıkanmayı aşabilmek için perspektifi 

terk etmek zorunluluğunu duydular. Bu ilkelleşmek 

değil, çizgisini saflaştırma özlemi olmalı. Batı resminin 

yüzyılların ardından perspektif ve taklidi terk ederek  

soyut ve kübik, bireşimci kübik sanata yönelmele-

ri, görünürde aynı kapıya çıkan iki serüvenin farklı 

maceraları üzerine düşünmeye sevk ediyor bizleri. 

Bükülmüş perspektifi bir kez daha ne yapması gere-

kiyor Müslüman sanatçının öyleyse... İşte, bambaşka 

bir teknik alanında tasvir geleneğini yeniden üretiyor 

İran sineması, gelgelelim paradigmatik bir kopma 

anlamına gelmiyor bu. Tersine, mahremiyet anlamında 

öne sürülen sınırlar, sanatçıları işte o sınırda ve sınırın 

ötesinde atıl bir şekilde bekleyen binlerce yıllık birikimi 

kavramaya sevk ediyor. (Bu tespitim, rastgele bir kurul 

tarafından tayin edilmiş sınırları mutlak  ilkeler olarak 

gördüğüm anlamına gelmiyor elbet.)    

İkonlaştırma, görüntüyü kutsayarak dondurma, taş-

laştırma, Yaratıcı’ya yönelmesi gereken saygılı ve hayran 

bakışı yaradılana atfetme... İslâm, Hıristiyan ikonag-

rafisi  tanıklığının ışığında tasvirde tescim ile teşbih 

arasında bir orta yol tutturmuşken, yine Hıristiyanlığın 

aşırı bedenleştirmesinden ileri gelen endişelerle tenzihi 

öne çıkarmıştır.  Müslüman sanatçılar, yücenin tasviri 

konusunda alışılmış sınırları zorlama ihtiyacı duyma-

mışlardır. Buna karşılık aynı sınırlar soyutlama eğilim-

lerini güçlendirirken, “Tanrısal Bakış”la yapılan resme 

karşı bir mesafe oluşması anlamına da gelmiştir.

Sanatın İçsel Sınırları 

Konuyu güncel tartışmalara bağlayacak olursak, 

belirtmem gerekir ki sanatın   sınırları, kendi içsel 

sınırlardır; yoksa muhafazakârlığın dışsal sınırları 

değil. Özellikle portre ve insanbiçimciliği merkezine 

alan sanat anlayışının terkiyle gelişen çağdaş sanat 

tekniklerinin, figüratif ve soyut resim anlayışlarının 

Müslüman’ca  duyarlığın ifadesi açısından elverişli yol-

lar açtığı söylenilebilir. Sahiciliğin ve tutkunun yitmesi-

ne sebep olan aradalığı kimileri kolayca “sentez” olarak 

adlandırabilir. Yeni yorumlardan duyulan ürküntünün 

açıklaması ise görkemli mazinin taklidi. 

Tasvir yolları sonsuz; sanatçının kendine sınırlar 

koyması ise bazen bir noktada derinleşmenin yollarını 

açabilir. İranlı sinema yönetmenleri, modern bir sanat/

tekniğin geleneksel sanatların imkânlarıyla buluşma-

sıyla olası keşif sahalarını uygulama yoluyla bize göste-

riyorlar. Kiyarüstem’i Şirin’in acılarını “ses” üzerinden 

anlatmayı yeğliyor. (2007)   Murat Pay’ın “Karagöz 

ve Sinema”  adını taşıyan yüksek lisans tezinde dile 

getirdiği gibi, sese yoğunlaşma, görselliğin öne çıktığı 

bir sanat alanının imkanlarından birine dönüşebiliyor. 

Şehriyar Parsipor, “Aşkın Portresi” (Nakş-ı Aşk, 1991) 

isimli filminde, resim yoluyla aşk olgusunu Hüsrev ve 

Şirin’in izini sürer gibi modern dünyaya taşımayı başa-

rıyor. Resim yoluyla aşk” aynı zamanda aşkın ancak 

maşuku bir tür münezzeh kılmayla olası olduğunun 

da anlatımı. Maşuk insanlaştıkça tutku sebebi olan 

niteliklerinden uzaklaşıp sıradanlaşacak...  O’nu yüce 

kılan kuşkusuz aşığın bakışlarını dolduran imgeler 

sarmalıdır. 

Bakışların korunmasın çabasının anlamı nedir peki?  

Görmenin masumiyetini garanti altına alan, tam olarak 

ne olmalıdır? Yaratıcı’ya yönelmesi gereken hayranlık 

dolu, ululayan bakışın yaradılana yönelmesi karşısın-

da sanata sınırlar koymak, insanın ve dünyanın eksik 

yorumuna göz yumarak kasveti, karanlığı çağırmak. 

Bir yanlışlık ya da kusur varsa bu bakılanda değil, 

bakan gözde, hatta bu gözün bakışından da önce, bakı-

şı oluşturan bilinçte, bu bilince ait yorumlarda aran-

malı. Seçip biriktirdiği imgelerden hareketle bakış, en 

sıradan bir nesneye bile erotik bir anlam yükleyebilir. 

(Müslüman kadınların tesettürüne ilişkin eleştirilere de 

aktarılabilecek bir tartışmadır bu: Bakan göz kendini 

eğitmeyi başarmadığı sürece bakılan kendini ne kadar 

görünmez kılmaya çalışsa da hiçbir zaman yeteri kadar 

masun ve masum olmayacak.)

Ayetullah Humeyni, İran sinemasında kadınların 

görünürlüğünün tartışıldığı dönemlerde, ekran ya da 

perdedeki namahrem görüntüye duvara bakar gibi 

bakma gereğinden söz etmişti. Bu gerek, bakma eyle-

■ Tasvir Yasağı
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minde sorumluluğu öncelikle bakana yüklüyor.  Tasvir 

yasağı kabullerinin bir “bakışını sakınma” hissiyatıyla 

ilgisi açık görünüyor bana. Ancak bakışını sakınma 

aynı zamanda, bakışın ahlaki/estetik görü yeteneği-

ni geliştirmesiyle birlikte anlaşılmalıdır. Humeyni’nin 

tasvire boğulduğumuz şimdiki zamanla ilgili tavsiyesi, 

sanat alanında ifadeyi anlamsızlaştıran sınırlamalara 

gitmek yerine bakışların eğitilmesine öncelik tanıyor. 

Sanat eserinin pırıltısını oluşturan şey, ilk bakışa 

özgü masumiyetin de eseri. İkinci bakış, belli bir bilinç-

le yüklenmiş olan yargılarla yorgun ve kararsızdır; artık 

bir hayretten söz edilemez.  Sanat, sıradanlaşan, yoru-

lan bakışlarla pırıltısını yitiren bir dünyanın sönükleşen 

imgelerine karşı alışkanlıkları kırmak suretiyle işte o ilk 

bakışa dair hayreti yeniden kazanmak, kazandırmak 

ister. Fakat bakış elbette ki yine de tekrarlanırken taklit 

sıradanlaşmaya başlayacaktır. Buna karşılık çare sanat 

karşıtlığı değil, bakışların “Yaratan”a saygıyı hesaba 

katarak eğitilmeyi sürdürmesi olmalı. Ümit Aktaş’ın ifa-

desiyle: “İmgelerin kullanımındaki kötü niyet,  masu-

miyetini yitirmiş bakış karşısında ikincildir.”  

Nerede yakalanır seyirci pornografiye?  Hakikatin 

yerine sahtesini yerleştiren imitasyon ürünleriyle, 

duyum kirlenmesini çoğaltarak yayan  illüzyonlarla… 

Yunus Suresi’nin 81-82. ayetleri bu bakımdan dikkatle 

okunmalı: “Bu yaptığınız sihirden başka bir şey değil; 

Allah mutlaka bunu boşa çıkaracaktır. Gerçek şu ki 

Allah bozgunculuk yapanların işlerini asla doğrula-

maz. Tersine, kelimeleriyle hakkı hakikileştirecektir; 

günahkârlar bundan hoşlanmasalar da...” 

İran sinemasının tecrübeleri, bu sinemanın geli-

şimi için gerçekleştirilen teorik tartışmalar bu bağ-

lamda önümüze çıkan sorular için açıklayıcı olabilir. 

Özellikle, Hz. Peygamber’in çocukluğu (s.a.v.) üzerine 

bir film yapmakta olan Mecid Mecidi’nin bu filmin 

yapımı öncesinde kapıldığı kaygıları, gerçekleştirmeye 

çalıştığı yeni donanımı incelemek bana önemli geliyor. 

Mecidi, 2010 Mayıs ayında Hemşehri dergisine verdiği 

röportajda, “Günümüzde kelam nispeten etkisini yitir-

miştir, zamanımızın sözü geçen dili artık tasvir dilidir” 

diyerek bu konudaki düşüncelerini özetlemişti.   

Müzik, resim ve başka herhangi bir sanat alanını 

yasaklamış değildir İslâm, sadece bunlara bir anlam 

ve hedef kazandırmayı istemiştir. Tabiatın biçimsel bir 

şekilde resmedilmesi değil de onu güzel kılan temel 

espri ve çizgilerin araştırılmasını talep eden bir sanat 

anlayışıdır bu.  Aliya İzzetbegoviç’in  ifadesiyle, sanatın 

amacı hakikati aramaktır ve nihayet, dinin kaynağı 

nerede ise, sanatınki de orada aranmalıdır. 

Çağdaş soyut sanat anlayışı ve kübizmin Müslüman 

sanatçıların çizgilerinden ilham aldığı biliniyor. Bu 

buluşmanın Müslüman sanatçılar tarafından nasıl 

yorumlanacağı, önemli bir soru.  Perspektifi bükme-

ye Batı resmi 19. Yüzyıl’da minyatürün de etkisiyle 

başlamıştı. Müslümanlar   sanatta yeni bir duyarlığın 

gelişimi için Matisse’den soyutlamayı, Miro’dan mağara 

resmini yeniden yorumlamayı öğrenebilirler.  

Picasso’nun normları, 600 yıllık Avrupa resim 

sanatının normlarından bağımsız, yeni normlar. Sanat 

yoluyla nesnelerde doğal halde bulunmayan şeyi dile 

getiriyordu, Guernica’nın ressamı. Yunan ve Hıristiyan 

değer ölçülerinin terkindeki zarureti yansıtır çabası; 

resmi, “insanın kurban olduğu yabancılaşmaya karşı 

kendi kendini bulmasına artık elvermeyen bir estetiğin 

diyalektik iç zorunluluğu”nu temsil eder, Garaudy’ye 

göre. Klasiklerin taklit resminden değil , soyut meka-

nik resimden de değil, epik sanattan, destandan, kas 

gücünden, eşyaların artan nabzından söz etmemiz 

gerekiyor Picasso resminden söz ederken.  

Günümüzde sanat müzelerden ve galerilerden soka-

ğa taşmaya çalışıyor. “Selam”ı hayata    katmak da, 

caddeden karşı karşıya geçen yaşlı bir kadına yardımcı 

olmak da “güncel sanat”ın birer eseri, “işi”.    “O kadar 

yüce ki anlatmak imkânsız.” Ve o kadar yüce ki, temsil 

eden yetersiz kalıyor ve temsil, muhayyele ve bilinçler-

de mevcut algının çok altında bir seviyede yaklaşıyor 

yanına... Jacques Ranciére Mısır sanatından söz ediyor. 

Piramitlerin taşlarında ya da o muazzam heykellerde 

Mısır sanatına can veren tanrısallık fikri nihai planda 

kendisini taşıyacak uygun figür bulamamıştır.  

Yine de yücenin temsili konusunda önemli olan 

seçimlerdir, nesneyi yeniden tanımlayanın da bakan 

gözün yeteneği olmasına benzer şekilde. “Peygamber” 

temsil edilebilir, ama bu temsil “Yüce”yi taşıyama-

yacak aktörün yetersizliği nedeniyle eksik bir temsil 

olduğunu hissettirecektir.  Peki, ya Hz. İsa? İkonografi 

birikimiyle oluşturulmuş apayrı İsa, İsalar vardır. Bir 

ikonografi geleneğine sahip olduğundan söz edile-

meyecek Müslüman toplumlar, beyaz perdede Hz. 

Muhammed’in bir aktör tarafından temsiline sıcak bak-

mayacaklardır. Çağrı filminde olduğu gibi, yönetmen 

ses ve ışık yoluyla O’nun işte orada olduğunu hissettir-

menin bir yolunu bulacaklardır. 

Hindistanlı mimarlar, muhteşem binalarını yapar-

ken bir tuğlasını eksik bırakırlarmış.  Eksik bir tuğla 

hep orada olacak. Tekrar veya taklidi anlatmak için 

değil, Hindistanlı mimarların kusursuzluğu “Yaratıcı”ya 

münhasır bilmenin ifadesi olarak.
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Osman AKTAŞ

B ir eleştiri kitabını eleştirmek… 

Biraz kendi kusurlarını aynada gör-

mek gibi… Dibi görünmez kuyuya bak-

mak, daha yakından… Kalın her çizgi-

den ince birçok çizgi çıkarmak yahut…

Bakın aklıma ne geldi bu tenkit 

kitabını tenkit için okurken; karşı beri 

maniler… Sonuçta nasıl bir yazı çıka-

cak, ben de merak ediyorum.

Kitap “İlhan Berk’in Haşeması” 

… Motiflerle süslü bir kapak… Arka 

kapakta Cevat Akkanat’ın kendi tanıtım 

yazısı… Kitap okurkitaplığı’ndan çıkmış. Üç bölüm; 

üçü de birinci bölüm… 196 sayfa… İlk bölüme yazar 

“Şairin Teşekkür Borcu” adını veriyor ve on iki yazıdan 

oluşuyor.

Ben kitaba başlamadan kitabın adı üzerinde çok 

kısa durmak istiyorum; “İlhan Berk’in Haşeması” … 

Haşema; kaba tabirle uzun don, kibar tabirle “tesettür 

şort” demek… Bir de ha şema var; İlhan Berk’in uzun 

donu olabileceği gibi, İlhan Berk’in yaşam şeması da 

olabilir. Sanırım yazar yorumu okuyucuya bırakmaktan 

yana… 

Şairin Teşekkür Borcu

İlhan Berk’in içinden geçenlerin yorumlanışı baka-

lım nasıl?

“Tarizden tenkid’e…” adlı yazı iki bölümden oluşu-

yor; birinci bölüm, Cevat Akkanat’ın “Edebiyat Hayat 

Memat” adlı eserini incelerken yazdıklarımla örtü-

şen düşüncelerden oluşuyor. Bunun nedeni de Cevat 

Akkanat ile Bursa’da çalıştığım yıllarda az da olsa bir 

araya geldiğimizde yazar ve yayıncılık ilke ve çalışmala-

rını irdeliyorduk. Hiç birbirimizi tanımasaydık da aynı 

şeyleri söylüyor olacaktık. Kendisine çıkarları gözet-

meyi ilke edinmekten ziyade doğruluğu ve tarafsızlığı 

ilke edinen insanların söyleyeceği başka bir şey olma-

yacağını da vurgulamak toplumsal bir borç diye düşü-

nüyorum. Bakın Cevat Akkanat bu tespitleri “Tarizden 

tenkid’e…” adlı yazısında nasıl dile getiriyor.

“Evet, edebiyata yön veren “merkez-

ler” her zaman olduğu gibi, bugün de 

var: Başta, bütün bir “resmi ideoloji”. 

Ardından edebiyatla ilgili sözde kurum-

lar: Bir tarafta, varlığı ile yokluğu belli 

olmayan edilgen akademik ortamlar; 

ötede, popüler bir edebiyatın oluşumuna 

hizmet eden ve kıstasları edebiyat hari-

ci unsurlar olan kurumlar… “Edebiyat 

harici unsurlar”ın içini dolduran kav-

ramlar: Çok satmak, cinsellik, resmi ide-

olojiye bağlanmak, aynı dergide yazmak, 

onbaşı çavuş ilişkisi, karşılıklı sırt kaşıyıcılığı, vb…”

Gelecek kaygısı taşımayan medyatörler bugün için 

üçer beşer gruplar halinde aşık oynayan çocuklar gibi-

ler; şek, mire, ilaç, takkıç… Ondan onu… Al ver… 

Filan…

Gelecek ne getirecek birlikte göreceğiz…

“Takrizden tenkid’e…” adlı yazının ikinci bölü-

münde yazar kavramların terminolojik yapısı üzerinde 

duruyor. Ben çok bilen birisi değilim, hiç bilmeyen 

birisi de değilim, yalnızca haddini bilen birisiyim. 

Akademik incelemeler, üç beş akademisyen ben ve 

yazar dışında kimseyi tatmin etmez, haz da vermez. Bu 

yüzden ince detaylardan çok, kalın ayrıntılar okuyu-

cu için daha tatminkâr olacağı inancındayım. Burada 

Cevat Akkanat’ın üstünde durduğu konu da bu. Ben 

bilirim imajı yaratmak için çabalamak ancak kişiyi tat-

min eder, diye düşünüyorum. 

Bu bölümde Cevat Akkanat eserlerin az çok satma-

sına da değiniyor; bir eserin çok satması, eserin başarı 

ve güzelliğinin, az satması başarısızlık ve çirkinliğin 

belirleyici unsur olmadığını ortaya koyuyor. Ben de 

aynı kanaatte olduğumu söyleyerek şunu da eklemek 

istiyorum; bir toplumun okuma kalitesi, azmi, anlama-

sı, yaşam biçimi seçtikleri eserlerle doğru orantılıdır. 

Toplum ne kadar seçici ve bilgi birikimine sahipse seçi-

len eserin kalitesi, satma sayısı artar. Toplum ne kadar 

bilgi ve seçicilikten yoksunsa kaliteli eser değil, sıradan 

ve gündelik eserler rağbet görür ve çok satar. Varın 

 “İLHAN BERK’İN HAŞEMASI” 
(HA ŞEMASI)
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bizim toplumu siz düşünün… Okumadan yazmaya 

merak salan bir toplum… Aynı mantık ve düşünceyle 

çıkarılan gazete ve dergiler…

Beni rahatsız eden bir konu daha var; yazarların 

bir kavram, terim ve kelimeyi herkesin kullandığı ve 

sözcüklerin barındırdığı anlamdan çok, kendi mantık, 

düşünce ütopyasında kurguladığı anlamda kullanması. 

Bunun iki nedeni var; birincisi yazan kişinin kelimenin 

anlamını gerçekten bilmiyor oluşu, öğrenmeye gerek 

görmemesi (ya da zahmetine katlanmaması), ikincisi 

ise kelimenin anlamını bilmesine karşın kendi bilge-

liğini göstermek için kavram ve kelimelere kendince 

anlam yüklemesi (şiirde kullanıyorsa eyvallah)…

“Münekkit ve yöntemine dair” yazıda önemli bir 

saptana yapılıyor. Münekkit eğer mütefekkir değilse, 

yapacağı tenkit ya da eleştiri ne adil olur, ne de doru. 

Düşünemeyen, doğruyu yanlışı ayıramayan biri neyi 

eleştirecek. Cevat Akkanat’ın kendi değişiyle “idrak 

gücünün yüksekliği ve muhakeme yeteneğinin üstün-

lüğü, söz konusu dinamiklerin başında gelir. Dikkat 

edilirse, bunlar mütefekkirlere ait niteliklerin de başın-

da gelir. Demek ki, münekkit, her şeyden önce müte-

fekkir olmalıdır. Mütefekkirlerin, akli ilkelere ve parlak 

zekâya sahip oldukları herkesçe bilinir.”

Konuyu irdelemeye devam eden Akkanat’n üze-

rinde durduğu bir diğer önemli konu da şiir eleştir-

menliği… Bilindiği gibi en zor eleştirmenlik de bu… 

Diğer konularda iyi kötü herkes bir şeyler söyler, ama 

şiir üzerine bir şeyler söylemek kolay değil. Şiirin ne 

olduğu, ne olmadığı sorusuna verilecek yanıt bu söyle-

diklerimin doğruluğunun kanıtıdır. 

Şiir, sözcüklerin kullanılarak yaratıldığı şaheserdir. 

Bu eseri yaratanlar, bu eseri fark edenler ve fark ettir-

meye çalışanlar… Yaratanlar şair, yaratılanı fark edip 

fark ettirenler eleştirmen bence…

Tarafsız insan yoktur diyor Cevat Akkanat. Tarafsız 

her insanın taraftarı olduğu bir dünya görüşü vardır ve 

bunun çevresinde şekillenir görüş ve algıları… Ama 

adil insan vardır; herkese aynı mesafededir. Her şeyi 

adalet terazisiyle ayarlayan insan vardır. İşte bu insan 

mütefekkir, işte bu insan münekkittir. Söylediklerinin 

kalıcı ve doğruluğunu zaman belirler.

“Metod açısından Kaplan’ın ‘Şiir Tahlilleri’” Cevat 

Akkanatın çok önemli gördüğüm çalışmalarından biri. 

Metodlu ve düzenli bir akademik çalışmayı inceliyor. 

Cevat Akkanat yazı boyunca Kaplan’ın eseri nasıl 

tahlil ettiğinden söz ederek Kaplan’ın bu eserleri şu 

ölçüler içinde incelediğini belirliyor.

“1. Metnin kendi içinde incelenmesi

2. Müellifin ve devrin ele alınması

3. Metne ait ruhun teşhiri

4. Bu ruhun ortaya konuluş şekli

5. Metnin üslubu

6. Metinlerin türlü yönlerden mukayesesi”

Bu maddeler Kaplan’ın ölçütlerini belirliyor. Derli 

toplu, örneklerle tek akademik çalışmanın da bu eser 

olduğunu Cevat Akkanat da benim düşündüğüm gibi 

ortaya koyuyor.

“Geçtim yine dün eski / hazan bahçelerinden” 

Cevat Akkanat bu dize ile Yahya Kemal şiirini okuyu-

cuya tanıtıyor. Söylediklerine aynen katılıyorum. Şiirle 

uğraşanlarında katılacaklarını düşünüyorum. Nitekim 

geçmişte de bu görüş savunulmuş ve Yahya Kemal 

öldüğünde gazetelerde “Aruz öldü” başlığıyla kara 

haber duyurulmuştur.

Ben Yahya Kemal’in anlam derinliği olan şiirler 

yazdığı düşüncesinde değilim. Bana göre Yahya Kemal, 

sesi Türkçeyi ve aruzu kusursuza yakın kullanmasıyla 

dikkat çeken bir şair olarak görüyorum.

Yahya Kemal’le çağdaşı Ahmet Haşim’i karşılaştırır-

sak, Ahmet Haşim’de fazladan anlam derinliği de mev-

cut. Yalnız Ahmet Haşim’in eski şiirleri, Yahya Kemal’in 

şiirleri kadar yalın değil. Haşim’in “Bir Günün Sonunda 

Arzu”, “Hayal-i Aşkım”, “Merdiven”, “O Belde” adlı şiir-

lerindeki anlam zenginliğini bana göre Yahya Kemal’de 

bulmak zor.

“Ahmet Haşim’in Karanfil’i” adlı şiir nezdinde bütün 

şiirlerinde akademisyenlerin ileri sürdüğü tezleri gibi 

Cevat Akkanat’ta Haşim’in şiirinde anlam güzelliğine 

değil, ses güzelliğine önem verdiği tezini destekliyor. 

Ne var ki, ben aynı kanaatte değilim; Haşim’in şii-

rinde anlam güzelliğini bozacak en küçük bir pürüze 

rastlamadım, ses güzelliğini bozacak bir pürüze de… 

Dolayısıyla bana göre Haşim’in yaşamı boyunca ürettiği 

şiirler firesiz şiirler… Ayrıca Haşim’in önemli bir özelli-

ği de kullandığı kelimelerin çeşitliliği… 

Cevat’ın Haşim’in şiirine ilişkin yaptığı şerh için 

söylenecek bir şey yok. Kötü bir şaka yapayım; “Bundan 

iyisi Şam’da kayısı”…

Cevat Akkanat Ziya Gökalp’ın “Asker ve Şair” adlı 

şiirini tahlil ederken, Gökalp’ın şiire yeni bir görev 

yüklemediğini, aksine asli görevinin ne olduğunu 

hatırlatmakta, hatta halkı acı içinde, sıkıntı içinde olan 

bir şairin rahat uyuyamayacağı vurgulanıyor. Eğer şair 

halkını göremeyip kendi kabuğuna çekiliyorsa, şairli-

ğini de bırakıyor anlamına gelmekte… Cevat Akkanat 

bu yazıyı yazarken, günümüz şairlerinin de bundan 

kendilerine pay çıkarmaları gerektiğini ortaya koyuyor. 

Kim ne alır, ne kadar alır, bilinmez…
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■ İlhan Berk’in Haşeması

Zarifoğlu’nun “Zarif Çoban” şiiri bir zamanlar benim 

de hep doğaüstülükler aradığım ve bulamayınca şiiri 

nereye yaslayacağımı kestiremeyip zor ve anlaşılmaz 

bulduğum Zarifoğlu şiirine değiniyor ve bu şiirlerin hiç 

de anlaşılmaz olmadığını ortaya koyuyor. Yorum da, 

tespitler de çok güzel. İnanmazsanız okuyun.

Şairin teşekkür borcu, hemen her kitapta şair ve 

birlikte oldukları kişiler ve paylaştıklarıyla sınırlı birer 

giriş yazısından oluşmakta… Bu konuya temas etme-

yen kişi oldukça az… Ama insanların onure edilmeleri 

hiç de fena olmasa gerek bir yandan da şükür, kimi 

anarsak analım, Allah’a değil mi? Allah’a hamt etmek 

de geleceği teminat altına almak değil mi? Bu da hoş ve 

huzur verici bir duygu. Cevat Akkanat konuyu irdeler-

ken Sezai Karakoç’tan alıntı yaptığı dizeler ne de güzel:

“…

Kardeşim İbrahim bana mermer putları

Nasıl devireceğimi öğretmişti

…”

Ne kadar güzel dizeler değil mi? 

Ben de saysam teşekkür edeceğim o kadar çok kişi 

var ki… Okuduğum her kitap yazarı bunlara dâhil. 

Günün birinde… Kim bilir?

Baba şiirlerinin azlığından yahut yokluğundan 

yakınan kişilere bir karşılık vermekte bu yazı. Cevat 

Akkanat aslında babalar antolojisini çıkarmakla zaten 

bu gruba cevap vermişti, ama…

Gerçekte üç tip insan vardır; birincisi yalnızca 

konuşur, ikincisi hem dinler hem konuşur, üçüncüsü 

ne dinler ne konuşur, öylece bakar. Bu tür kısır dön-

gülere girmenin faydalı olacağı kanısında değilim. Keza 

boş bir şeyi gale almak da bence onu dolu göstermekle 

denk… Babasız çocuk var mı(İsa’dan başka) ki, babasız 

edebiyat olsun.

“Sultan Birinci Murad zamanı şairlerimiz” adlı yazı 

Osmanlı döneminde heceyi kullanmamış şairlerimiz-

den dönemin kalburüstü denilecek şairleri hariç, diğer-

leri hakkında ne bir gazetede, ne bir dergide bir yazı 

okumanız söz konusu değildir. Dolayısıyla Osmanlının 

her döneminde aruz ile şiir yazan şairlerden bir ya da 

iki şair adı geçer, eserlerini ise neredeyse kimse bilmez. 

Cevat Akkanat belki bu eksikliği gördüğü için bir 

nebzede olsa bu konuyu dile getirmekte. Ben bu yazı-

yı okumadan önce I. Murad’ın şairliğinden haberdar 

değildim. En azından isimlerinin zikredilmesi bile çok 

güzel bir hizmet olduğunu düşündüğüm şairler var; 

Şeyhoğlu Mustafa, Meddah Yusuf, Tutmacı, Kemaloğlu 

İsmail, Mehmed, Pir Mahmud bunlardan bazıları. Her 

ne kadar akademik çalışmalar bu konuda sürdürülü-

yorsa da, bunun ulaştığı kesim belli… Varla yok arası 

gibi bir bilgiden ibaret değil mi?

“İkinci Yeni şiirinde türkü tadı” Cevat Akkanat bu 

konuda tez çalışması da yaptığından konuya vakıf… 

Türkü hakkında çok genel bir bilgi vererek “İkinci 

Yeni” hareketinin bundan nasıl yararlandığı üzerinde 

duruyor. 

Cemal Süreya ve Ükü Tamer; halk ozanlığı ve halk 

şiirinin modern yorumcuları… Serbest ölçü ve özgür 

düşünceyi bu kadar arı, bu kadar akıcı bir dille kaç 

şair kullanabilir ki, ancak bunlara iki isin daha ilave 

edilmesinden yanayım, her ne kadar bunlar İkinci Yeni 

içinde yer almasa da, hasan Hüseyin Korkmazgil ile 

Özdemir Asaf.

Cevat Akkanat halk şiirinden faydalanan diğer iki 

önemli şair olarak da Sezai Karakoç ile Turgut Uyar’ı ele 

alıyor. Sezai Karakoç’un “Ninnisi” beni de çok etkile-

yen bir şiir... Ne zaman okusam, bana Bektaşi geleneği 

içinde yetişmiş taşlama ustalarını anımsatıyor. Bunları 

(özellikle Kaygusuz Abdal ve Kazak Abdal) rahmet ve 

saygıyla anıyorum.

Turgut Uyar’ı ben hep divan şiirinin çağdaş yorum-

cusu olarak anmışımdır, ama halk şiirinden de yarar-

landığı muhakkak. Bunları ilgi ile halka ve okuyucuya 

sunmak gerçekten yabana atılamayacak kadar önemli 

çalışmalar. Yazık ki yetersiz…

Bütün şehirlerin türküleri vardır elbette, ama 

İstanbul bir başka… Birincisi üzerine en çok türkü 

yakılan şehir, hatta Anadolu’nun gurbet kavramıyla 

eşdeğer bir kent İstanbul… İkincisi sanat musikisi kıva-

mında kendisine türküler yakılan eşsiz kenttir İstanbul. 

Cevat Akkanat türkülü bir derlendirme yapmakta 

bu yazısında İstanbul’a dair. Beni de çok etkileyen 

“Gemilerde Talim Var” türküsüyle yazısını sonlandırı-

yor. Ben de türkü gibi bir hayat sürebilmemiz dileğiyle, 

diye bir temennide bulunmak istiyorum.
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Asım ÖZ

Anma toplantıları, paneller,  dergi özel sayıları ve sem-

pozyumlar ‘artık dünyamızda olmayan’ dar-ı bekaya 

irtihal eden kişilerin hatırlanması bakımından değerlidir. 

Genelde farklı düşüncelerin çarpışmadığı bu toplantılarda 

aktarılan tanıklıklar, ardı ardına yığılan anekdotlar bazı ger-

çeklerin tekrar gündeme gelmesini sağlar. Ne var ki, kişilerin 

doğum veya ölüm yıldönümü münasebetiyle yapılan bu 

törenler genelde sönük geçmekte, geçmese bile hep hazırlık-

sız yapıldığından aynı anekdotların tekrar edilmesine  vesile 

olmaktadır. Yenilik  babında ise  söz söylemeye düşkün olan-

ların attığı nutuklar akılda kalır.

Merhum Fethi Gemuhluoğlu’nun  genelde abartılı ifa-

delerle anıldığını düşündüm. Öyle ki, onun adı ne zaman 

gündeme gelse abartılı cümleler ardı sıra gelir. Yıllardır 

devam eden bu  kültürel olguya  yakınlarda düzenlenen bir 

toplantı ile  Dergâh dergisinin 275. sayısında yayımlanan bir 

yazı vesilesiyle değinmek istiyorum. Kültürel ortamın farklı 

unsurlarını bir arada değerlendirmekten ötürü metinde dile 

getirilen yaklaşımlar  biraz dağınık olmuş olabilir. Gelgelelim 

bazı konular dağınıklığı göze almadan ele alınamıyor.  

Fethi Gemuhluoğlu’nun vefatının 35. Yılında düzenlenen 

anma toplantısı bu bakımdan ilginçti. İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma 

toplantısı 30 Kasım 2012’de Tarık Zafer Tunaya Kültür 

Merkezi’nde gerçekleştirildi.  Gemuhluoğlu’un düşüncele-

rinin hatırlara dayalı olarak ele alındığı toplantıya Sadettin 

Ökten, Mehmet Genç, Alaattin Büyükkaya ve İbrahim Kiras 

konuşmacı olarak katıldı. Toplantının bitiminde dinleyici-

lere Fethi Gemuhluoğlu’nun yazılarından derlenen  “Fethi 

Gemuhluoğlu, Dış Politika Yazıları, 1956-59” adlı kitapçık 

ile ‘Dostluk Üzerine’ konuşmasının yer aldığı kitapçık hediye 

edildi. 

Aklın Fitnesine mi Kapıldım? 

Sevenlerinin Gemuhluoğlu’nu anlatma biçimlerindeki 

süreklilikten dolayı programda neler konuşulacağını üç aşağı 

beş yukarı tahmin edebiliyordum. Peki, niye gittin o zaman 

bu toplantıya, diye soracak olursanız söyleyeyim:  Arapgir 

Postası’nda yayımlanan yazılarının yer aldığı kitapçığı edin-

mek için gittim bu toplantıya. Bu yazıları da bir başka vesiley-

le değerlendirmem gerekecek. Hiç ummadığım birkaç kişiye 

rastladım.  

Gelelim toplantıda konuşulanlara. Şunu hemen belirt-

meliyim ki, Alaaddin Kaya moderatör olarak gayet başarı-

lıydı. Konuşmacılardan önce ve sonra epey hatırat naklet-

ti. Tabii hepsini ölçüp biçerek dinledim. Galiba içimdeki 

kelamcı yanım depreşti! Çünkü Kaya, toplantının sonunda 

Gemuhluoğlu’ndan  kerametler nakletmeye başladı.

Sadettin Ökten, konuşmasında onu her şeyden önce “ bir 

aşk ehli” olarak tanımladı. Akıl ehli ile aşk ehlinin farkını bir 

meselle anlattı. Akıl ehli olma halini anlamadığını düşündüm 

Ökten’i dinlerken. Ökten’in konuşmasının en önemli yanı 

konuşmasının sonunda ‘Allah bizi onun şefaatine nail eyle-

sin!’ duasını yapmış olmasıydı. Şaşırdım mı buna? Şüphesiz  

hayır! Yazımın başında da belirtmiştim zaten, Gemuhluoğlu 

hakkında yazılan yazıların ortak vasfını bir başka  kültü-

rel kodla taçlandırdı Ökten. O yüzden eve gelince Ahmet 

Yaşar Ocak’ın  menâkıbnâmeleri bir kültür tarihi kaynağı 

olarak ele alan kitabına göz attım. Son yıllarda oluşturulan 

menâkıbnâmeleri düşündüm. Şunu söylemeliyim ki, Ahmet 

Yaşar Ocak’ın kitabının başında velî kavramı ekseninde 

yapmış olduğu değerlendirmeler oldukça aydınlatıcı. Ocak, 

önce kelimenin sözlük anlamlarını ardından Kuran’daki 

anlamını daha sonra da bu kelimenin tasavvuftaki anlamına 

değiniyor. Veli kavramının Kuran’daki anlamının tasav-

vuftakinden çok farklı olduğuna işaret ediyor. Kurandaki 

tanımıyla dost, arkadaş anlamına gelen kelime tasavvufta 

olağanüstülüklerle bezeli bir kişilik haline tekabül ediyor. Bu 

bakımdan Gemuhluoğlu bazı müminlerin dostu, arkadaşıdır. 

Yani  hakikaten velidir, ki  burada müminlerin  birbirlerinin 

velisi olduğu şeklindeki ilahi kelamı hatırlamamız lazım.  

Dostluğu şiar edinen bir kişinin bu manada veliliğinden söz 

edebiliriz.  Ne var ki, toplantıya katılanların çoğunun zihni 

kodu bu bakış açısından uzak olduğu için bu anlam onlara 

kuru geliyor olacak ki, onlar onu bir başka düzlemde ele 

almaktan çekinmediler.  Elbette bunda “aklın fitnesinden” söz 

eden Gemuhluoğlu’nun “karizmatik kişiliğinin ve insanlar 

üzerindeki saygınlığının etkisi de büyük olmuştur.”  Ökten’in  

1997’de  Gemuhluoğlu’nu  anlatmak için yazdığı yazı ile bu 

konuşması karşılaştırıldığında yaşananlar üzerinden yıllar 

geçtikçe efsaneleştirme oranında  gözle görülür bir artış oldu-

ğunu görülecektir. 

Ha unutmadan şunu da söyleyeyim: Gemuhluoğlu’nun 

Ortadoğu’ya, Afrika’ya,  Balkanlar’a, Türkistan’a olan ilgisinin 

“stratejik derinliğin” dolayısıyla son on yıllık dış politika ter-

cihlerinin öncüsü şeklinde okunmasının büyük bir ‘çarpıtma’  

olduğunu düşünüyorum. Bunun neleri içerdiğini anlamak 

için Gemuhluoğlu’nun sözkonusu yazılarını okumak lâzım. 

Belki çarpıtma yoktur, aklın fitnesine kapılan bakışım böyle 

bir çıkarım yapıyordur! 

BİR ‘EVLİYA’ OLARAK  FETHİ GEMUHLUOĞLU 
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■ Fethi Gemuhluoğlu

Mensup Olunan Manevi İklim 

Gelelim Dergâh dergisinde  yer alan  yazıya:  Hüseyin 

Yorulmaz’ın “Fethi Gemuhluoğlu” başlıklı yazısı da yukarı-

da bahsettiğim yaklaşımdan çok farklı değil. Yazıyı değer-

lendirmeden  evvela şunu da  belirteyim. Hüseyin Akın’ın 

“Kasaplarla Koyunların Buluştuğu Ortak Nokta” yazısının 

girişinde de Gemuhluoğlu’ndan  söz  ediliyor. Akın’ın yazısı-

nın yazılma bahanesini teşkil eden kasaplık mesleği hakkında 

Gemuhluoğlu’nun söyledikleri dikkat çekici: “Her mahalleye 

bir kasap lazımdır, beyefendiler! O siz olmayın. Maktul olun 

katil olmayın. Mazlum olun, katil olmayın. Mazlum olun 

lazım olmayın. Size kassâb olmak, sayyâd olmak, dellâk ve 

dellâl olmak yakışmaz.” Gençlere olunmaması gereken dört 

şeyi sıralayan bu sözler “ünlem ve istifham” babında kitabi bir 

tesir bırakacak niteliktedir. Onun kalıplaşmış sözleri arasında 

yer alan bu ifadeler Yorulmaz’ın yazısında şöyle naklediliyor: 

“Kan dökücü olmayın. Maktûl olun, kâtil olmayın. Mazlûm 

olun, zâlim olmayın. Bize kassâb olmak, sayyâd olmak, 

dellâk ve dellâl olmak yakışmaz. Dellâklar vücûdumuzdaki 

kiri önümüze koyarlar. Allah’ın Settârü’l-uyûb sıfatını rencide 

ederler. Dellâler iki kişinin mabeynde bir kişiyi ilzam etmek 

durumunda kalırlar.” Kafaları sarsmakta yekta bir kişiden 

yapılan iki aktarım arasındaki farklılıkları, menkıbelerin 

değişik kanallardan aktarılmasında karşımıza çıkan sözün 

aracısız olarak insanla buluşmasından kaynaklanan bir husus 

olarak anabiliriz.

Yorulmaz’ın yazısı büyük ölçüde Gemuhluoğlu hakkında 

söylenenleri derleyip toparlamış. Onu hülasa etmiş. Necip 

Fazıl’dan Rasim Özdenören’e, Nuri Pakil’den Erdem Bayazıt’a 

kadar pek çok ismin anıldığı yazının Bayazıt üzerinden yazıl-

dığını söylesek yanılmayız herhalde.  Yanlış saymadıysam 

onun adı dokuz defa geçiyor yazıda. Gemuhluoğlu’nun bir 

nesil tarafından bu kadar çok önemsenmesinin sebebini de 

öğreniyoruz yazının farklı bölümlerinden Son paragrafı bu 

manada oldukça dikkat çekici: “1960’lı  ve 70’li yıllarda 

üniversite öğrencisi olan neslin ağabeyi konumundaki Fethi 

Gemuhluoğlu, onu tanıyanlar tarafında ‘nesillerin ağabeyi’ 

olarak kabul edilir. Erdem Bayazıt, Ajans 1400’ün kurucu-

larından Şenol Demiröz’ün kendisine “nesillerin ağabeyi” 

demesine karşın, “bırakın siz benim ağabeyliğimi, nesillerin 

ağabeyi Fethi Abidir’ der. Mütevazı bir ede ile o koltuğa 

daha çok onun razı lâyık olduğunu söylerdi.” Tabii insanın 

aklına ister istemez şöyle bir soru da gelmiyor değil. Erdem 

Bayazıt’ın bu yaklaşımı bilindiği halde onun hakkında hazır-

lanan kitaba neden Bir Neslin Ağabeyi:  Erdem Bayazıt  adı 

konulmuştur? Şunu da ilave edeyim; doğrusu dergide bu 

yazıyı okumaktansa yazarın son kitabı hakkında bir değini 

yazısı okumayı tercih ederdim.   Zaten bu yazıda Erdem  

Bayazıt’ın bu kadar geniş yer tutuyor olmasının  sebebi de 

bahsettiğim kitaptan kaynaklanıyor.

Yakası Açılmadık Eleştiriler 

Gemuhluoğlu’nun sanat ve edebiyat ilgisi, bununla bağ-

lantılı olarak Türkiye’deki Batılılaşma sürecinde sanatın ve 

edebiyatla başladığına dikkat çekmesi de önemli. Edebiyat ve 

Mavera dergilerinin edebiyata yükledikleri anlamın kaynakla-

rından biri Gemuhluoğlu  olsa gerek.  Onun şairler, sanatçılar 

ve edebiyatçılarla ilişki içerisinde olmasının, hatta asıl ağa-

beyliği onlara yapmış olmasının altında yatan esas  düşün-

ce sanatla yeniden ayağa kalkılacağını düşünmesindendir. 

Yorulmaz’ın naklettiği şu bilgiler kayda değer: “Genel sekre-

terliğini yürüttüğü Türk Petrol Vakfı tarafından geleceğin şair 

ve edebiyatçılarına, gözüne kestirdiği bürokratlara, üniversite 

hocalarına burs vermiş ve çoğunu burslu olarak yurt dışına 

göndermiştir. Yardımcı olduğu insanlar bırakın yurt dışına 

çıkma imkânına sahip olmayı, karnını doyurmaya bile para 

bulamayan Anadolu’nun kara yağız fukara gençleridir.”

Yazının girişinde bahsettiğim tarzda anılmasının esas 

sebebi bir bakıma Gemuhluoğlu’nun Müslümanlık telakki-

sinden kaynaklanır. Nuru Muhammedî, aşıklık, şey efen-

disinden naklettiği kelamı kibarlar ve elbette tarikat bilgisi 

bunda etkili olmuştur. Sözgelimi memlekette yetmiş iki bin 

evliya olduğunu söylermiş Gemuhluoğlu.  Yani sevenlerinin 

çoğu onunla  “aynı manevi iklime mensup.”   Nuri Pakdil’in  

Bağlanma kitabında tasvir ettiği Fethi Gemuhluoğlu portre-

sinin keşke bir kısmı gerçek olsaydı sağdaki antikomünist 

galeyan çok güçlü olmazdı  diye düşünmeden edemedim. 

Bu yüzden Pakdil’in bu kitabındaki anlatımın  gerçeklikle 

bağının oldukça az olduğu hatta  büyük ölçüde modern 

menâkıbnâme olduğu kanaatindeyim.  Ayhan Songar’ın Ruh 

Hekiminin Hatıraları adlı kitabındaki Gemuhluoğlu portresi-

nin abartı oranının son derece az olduğunu da belirtmeliyim. 

Gelin  görün  ki, bu  tarz anlatımlar fazla değil! 

Ayıp arayıcılık gibi olmasın ama bildiğim kadarıyla onun 

hakkında kayda değer eleştirilerden birini  öykü düzleminde 

İstanbul Hikâyeleri yazarı gerçekleştirdi. İsmet Özel’in Gerçek 

Hayat’ta Sadun Aren’i anlattığı yazısının sonunda yer alan 

anekdotta  oldukça önemli. Yazının son  paragrafı şöyle: “Bu 

mektup-yazı düşündüğümden daha uzun oldu. Oysa yaza-

cağım daha ne çok şey var. En iyisi bu yazıyı Sadun beyin, 

askerliğimi yaptığım sırada gönderdiğim mektuba cevap 

yazarak, o mektupta FKF marşını söylediklerini belirterek 

beni gururla doldurduğunu belirtip bir, ikincisi Müslüman 

dünya görüşünü benimsediğimi bildiği halde nikâhımda 

bulunmak inceliğini gösterdiğini belirtip bitireyim. Nikâh 

şahidim olmasını Fethi Gemuhluoğlu’na teklif etmiş ve tek-

lifimin kabul olunduğu cevabını almıştım. Müslümanlığım 

Sadun Aren’in nikahlandığım salona gelmesine engel olmadı. 

Fethi beyin gelmesine engel olan neydi? Biliyor gibi yaptım, 

bu soruyu kendisine hiç sormadım.”

Özel’in ‘Fethi Ağabey’ demek yerine  ‘Fethi Bey’ demesi de 

kaydedilmesi gereken bir ayrıntı. Yakası açılmadık eleştiriler 

de vardır belki. O yüzden Gemuhluoğlu’nu rahmetle anarken 

şunu söylememek olmaz: Hakkındaki “palavra”ların  tesiri 

azalıncaya kadar onun portresinin gerçekçi bir biçimde çizil-

mesi pek mümkün gözükmüyor. 
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Yakın Dönem Türk Tarihinde Refik Halid Karay

Yenal Ünal
Yeditepe Yayınları, 376 sayfa

Refik Halid Karay 20. yüzyıl Türkiye’sinde bilhassa siyasi mizah yazılarıyla etkili olmuş 

önemli bir şahsiyettir. Çökmekte olan Osmanlı İmparatorluğu’nun kültürel manada 

yaşadığı ağır sancıları eserlerinde işleyen ve yine çöken bu imparatorluğun mirası üze-

rine inşa edilen yeni Türk Devleti’nin kuruluşu aşamasında yaptığı siyasi faaliyetleri ile 

dönemin en önemli aktörlerinden biri hâline gelen Refik Halid, II. Meşrutiyet dönemi 

ile Cumhuriyet devrinin başlarında yaşanan olayları eserlerinde incelikle yorumlayarak 

kaleme almıştır.

Türkçenin en büyük üstatlarından Refik Halid Karay’ın hayatı, siyasi faaliyetleri, 

eserleri ve eserlerine yansıyan düşünce dünyası üzerine hazırlanan bu eserde, II. 

Meşrutiyet’ten 1960lara kadar olan dönemde Karay’ın bu önemli tarihî sürece ilişkin 

en temel fikirleri doğrultusunda Türk siyasi ve kültürel hayatına katkıları ele alınmıştır.

Kültürden İrfana

Cemil Meriç
İletişim Yayınları, 2013, 493 sayfa

Hayatta iken dokuz eseri yayımlanan  Cemil Meriç’in eserlerinin tamamının yayım-

lanma süreci yaklaşık yirmi yılı buldu.  Kültürden İrfana ile on iki ciltlik Cemil Meriç 

külliyatı tamamlanıyor. Mefhumlar ve meseleler konusunda düşüncenin en ücra 

köşelerini yoklayan, yalınkat bir bilgi yerine kapsamlı, incelikli bir bilginin peşine düşen 

Cemil Meriç, Kültürden İrfana’da okurunu önyargıların köleliği yerine düşüncenin 

yoldaşlığına çağırıyor. Sekiz bölümden oluşan eserin her bölümü yaklaşık otuz beş 

kırk sayfadan oluşuyor. Bölümlerin içindeki yazılar da irili ufaklı. Uzun ya da kısa her 

yazı Cemil Meriç’in engin tecessüsünü gözler önüne seriyor.  Tabii bu eserin İnsan 

Yayınları’nda “bütün eserlerinin” birinci kitabı olarak, İletişim Yayınları’nda “bütün 

eserlerinin” sonuncusu olarak  yayımlanmış olmasının kültür sosyolojisi/savaşları  bakı-

mından  ele alınmaya değer olduğunu da unutmamak  gerekiyor. 

Sıradışı Bir Ödül Töreni

Mustafa Kutlu
Dergâh Yayınları, 153 sayfa

Günümüz edebiyatının en saygın isimlerinden biri olan Mustafa Kutlu’nun son hikâye 

kitabı Sıradışı Bir Ödül Bir Töreni adıyla çıktı.  Modern zamanların dönüştürdüğü insan 

ve coğrafya ilişkisini bu sefer bir ödül töreni etrafında anlatan Mustafa Kutlu, yüz 

yaşına da gelse insanı bırakmayan bir dünyanın varlığını, kahramanlarını tek tek ödül 

almaları için sahneye çıkardığındaki hâlleriyle, ironik bir dille anlatıyor. Eser insanın 

dünyayla olan irtibatını benlik ve nefis üzerinden yeniden okumaya davet ediyor...

Hayat Nedir?

Mehmed Ali Aynî
Büyüyen Ay Yayınları, 173 sayfa

“Hayat Nedir?” sorusu bütün bir düşünce tarihinin cevaplamaya çalıştığı çetin soru-

lardan biri. Bireysel anlamdaki insandan başlayarak, din, ahlâk, bilgi, varlık, sanat, 

toplum ve metafiziği de içine alan iç içe geçmiş daireler şeklinde varoluşu kuşatan 

bu çetin soru. Mehmed Ali Aynî’nin kaleminden çağdaş felsefenin verileri ile de 

hesaplaşarak günümüze ulaşıyor. Aynî, bezginlik, kötümserliğin sebepleri, metafizik 

bakımdan hayatın gayesi, hikmet ve sırrı, intihar ve mutluluk gibi konuları filozofların 

düşünceleri ve şairlerin şiirleri eşliğinde ele alıyor.

İslâmcılık

Beşir Musa Nafi
Yarın Yayınları, 322 s.

Çağdaş Müslüman top-

lumları inceleyip gözlem-

leyen herkes şu nokta-

yı göz ardı etmemelidir 

ki, İslâmcılık, gerçeklikte 

tamamlanmış bir proje 

değildir. Geleceğe ve 

değişen konumlara açık 

bir projedir. Bu sonucun 

arkasındaki sebep çok 

basittir: İslâmcılık, bir 

komplo değildir. Siyasi 

veya ideolojik, komplocu 

bir aklın üretimi değildir. 

Bireylerin veya bir grubun 

ortaya atıp desteklemesi 

neticesinde de doğma-

mıştır. İslâmcılık, 19. yüz-

yılın sonuyla 20. yüzyılın 

başında Arap ve İslâm 

bölgesinin büyük kesimi-

ni kaplayan modernleş-

me hareketine karşı reel 

tarihi koşullardan doğ-

muştur. Bu hareket top-

lumda, derin değişimlere 

yol açmıştır. Aynı şekilde, 

Arap ve İslâm ülkelerinin 

çoğunu kon- trolüne alan 

Batı emperyalizmine karşı 

Müslüman toplumların 

tepkisinin bir neticesidir.

Kitaplık
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