
SARP YOKUŞU AŞMAK 
KÜLTÜREL HEGEMONYA,  İSTİKAMET VE AHLAK 

Ayda Bir Merhaba

M odern paradigmaya ve inşa etmek istediği dünyaya karşı değişen tonlarda muhalif (veya düşman) 

bir tavır sergilemenin altında yatan sebep eğer İslâm’sa, bu İslâmcı olarak anılmak için yeter bir 

sebeptir. İslâm’ı referans alarak bireysel ve toplumsal sorunların çözümü için entelektüel çaba sarf etmenin 

varacağı menzil (her ne kadar klasik/yeni sol gelenek bunu sağcılık bağlamında değerlendirmede ısrar etse 

de) İslâmcılık olacaktır.

Hayatı bir bütün olarak ele alan İslâm için herhangi bir düalizmden ya da parçalı hakikatten bahset-

mek mümkün değildir. Dünyada yaşanan hayatı ahiretten bağımsız görmeyen, ölümü sadece hakikatin bir 

boyutundan diğerine geçiş olarak anlamlandıran İslâm için din, hayatın tüm alanlarını kapsayan, insanı 

yaptığı her eylem için her an sorumluluk altında gören bir dünya görüşü, hayat tarzıdır.

Kabul etmeliyiz ki yaygın İslâmcı ifade biçimleri postmodern ilkeleri, felsefi anlayışı ve yeni birey ve 

devlet kavramını bünyelerine çabucak yerleştirmiş görünüyor. Bunun İslâmcıların kendilerinden kay-

naklanan nedenleri olduğu gibi uluslar arası sistemle bizdeki devlet anlayışının büyük etkisi bulunuyor.  

Devlet Müslümanları kamusal alanda kıstırıp, devlet kapısında bekletince, İslâmcılar kaçışı/açılımı özgür-

lük söylemleri, yerellik, kültürel çoğulculuk ve belki de en çok “hakikat” anlayışını Batılı yeni yönelimlere 

uygun şekilde düzenlemekte buldu.

Neoliberal demokrasinin temel politikalarından  biri olarak karşımıza çıkan kültüralizm bağlamında 

İslâm da yani Müslümanlar da geçmiş modern dünyanın lanetlileri olarak yeni durumda kendi hakikatle-

rinden bahsedebilme özgürlüğüne sahip kılınıyor. Peki Müslümanlar/İslâmcılık buna nasıl tepki verecek? 

Davet edildikleri bu dünyada kendi düşünsel auralarının sahihliğini koruyabilecek bir düşünsel birarada-

lık oluşturabilecekler mi? Ya da mezkûr yeni dünya onlara nasıl bir hayat vaat ediyor ve onların bu davete 

icabetleri nasıl oluyor/olacak?

Meseleye Türkiye özelinde bakıldığında şöyle bir durumla da karşı karşıya olduğumuz göz ardı 

edilmemelidir. AK Parti’nin art arda gelen üç zaferinin ardından Türk siyasal hayatı hakkında yapılan 

analizlerin ya AK Parti üzerine ya da AK Parti’yi İslâmcı kökenli bir parti olarak görüldüğü için İslâmcılık 

üzerine yoğunlaşmasına neden oldu. Bir anlamda Türk siyasal hayatının son dönemini anlamak için AK 

Parti analizleri yapılmaya başlanmıştır ve AK Parti’nin daha iyi anlaşılması için ise Türkiye’de İslâmcılığın 

sathi bir arkeolojisinin yapıldığı görülmektedir. İslâmcılık başlangıçta geleneksel İslâm telakkisinin ana 

kaynaktan, İlahi Vahiy’den kopukluğu gerileme sebeplerinin başında sayılırken Büyük Doğu’dan Diriliş’e 

doğru ilerleyen haliyle yeniden geleneğe yaslanma ihtiyacı hissetmiştir. Nitekim bu iki fikir hareketinin 

uzantısı ve talebesi sayacağımız Türkiye’de iktidara talip olan gerek Necmettin Erbakan ve gerekse Recep 

Tayyip Erdoğan hareketlerinin her ikisinde de muhafazakâr görüntü inkılâpçı ruhun önüne çıkmaktadır. 

Öte yandan sürekli tekrar edilen bir  Kemalizm eleştirisinin hangi araçlar ve olgular vasıtasıyla 1970’li 

yıllardan farklı bir dille, daha gerçekçi ve etkili bir eleştiriye dönüşebileceği sorgulaması İslâmcı fikir 

çevrelerinin en kısa zamanda tartışması gereken konudur. Mevcut hükümetin siyasal merkeze doğru 

ilerleyen yürüyüşü sürdükçe bu sorgulama gereği, Müslüman  entelektüellerin sırtında büyüyen bir kam-

bura dönecektir. Müslüman hâkim unsurun seksen yıllık trajedisi entelektüel cemaatin üzerindeyken, 

Müslüman entelektüellerin kendisini bu trajediden soyutlamaya yeltenmesi geri dönüşü imkânsız bir hata-

nın kapılarını aralar. Müslüman hâkim unsurun trajedisi AK Parti eli ile yavaş yavaş/kısmen izale edilirken 

Müslüman fikir adamları bu mücadelede kenara çekilme tercihinde bulunursa, İslâmi çevrelerin kesimin 

yeni atlatılmaya çalışılan trajedileri kısa vadede umulmadık hızla tekrardan yaşatılabilir!... Bu felaketin 

mesuliyeti ise en çok fikir çevrelerine tahvil edilecektir. Gündemle ilgili olduğu kadar, belli oranda refahın 

yaygınlaşması ve İslâmcıların da kısmen bundan faydalanması sebebiyle İslamcılar genel olarak yoksul-

luk ve  adalet konularında büyük bir sessizlik içindeler. Birkaç silik, temelsiz ve öykünmeci ses, dışında 

Türkiye’deki gelirin eşit dağıtılması hususunda yüksek ses çıkaran İslâmcılar bulunmuyor. 
Siyasette olduğu gibi kültürde de ihtiyacımız olan hareket fıkhının farkındalığıyla birlikte, ahlaki sü-

reklilik, sadakat ve sabır. İşte bunlardan yoksunlukta enerjimizi daha acil sayılan konulara yoğunlaştırırken  

hayati meseleleri çoğu zaman hazırlıksız yakalanıyoruz. Akleden bir kalple, hikmetle sorunların üzerine 

gideceğimiz yerde, komplo teorilerinin baskınına uğruyor, bu teoriler  üzerinden varlık mücadelemizi 

tanımlamayı ve tasvir etmeyi sürdürüyoruz. Süreklilik ve sadakati, öze sadakati merkeze yerleştirecek bir 

ahlak anlayışını İslâmcıların kurmasından başka çıkış gözükmüyor.  

Bu vesileyle Kurban Bayramı’nın İslâm âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diler, bütün 

Müslümanların bayramını tebrik ederiz. Yeni sayımızda buluşmak üzere...

Umran
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M ısır’daki darbenin arkasında duran 
bazı Arap çevrelerinden, yaşananla-

rın İhvan’ı bitirmenin öncüsü olduğu yollu 
sözler aktarılarak bu operasyonun tüm 
siyasal İslâm’ın güçlerini kapsayacağı, siyasi 
ve klasik Selefilik de dahil farklı İslâmi olgu-
lardan da bahsederek daha ileriye gideceği 
ilave ediliyor. 

Zafer zaferi teşvik ediyor. Mısır’daki dar-
belerinin protestoların sürmesine ve şart-
ların genel olarak tökezlemesine rağmen 
başarı kaydettiğini düşünenlerin dikkatle-
rini Tunus ve Libya’ya çevirmesi doğaldır. 
Yemen zaten kontrol altında. Keza dikkat-
ler Gazze’ye de çevrilecek. Bu kimselerce 
Siyasal Sünni İslâm’n bölgesel kollayıcısı 
olarak görülen Türkiye’ye de çevrilecek. 
Doğal olarak İran bu bağlamda tedavülden 
çıktı ve Bahreyn’deki durum hariç hiç kimse 
için ciddi bir tehlike olarak görülmeyen Şii 
Siyasal İslâm’ın resmi kollayıcısından başka 
bir şey değil. 

Bu kimseler şunu unutuyor. Arap 
Baharı’nda yaşananlar ve sonrasında 
İslâmcıların elde ettiği sonuçlar bir anda 
ortaya çıkan bir şeyler değil, tüm sınırları 
aşan ve devletin güvenlik şartlarına isyan 
eden İslâmi faaliyet yıllarının doğal sonu-
cudur. Bu devlet ki tıpkı Tunus’ta olduğu 
gibi en sert baskıyı uyguluyor. Kaynaklarını 
kurutma politikası kapsamında tüm şekille-
riyle dindarlaşmayı hedef alıyor. Sonuç ise 
Nahda hareketiyle temsil edilen ‘ılımlı’ siya-
sal İslâm’ın hedef alınmasına tepki olarak 
‘cihatçı Selefi’ siyasal İslâm şeklinin ortaya 
çıkması oldu. 

Bu kimselerin İslâmcı güçleri hedef alma 
yaklaşımının zekice olduğunu söyleyebiliriz. 
Zira toplumdaki dindarlığı ve tüm sonuçlarını 
silmeden Siyasal İslâm olgusunu bitirmek 
mümkün değil. Ancak böyle bir iş hiç de 
kolay değil. Çünkü İslâmi olgu halkın bilin-
cine derin şekilde kök salmıştır. Bu durum 
İslâm olgusunun kökünün kurutulması eyle-
minde başarılı olunmasını imkansıza yakın 
bir hale getiriyor. 

Bu kimseler adı geçen hedef alınma 
dizisinin tüm toplumların askerileşmesinden 

geçmesi için elzem olduğunu unutuyor. Bir 

rejim toplumdaki en büyük güçle mücadele 

etmeye çalıştığında, böyle bir şey devlet, 

baskıya dayalı güvenlik kampına çevrilme-

dikçe gerçekleşmez. Görüntü ve küresel-

leşme çağında, hatta Arap Baharı sonra-

sı dönemde dahi böyle bir şey mümkün 

gözükmüyor. İnsanlar hoşlarına gitmeyen 

politikalara karşı barışçıl gösterinin önemini 

ve canlılığını keşfetti. 

Bir diğer yön ise Mısır’da savaşı kaybe-

den bu güçlerin burada veya şuradaki bir 

başka savaşı kaybetmesi uzak ihtimal değil. 

Ancak tam tersi de yaşanabilir. Bu güçler 

teslim olmayacaktır, muhtemelen kartlarını 

karacak, düşmanların kafasını karıştıracak 

ve onları hesapların gözden geçirtecek 

karşı saldırılara başlayacaklardır. Mısır’da 

yaşananlar bunun örneği. 

Buradan hareketle Mısır’da yaşananlar-

dan sonra siyasal İslâm’a karşı zafer çığlık-

ları atılması çocukça bir davranışa benziyor. 

Zira bu olgunun tarihi, Mursi’nin cum-

hurbaşkanlığını kazandığı gün başlamadı. 

Mursi’nin kazanması geçen yıllar boyunca 

İslâmcıların yükselmesinin bir sonucudur. 

Yani bu güçler binlercesinin tutuklanma-

sıyla, güvenlik veya siyasi kararların alınma-

sıyla bir gün ve bir gecede buharlaşmaya-

caklardır. 

Bu kimseler fikri ve siyasi boyutlara 

sahip siyasi güçlerin üstten gelen kararlarla 

sökülüp atılmayacağını anlamıyorlar. Bu 

siyasi güçler rollerini kaybederse yaşlanır ve 

güvenlik darbesiyle ölmez. Aksine baskı ters 

teper, daha fazla güçlendirir. Bunun kanıtı 

Mısır İhvan’ının durumudur. 

İslâmi güçler darbeyi kuşatacak ve kay-

bettiklerini geri almak için karşı saldırı baş-

latacaktır. Daha da önemlisi Arap sokakları 

Mısır’da şiddetli bir komploya maruz kalan 

ve başka duraklarda da hedef alınan Arap 

Baharının yoğunluğunu tekrar kazanmak 

için yeni bir direniş yolculuğuna çıkacak-

tır. Bütün bunlar bu komplonun diğer 

ülkelere uzanmasını engellemek içindir.              
(Ürdün gazetesi ed-Düstur, 22 Eylül 2013)

MISIR DARBESİ SONRASI İSLÂMCILAR
Yaser EZ-ZEATİRE 

Arapça yayım-

lanan gaze-

telerdeki yazan 

farklı eğilimdeki 

gazetecilerin yazı-

larından seçtiği-

miz yazıları her ay 

Ortadoğu’dan baş-

lığıyla yayımlıyo-

ruz. Burada yayım-

ladığımız yazılarda 

ortaya konulan 

tüm analizle-

rin gerçek/doğru 

olduğunu veya 

bunların tümüne 

katıldığımız söyle-

nemez. Yazılardaki 

amacımız olayların 

yorumlanmasın-

da ortaya konulan 

bakış açısı farklı-

lıklarını görünür 

kılarak meseleler 

karşısında ortaya 

konulan analizle-

rin hangi argüman-

lardan hareketle 

yapıldığını okurla-

rımızın fark etme-

sini sağlamaktır. 

Yazıların/yorum-

ların bu perspek-

tifle okunmasının 

O r t a d o ğ u ’ d a k i 

dolayısıyla dün-

yadaki gelişmeleri 

kavrama süreci-

ne önemli katkı-

larının olacağını 

d ü ş ü n ü y o r u z . 

Yazılar Harun 

Ersoy tarafından 

Türkçeye çevril-

miştir. (Umran)
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■ Ortadoğu’dan 

U zun yıllar Batılı ülkeler İran’da siyasi değişim 
yaşanmasına bel bağladılar ve son seçimlerden 

önceki -Ahmedinejad’ın kazandığı- cumhurbaşkanı 
seçimlerinde yaşanan çatışmalar, değişim yönündeki 
metodolojik hareketlenmenin modeliydi. İran’ın geri 
alınması, Batılı ve özellikle de Amerikan siyasi hedef-
lerinden biri hâlâ. İran Batıya doğru bir adım atsaydı 
Batı kendisine on adım atardı ancak Tahran henüz bu 
adımı atmadı. 

İran’ın değişmemesi ve aşırı ideolojik politikaları 
bırakmaması sürpriz değil. Asıl sürpriz Arap dünyası-
nın değişmesi ve Arap dünyasındaki tahrik edici unsur-
lar -ister Arap rejimleri ile halkları arasındaki ilişkinin 
yapısıyla ilgili öz unsurlar olsun ister sosyal ve siyasi 
tahrik vasıtalarıyla ve modern iletişim teknolojileriyle 
bağlantılı olsun- yapacağını yaptı ve nihayet uzun süre 
halkların haklarına ve özgürlüklerine direnen resmi 
siyasi duvar çöktü. Üstelik Berlin duvarından daha 
sert şekilde çöktü. Zira Arap dünyasında yönetimde 
ülkenin ve insanların geleceğini değiştirebilecek, tüm 
bir halkı helak olmaya, fakirlik, yıkım veya bir başka 
siyasi eğilime götürecek tek adam, tek lider zihniyeti 
var. Örnekler çok ve bütün bunlar direniş, mücadele, 
ümmeti koruma ve dış tehlikelerle mücadele sloganla-
rı altında yaşanıyor. 

Arap sistemi geçen yüzyılın başlarından beri yak-
laşık bir asırdır devam ettiği resmi kıyafeti içinde ya 
Batı emperyalizmi döneminin rahminde doğdu ya da 
bu dönemin ilavesi veya rejimlerinin destekçisi oldu. 
Şekil olarak bu kuralın dışına çıkan bazı devrimci -dar-
beci Arap rejimleri Moskova’yı kıble edindi, Batı ile 
Sovyetler Birliği arasındaki soğuk savaş dönemi çekiş-
melerinin içine girdiler. Sovyetler Birliği çökünce siyasi 
pusulalarını kaybettiler ve başka bir kıble aramaya baş-
ladılar. Kaddafi kendi nükleer projesini sundu, Batıyla 
dostluk ve rızasını istemek için ödünler verdi ancak 
tuzağa düştü. Saddam Hüseyin, hem Irak’ı hem İran’ı 
birlikte yakmak için programlanan İran-Irak savaşı 
tuzağına düştü. Suriye rejimi ise Tahran’daki mezhep-
çi kıblesinin tarafında olmayı seçti. Irak’a karşı İran’ın 
yanında yer aldı, Iraklı Baasçı yoldaşlara karşı Irak’taki 
İran askerini destekledi, İran’a Lübnan’da siyasi ve 
askeri kanat kurdu. Bu kanat bugün Suriye’deki mez-
hepçi fitne ateşinin karıştırılmasında Suriye rejimini 
destekliyor. 

Arap siyasi sistemi Arap Baharı devrimi sonrası hâlâ 
birbiriyle çekişen iki akım arasında bölünmüş durum-
da. Bir akım İran’ı destekliyor, Tahran’dan Bağdat, 
Suriye ve Lübnan’a uzanıyor, halkasını Bahreyn, 

Yemen ve diğer bölgelerde genişletmeye çalışıyor. 
Bu akım ABD’nin politikaları sebebiyle varlığını Irak’ta 
güçlendirdi. Diğer akım ise Batıya ve ülkelerine sığını-
yor ve içerideki tahrik unsurlarından kurtulmuş değil, 
hatta iş eski rejimlerin yerini almaları için rehabilite 
edilecek başka alternatifler benimsemeye kadar vardı. 
İhvan’ın Mısır ve Tunus’ta iktidar için rehabilite edil-
mesi bir Batı işidir ve ABD’nin İhvan rejiminin Mısır’a 
dönmesini desteklemesi, Washington’un şu süreçte 
Arap halklarının taleplerini anlama boyutuna dair 
büyük bir soru işareti oluşturuyor. 

Batı bölge için çizilen değişim hareketinin başını 
çekecek bitirici savaşın Mısır’dan, cumhurbaşkanı 
Mursi ve rejimiyle başlayacağına bel bağladı ancak 
ordu ve Mısır halkı, değişimi bir başka yönde isteyen 
halkçı iradeyle Batıyı ve dünyayı şaşırttı. Mısır’da ve 
Arap dünyasında dini akım olarak önerilen seçenek 
Tahran’daki Şii dini akımla çekişmeyi yönetemedi. Bu 
çekişme bölgeyi parçalamakla ve kan kaybıyla son 
bulacak. İran-Irak savaşı örneği her ikisi de Müslüman 
olduğu halde tarafları tüketen bir soykırımdı. 

Şu an İran’ın başını çektiği akım ile Batı yanlı-
sı akım arasındaki bitirici savaşın alanı olması için 
Suriye’ye bel bağlanılıyor. Oysa bu savaşın risklerinden 
biri de dini aşırılığın en aşırı şekilleriyle Suriye sahasına 
baskın gelmesidir. Ancak Batı temel olarak İran akı-
mının zayıflatılmasına, Hizbullah’la olan gizli halatının 
koparılmasına ve yeni Arap rejimlerinin bölgedeki 
Amerikan ve müttefiklerinin stratejisi çerçevesinde 
rehabilite edilmesine bel bağlıyor. 

Bölgedeki değişim savaşı zahiren, Batı ve Arap 
medyasının sabah akşam öve öve bitiremediği halk-
ların hakları, katılım, özgürlük, insan hakları müca-
delesidir. Arap sokaklarındaki hareketliliklerde de bu 
söylemler tekrarlanıyor.  Ancak bu mücadelenin iç 
yüzü Arapların Osmanlı devletine yönelik büyük Arap 
devrimi yapıldığı zaman İngilizlerin verdiği vaatlere 
güvendikleri zaman yaşanan olaylardan pek farklı 
değil. Vaat bağımsız ve özgür bir Arap devletiydi 
ancak sonuç bölünmüş, sömürülmüş bir Arap dünyası 
ve işgal edilmiş bir Filistin oldu. 

Bugün vaat, yönetim noktasında yeni siya-
si araçlar ve alternatiflerle yeni bir Arap rejimidir 
ve bu rejim Batı ve müttefiklerinin stratejisine hiz-
met amacıyla yaşanan çekişme çerçevesinde yeni 
rol için rehabilite ediliyor. Bölgedeki şartlar değişti, 
keza araçlar da. Hedefler ise sabit hiç değişmiyor.                                                  
(Ürdün gazetesi er-Rai, 9 Eylül 2013)

ARAP BAHARI SINIRLARIN YENİDEN ÇİZİLMESİ
Nasuh EL-MECALİ 
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ABD, geçmişteki soğuk savaş günlerinde milliyetçi ve Komünist 
yayılmacılıkla mücadele noktasında Ortadoğu’da üç esaslı ülke-
yi destek almıştı. Türkiye Sovyetler Birliği ile mücadelede birinci 
savunma hattıydı ve Körfez’in jandarması Şah’ın İran’ı İsrail’in 
Arap kordonu diye bilinen ülkelere karşı açacağı herhangi bir 
savaşta stratejik yedekti. Arap ülkeleri ise herhangi bir mücade-
lede mızrak başı oldu ve halen de öyleler.

Buna karşın Suriye, Mısır ve Irak, Sovyetler Birliği açısından 
mücadele ülkeleriydi. Mısır Afrika derinliği ve Şam ülkelerini 
(Biladu Şam) etkilemesiyle birlikte birçok ülkenin sömürüden 
kurtulmasına ve Moskova’nın yörüngesine girmesine yardımcı 
oldu. Bunun yanı sıra Mısır Hindistan’la birlikte Bağlantısızlar 
Hareketi ülkelerinin temel ayağıydı. Mısır’ın Yeni Delhi ile 
ABD’nin Asya’daki ana müttefiki İslamabad arasındaki çatışma-
da rolü oldu.

Bugün ittifaklar çok değişti. Türkiye’nin hala ABD’ye yönelik 
pozisyonunu koruduğu doğru ancak emelleri Komünist yayıl-
macılıkla mücadeleyi aştı. Sovyetler Birliğinin çökmesi sonrası 
Türkiye İslamcıları Ortadoğu ve Orta Asya’da yani Rusya’nın 
doğrudan sınırları üzerinde Osmanlı saltanatının şanlı günlerini 
geri getirmeyi istemeye başladı. Şam ülkeleri Türkiye’nin naza-
rında Ankara’ya tabi vilayetlerden ibaret hale geldi. Türkiye, din-
ler ve mezhepler yasasının hükmettiği mezhepçi temelli bölün-
meye maruz kalan Suriye’de vekaleten bir savaş yürütmektedir.

İran ise şu günlerin ifadesi olarak etkisinin milliyetçi, solcu 
ve sağcı temelde yoğunlaşması sonrası devrim zamanında bir 
başka pozisyonda yer aldı. İran’ın süper devlet olma emelleri 
var. Nüfuzunu Irak’tan Lübnan’a ve oradan Suriye ve Filistin’e 
yayabildi. Bunların yanı sıra Şah’ın Körfez’in jandarması olduğu 
konumunu geri kazanma girişimlerinde bulunuyor. Sadece 
Mısır, Cemal Abdunnasır döneminde istifade ettiği etki gücüne 

sahip değil şu an. Mısır’ın İsrail’le Camp David anlaşmaları 
imzalamasından itibaren izole edilmesi bu güçler arasındaki 
dengede büyük bir dengesizlik yarattı. Bunun bölgenin yaşadığı 
Amerikan saldırısına doğrudan etkisi oldu. Bu saldırı Filistin ve 
Lübnan’daki İsrail saldırıları ile kendini gösterdi.

Bu jeo-stratejik karmaşıklığın ortasında bölge halkları din, 
mezhep ve grupçuluk adı altında mezhepçi iç savaşlar yaşıyor. 
Gözlemciyi en fazla üzen husus ise aralarında aydınların da 
bulunduğu küçük aktörlerin, ötekinin kanı üzerinde iktidara 
gelmelerinin tüm dengeleri altüst edeceğini düşünmeleri. Söz 
gelimi Lübnanlılar böyle düşünüyorlar. Sayda’ya yakın Abra’dan 
Mirab’a, Trablus’tan Sur’a ve oradan tüm bölgelere uzanan fit-
nenin kendilerine demokrasi ve saygınlık getireceğini sanıyorlar. 
İslamcıları ve İslamcılar dışındaki kesimleriyle Suriyeliler Türkiye 
sınırına yakın Azaz kentini, Şam’daki Gota’yı veya Lazkiye’yi 
kontrol altına almalarının kendilerini İslam’ın dört halife döne-
mine götüreceğini düşünüyorlar. Oysa onlar ve başkaları kendi 
kanlarını umursamayan büyük aktörlere hizmet eden piyonlar-
dan başka bir şey değildir.

Büyük aktörler yeni bir dünya düzeni kurmak için çekişi-
yorlar. Bu düzenin büyük bir riske girmeden Suriye’deki ve bu 
ülkeye yönelik savaşlardan, iki buçuk yıldan beridir devam eden 
Suriyelilerin trajedilerinden doğacağını düşünmek mümkün. O 
vakit yıkılmasından be büyük stratejileri etkilemekten uzaklaştı-
rılması sonrası bu ülkeyi – tabi tek bir bütün olarak kalırsa-kimin 
yönettiği asla önemli olmayacaktır. Bu döneme gelmeden önce 
uzun zaman geçecek. Bu zaman Irak ve Şam ülkelerinde tüm 
şiddeti görülen sürprizler ve iç savaşlarla dolu. Bu savaşlar din 
adına açıldığı sürece İran ve Türkiye de uzak kalamayacak.       

(El Hayat, 21 Eylül 2013)

BÜYÜK STRATEJİLER VE İÇ SAVAŞLAR
Mustafa ZEYN

ARAPLAR VE SURİYE 
SAVAŞI

Ureyb E-RENTAVİ

T emsilcileri Kahire’de toplanan ülke-
lerin liderlerinin ve tüm Arap devlet-

leri Gota’daki kimyasal suçla ilgili uluslar 
arası soruşturmanın sonuçlarını bekleme 
gereği duymalıydılar ve bayrağı ulus-
lar arası güçlere teslim etmek yerine 
Suriye’deki dizginleri ellerine almaları 
gerekirdi. Ne var ki onlar ve içlerinden 
çoğu ‘askeri operasyonun’ kapsamlı bir 
savaşa dönüşmesini arzuladılar. Ki böyle-
ce yeni ‘üçlü saldırının’ başkentlerinden 
istenen paraları sağlamakta, hazır suçla-
malar ve kararlar çıkarmakta yarış içine 
girebilsinler, saldırıya siyasi kılıf bulsunlar. 
Her halükarda Washington ve müttefik-
lerinin en fazla ihtiyaç duyduğu şey bu. 

Arapçılık ve birleştirici milli kimlik, 
bölgeyi saran, cephelere, eksenlere ve 
kamplara bölen mezhep ve din savaşla-
rının en belirgin kurbanı değil sadece, 
aynı zamanda en iğrenç karalama, yeni-
den tanımlama ve konumlama girişim-
lerine maruz kalmakta. Bugün Arapçılık 
Washington’dan, NATO ve İsrail’den güç 
alarak da olsa İran’a karşı yürütülen her 

eylemin adı oldu. Milli kimliğin omurgası 
Sünnilik, Selefilik ve cihat oldu. 

Bir kez daha Arap Birliği, Nebil 
el-Arabi ‘liderliğinde’ bir avuç Arap ülke-
sindeki istihbarat, para ve diplomasi çev-
relerinin aşağılanmış bir kuyruğu olduğu-
nu gösteriyor. Genel sekreteri ise günbe-
gün nasipsiz olduğunu ispatlıyor, Arap 
Birliği’nden kendi imzasıyla ve deforme 
olmuş gölgeliği altında çıkan en önemli 
kararlar ve ‘kılıfların’ yalancı şahidi olma-
ya rıza gösteriyor. 

Irak, Libya, Sudan, Somali ve Yemen 
sonrası Suriye semaları da Tomahawk 
füzeleri, hayalet uçakları, bütün öldürme 
ve yıkım araçlarının kol gezdiği altıncı 
saha olacak. İğrenç Gota suçunda ölenle-
rin kaç katı evladı ölecek bu saldırılarda. 
Egemenlik, haklar, zenginlik kaynakları 
ve Arapların geleceği her daim Nebil 
el-Arabi’nin liderliğini yaptığı Arap zirvele-
ri ve toplantılarının kılıfıyla ayaklar altına 
alınıyor. Arapların vaziyetleri bu minval 
üzerine kalmayı sürdürürse birkaç yıl 
içinde Tomahawk füzelerinden nasibini 
almamış Arap ülkesi kalmayacak. 

İlk emri ‘oku’ olan bir ümmetin lider-
leri okumadılar ve hatta kesinlikle oku-
mak istemedikleri için içlerinden hiçbiri 
işgaller ve saldırılardan dolayı felaketzede 

olmuş tüm ülkelere yönelik politikalarının 
sonuçlarına dikkat çekmediler. Irak’ta 
Amerikan saldırısı için acele edenler, 
Colin Powell’le uzun uzadıya el sıkı-
şan, onun Güvenlik Konseyi kürsüsünde 
Irak’ın kitle imha silahlarına sahip olduğu 
ve el-Kaide ile bağlantılarına dair sundu-
ğu kanıtlarına dikkat çekici bir hayranlık 
duyanlar bugün Irak için timsah gözyaşı 
dökenlerin, Irak’a ulusal tehdit kaynak-
larının ana kaynağı olarak bakanların ta 
kendileridir.  Aynı durum Libya, Yemen 
ve Somali için geçerli. Amerikan askeri 
operasyonu temel bir fark yaratabilirse 
yarın durum Suriye’de veya Suriye ile 
birlikte hareket eden ülkelerde pek farklı 
olmayacaktır. 

Bu bir dağılmışlık hali ve çöküşler seri-
sidir. Yuvarlanan alev topunun Suriye’nin 
coğrafik sınırlarında duracağını düşünen-
ler yanılırlar. Yarın siyasetin ve medyanın 
öncelikleri bu ciddi Arap ülkelerini de 
işgal edecek, Güvenlik Konseyi’nde ve 
NATO yönetiminde bu ülkeler hakkında 
görüşmeler yapılacaktır. Arap Baharı’nın 
bir ülkeden diğerine gelişimi ve geçişleri-
ne hükmeden ‘domino ilkesi’, dağılma ve 
çöküş operasyonlarını düzenleyen ilkedir.
(Ürdün gazetesi ed-Düstur, 29 Ağustos 
2013)
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■ Ortadoğu’dan 

C ezayir devletinin ‘çökmesi’, ‘sosyal şiddet ve terörün’ 
ortaya çıkışı, Cezayir eski başbakanı Ahmed Bin Beytur’un, 

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın yaptığı değişik-
likleri yorumlarken uyarısını yaptığı iki sonuç. Bu değişiklikler 
Buteflika’nın 14 yıldan fazladır süren iktidarının uzatılmasına 
zemin hazırlıyor. 

Buteflika’nın yaptığı hükümet, ordu, emniyet ve Cezayir 
Kurtuluş Cephesi yönetimindeki değişiklikleri kapsıyor. Ayrıca 
yeni anayasa taslağı cumhurbaşkanlığının yıllarca uzatılmasına 
izin veriyor.

Beş ay önce beyin kanaması geçiren ve adeta komaya giren 
cumhurbaşkanı Buteflika’nın (76) böylesine güçlü şekilde dön-
mesi muhalifleri ve rejimin barışçıl şekilde değişimini umanlar 
için sürpriz oldu. 

Buteflika’nın üçüncü cumhurbaşkanlığının süresinin gelecek 
yıl bitmesi öngörülüyordu ancak bu yeni icraatlarla 2016’ya 
kadar iktidarını sürdürmeyi garanti altına alacak. Değişime 
karşı korumalı, tarihin ve çağın akışının tersi yönünde yol alan 
tüm Arap rejimlerinde bu alışılmış bir durum. Cezayir kaynak-
larıyla çok zengin bir ülke olarak görülmektedir. 3200 milyar 
metreküp olarak ölçülen petrol rezervi vardır. Ayrıca 60 milyar 
metreküp kaya gazı hacminde kullanılmayan enerjisi bulunuyor. 
Bu, dünyadaki en büyük rezervdir ve ABD’de bulunana denktir 
ancak kaynaklardaki bu büyük zenginlik Cezayirlilere kalkınma 
ve sosyal adalet olarak yansımadı. Avrupa’ya buğday ve arpa 
ihraç eden tarımı geriledi. Afrika’daki en etkin olan turizmi kötü 
yönetim ve yolsuzluk dahil birçok sebepten ötürü alt sıralara 
geriledi. 

Buteflika’nın uzatma adımlarının Cezayir Kurtuluş 
Cephesi’nin lideri olduğu ittifakın hakim olduğu parlamen-
to koridorlarında muhalefetle karşılaşmayacağı kesin. 
Cumhurbaşkanının ve desteklilerinin iktidarını ebedileştirme 
yönündeki bu eğilim artan bir muhalefetle karşılaşmaktadır. 
Eski Cezayir istihbarat başkanı Muhammed Medyen’in ortadan 
kaldırılması güvenlik organındaki muhalefete ışık tutmaktadır. 

Cezayirliler büyük yolsuzluk hikayeleri anlatıyorlar, ülkenin 
zenginliklerinin dışarıdaki bankalara havale edildiğinden bah-
sediyorlar ve kapalı odalarda yaşanılanları ülkedeki etkin iki 
balina arasındaki çekişme olarak görüyorlar. Bu da siyasi yollarla 
değişimin gerçekleşmesi ihtimaline yönelik ümitsizliği ve hayal 
kırıklığını yansıtıyor. İslâmcı veya solcu muhalif partiler Cezayirli 
seçmeni ikna edemiyorlar. Rejim destekçisi partilerin görevi ise 
sadece cumhurbaşkanlığının kararlarını mühürlemek. 

1988 yılında Cezayir sokakları kaynamıştı. Devlet bu kayna-
mayı güç kullanarak bastırmış, yüzlerce ölü ve binlerce kayıp 
bıraktı. Bu halkçı eğilim siyasi değişiklere götürdü ve seçimleri 
İslâmi hareket kazandı. Ardından Cezayir ölümlerin, boğazlan-
manın, saygınlıkların ve hakların çiğnendiği karanlık yıllara ve 
bugün dahi hala etkilerini yaşayan uzun bir iç sıkıntıya, krize 
girdi. Cezayirliler kanlı şiddet yılarında yaşananlardan büyük 
dersler aldılar ancak rejimin bunlardan hiçbir şey almadığı kesin.                                                                                      
(Londra’da yayımlanan el-Kudsü’l-Arabi gazetesi, 20 Eylül 
2013)

CEZAYİR NEREYE GİDİYOR?GENERALLER İLE KRALLAR 
ARASINDA İHVAN

Hilmi EL ESMER

S onunda Mısır’da Müslüman Kardeşler  Teşkilatı’nı 
yasaklayan beklenen karar çıktı. Karar aslında 

pratikte çok önceden çıkmıştı ve sadece mahkemeden 
‘resmi’ açıklanması eksikti. Zira  hareket zaten yasaktı, 
üyeleri yakalanıyor, ofisleri ya kapalı ya da kundaklanı-
yordu.

Mısır veya diğer ülkelerdeki İhvan cemaati kelime-
nin tam anlamıyla sadece bir örgüt değil, bir fikir ve 
harekettir. Fikri olarak bu ekole ait olanlar örgütsel 
anlamda üye olanlardan kat kat fazladır. Cemaatin bir 
örgüt olarak yasaklanması örgüt boyutunu hiç şüphesiz 
etkiler ancak fikri boyutta kesinlikle hiçbir etkisi olmaz. 
Hatta daha da ileri gidip şunu söyleme cesaretinde 
bulunabilirim: Cemaatin örgüt olarak yasaklanması 
pratikte örgütsel konumu açısından cemaate daha 
fazla yarar getirir. Çünkü bu cemaat gözlerden uzakta 
çalışma rolünü, herkesin gözü önünde çalışmaktan 
daha ustaca yapmaktadır. Bir başka ifade ile Müslüman 
Kardeşler tutuklu ve yasaklı olmak rolünü resmi söylem 
taşıma rolünden daha iyi oynar.

Müslüman Kardeşler tarihsel olarak  hareketi yasak-
layan herkesin gittiğini ve dağıldığını ancak  hareke-
tin geliştiğini, doğduğunu ve büyüdüğünü ispatladı. 
Kendisi kaldı, düşmanları gitti. Bunun sebebi İhvan 
liderlerinin ve üyelerinin dahi olması değil, İhvan hare-
ketinin hayatını İslâm’ın sadeliğinden ve fıtratından 
alan sade bir düşünce oluşudur. Bu yüzden birilerinin 
İhvan’ı tarihten silmesi imkânsızdır. Birileri bu silme işini 
iyi yapabilseydi bu hususta hiç kimse Tunus’ta Bin Ali 
veya Mısır’da Abdunnasır’ı geçemezdi.

Mısır’da İhvan’ın yasaklanma kararını okuyoruz. 
Ürdün resmi açıklamasında da toplum oluşumlarından 
hiçbirinin uzaklaştırılmamasına, yasaklanmaması ve 
hayattan silinmemesine dair vurguyu okuyoruz. Gerçi 
Ürdün İhvan’ı hukuki olarak tam anlamıyla resmi ruh-
sat almış değil. Ürdün krallığı kurulduğundan beri ve 
cemiyetleri düzenleyen yasalar çıkmadan önce de İhvan 
vardı. Bununla birlikte İhvan oluşumunun Ürdün haya-
tından uzaklaştırılması yönündeki tavsiyelere ve nasihat-
lere rağmen Kral Abdullah’ın bu husustaki sözlerinden 
dolayı mutluluk duyuyoruz. Burada Hüsnü Mübarek ile 
Kral Hüseyin arasında yaşanan diyalogun hikâyesinden 
bahsedeyim. Arap zirvelerinden birinde Mübarek, 
Hüseyin’e ‘ İhvan’a çalışma izni vererek bizi sıkıntıya 
sokuyorsunuz’ demiş. Bu hikâyenin doğruluk boyutunu 
bilemiyorum ancak Hüseyin’in ve halefinin görüşünü 
değiştirmediği kesin. Hüseyin ve oğlu Abdullah farklı bir 
yöntem izlemekten ısrarlılar. Sebep ise sadece Ürdün 
toplumunun özelliğinden kaynaklanmıyor, uzun yılların 
derinleştirdiği bir kanaat bu. Bu kanaat ‘meşruiyetin’ par-
çalanmayacağı, meşruiyeti engelleyenin aslında öncelik-
le meşruiyeti kendisinden engelleyeceği şeklindedir. 
Ancak generallere kralların feraseti nasıl ulaştırılacak.                                                                             
(Ürdün gazetesi Ed Düstur 24 Eylül 2013)
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Burhanettin CAN

2001 yılında ABD başkanı Bush tarafından baş-

latılan 100 yıllık haçlı seferleri ile önce Afganistan 

sonra Irak işgal edilmiş, daha sonra Sudan, Yemen 

bölünmüş, Suriye, Somali, Libya ve diğer İslâm 

ülkelerinde iç ihtilaflar kaşınarak, İslâm coğrafyası 

kan gölüne çevrilmiştir. İkinci nesil kadife darbe 

girişimleri (‘Arap Baharı’) ile kurulan oyun, Mısır ve 

Tunus’da bozulunca; Mısır’da Müslüman Kardeşler 

yönetimi, askeri darbe ile devrilmiştir. Müslüman 

Kardeşler hareketinin buna cevabı, Sivil itaatsizliği 

öngören, şiddete bulaşmayan bir stratejinin uygu-

lamaya sokulması olmuştur. Mısır iç hesaplaşmaya 

doğru gitmektedir. Şiddete bulaşmadan yürütülecek 

bir mücadele, Allah’ın izniyle Büyük İslâm Devrimini 

gerçekleştirecektir. 

Mısır’da Büyük İslâm Devrimi gerçekleştiği 

an, domino etkisi yaparak İslâm coğrafyasındaki 

tüm işbirlikçi yönetimler, diktatörler yıkılacaktır. 

Müslümanlar, bir yandan İslâm coğrafyasının başına 

küresel zalimler tarafından musallat edilmiş zalim, 

işbirlikçi diktatörlerden kurtulmak için mücade-

le ederken; diğer yandan, iç zalimlerin efendisi 

olan küresel zalimlerin tuzağına da düşülmemeli-

dir. Bu nedenle İslâm coğrafyasında Büyük İslâm 

Devriminin gerçekleşmesi için, 21. Yüzyıl Haçlı 

Seferlerini Mısır’da durdurup yok etmek zorundayız. 

Mısır Denklemi

Bu coğrafyada her bir ülkeye etki eden dinamik-

lerin, farklılık göstermekle beraber; ortak paydaları 

oldukça fazladır. Mısır’da vuku bulan olaylar yalnızca 

Mısır’ın iç dinamiklerinin sonucu değildir. Mısır’daki 

olaylar, 1- İç Dinamikler, 2- Bölgesel Dinamikler ve 

3- Küresel Dinamikler olmak üzere 3 ana eksene 

bağlı olarak gelişmekte ve şekillenmektedir. Bu üç 

eksenin ortak payda oluşturması durumunda da, 

Mısır olayları, bir şekilde, olumlu ya da olumsuz bir 

denge durumuna kavuşacaktır. Önceki yazımızda 

Mısır’ın İç Dinamiklerini inceledik. Burada, Bölgesel 

Dinamiklerle, Küresel Dinamikler, Mısır üzerinde 

etkili olan Dış Dinamikler olarak göz önüne alın-

maktadır

Mısır ve Bölgesel Dinamikler

Mısır, İslâm coğrafyasının en stratejik ülkelerin-

den biridir. Akdeniz’den Hint Okyanusu’na su yolu 

ile geçiş, en hızlı, en kısa ve en ekonomik olarak 

Süveyş Kanalı üzerinden olabilmektedir. Nil nehri, 

bu coğrafyanın bereket kaynağıdır. Mısır’ın kom-

şuları, Libya, Sudan, Ürdün, İsrail, Filistin, Suudi 

Arabistan olup Mısır’daki her siyasi olaydan, şu ya 

da bu şekilde, az ya da çok etkileneceklerdir. Bunun 

yanı sıra bölgede etkin olmak isteyen Türkiye, İran, 

Mısır Büyük İslâm Devriminin
Dış Dinamikleri:

-Büyük İsrail Projesi, Büyük Ortadoğu Projesi ve Yeni NATO Projesi-
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Rusya gibi bölgesel güçler de, Mısır’daki olaylardan 

etkilenecektir ve Mısır’daki olayları etkileyecektir. 

Mısır’da Müslüman Kardeşler Hareketi’nin ikti-

dar oluşu, sadece komşularını veya bölgesel güçleri 

etkilemeyecek, aynı zamanda Müslüman Kardeşler 

Hareketi’nin temsil ettiği fikri yapıya karşı olan tüm 

bölge ülkelerini de etkileyecektir. Mısır’da Müslüman 

Kardeşler’in İslâmi bir sistem inşa etmesi durumun-

da, bölgedeki tüm diktatör ve kraliyet sistemleri 

domino etkisiyle yıkılıp gidecektir. Suudi Arabistan, 

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Mısır’da yapı-

lan Askeri darbeye 12 milyar dolarlık acil yar-

dım yapmalarının ve bölgedeki 

Kraliyet yönetimlerinin Mısır’ı 

ziyaret ederek Askeri darbeci-

lere destek vermelerinin sebe-

bi işte tam da budur. Suudi 

Arabistan ve Katar, Suriye’de 

diktatör, laik ve Nusayri olan 

Esed yönetimini devirmek için 

mücadele ederken, Mısır’da, 

Sünni ve İslâm için mücade-

le eden Müslüman Kardeşler 

Hareketi’nin iktidardan düş-

mesine destek vermektedir!...

Küresel Dinamikler

Soğuk Savaş sonrası 

dönemde, 21. asrın başlangı-

cında dünya hâkimiyet müca-

delesinde, ana hatları ile 6 

ağırlık merkezinin var oldu-

ğunu söyleyebiliriz:

• ABD-AB-İngiltere (“Büyük Ortadoğu Projesi”, 

“2. Sevr Projesi”)

• Siyonizm (“Büyük İsrail Projesi”)

• Küresel Sermaye (“Özelleştirme Projesi”)

• Vatikan (“Avrasya’nın Hıristiyanlaştırılması 

Projesi”)

• İslâm (Dünyayı Fetih Projesi)

• Çin-Rusya (“Küresel Güç Olma Projesi”)

Bugün için dünya ABD-AB-İngiltere-Siyonizm-

Küresel Sermaye ile Rusya-İran-Çin eksenli yeni 

bir kutuplaşmaya doğru sürüklenmektedir. ABD’de 

Neocon-Siyonist ittifakı ile Amerikan Milliyetçileri 

WASP’çılar arasında ciddi bir kavga vardır. Bu kavga 

dünyanın her tarafına yansımaktadır. Ayrıca ABD, 

Çin’e karşı Rusya ile ittifak kurmaya çalışmaktadır. 

Suriye’deki yakınlaşmaya bu açıdan bakılabilir.

Ayrıca, her türlü bloklaşma ve ittifakın, kendi iç 

tezatları bulunmaktadır. Bu kamplaşma, şu an için 

geçerli olup her türlü yeni değişim, saflaşma ve pay-

laşım olabilir. 

‘Büyük İsrail Projesi’

Teoder Herzl’in Siyonizm’i 

kurması ile birlikte Siyonist 

hareket, ‘kendilerine vaad 

edilen toprakları’(!) yeniden 

elde ederek ‘Büyük İsrail dev-

letini’ kurmayı (‘Büyük İsrail 

Projesi’) hedeflemiştir. 

İkinci dünya savaşının 

sonunda, Batı ittifakının des-

teği ile Filistin topraklarında 

bir İsrail devletinin zorla kur-

durulmasının ardından, baş-

latılan iki yönlü göç dalgası 

(dışarıdan İsrail’e Yahudilerin 

göç ettirilmesi, içeriden 

Filistinlilerin Filistin’den sür-

gün edilmesi) sonucunda, 

Filistinlilerin toprakları silah 

zoruyla ele geçirilerek, İsrail 

devletinin sınırları sürekli 

olarak genişletilmiştir. 

Siyonist İsrail devletinin bir 

çıbanbaşı olarak, bu coğrafya-

da, sürekli kavga ve gerilim 

sebebi olması, Siyonizm’in “Amentü şartlarında” biri 

olan ‘Vaad Edilmiş Topraklar’(!) meselesinde gizlidir. 

‘Vaad edilmiş Topraklar’(!) 

Siyonistler, dindar olmamış olmalarına karşın 

Yahudilerin dini duygularını harekete geçirebilmek 

için dini terminolojiyi çarpıtarak kullanmayı bir yön-

tem olarak benimsemişlerdir. En çok da Tevrat’taki 

Tekvin 15/18 ayetini istismar etmişlerdir:

■ Mısır Büyük İslâm Devrimi

Mısır’ın siyasi aktörlerinden 
çoğunluğu İsrail’e karşı olup 
İsrail’le uzlaşma taraftarı 
değildir. Müslüman Kardeşler 
Hareketi, bu olguyu göz 
önüne alarak, geçen yazı-
da dile getirdiğimiz Birleşik 
Cephe Hareketi’ni genişletme-
li ve sağlamlaştırmalıdır. Bu 
amaçla dozajı çok iyi ayarlan-
mış bir psikolojik harekât yürü-
tülmelidir. Psikolojik harekâtın 
amacı, zulme karşı Birleşik 
Cephe Hareketi’nin saflarını 
pekiştirip Cuntacıların safları-
nı çözmek olmalıdır.
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“Mısır ırmağından büyük ırmağa, Fırat nehrine 

kadar bu diyarı senin zürriyetine verdim.” (Tekvin, 

15/18)

Siyonist önderler, bunu, İsrailoğulları’nın inanç-

ları ne olursa olsun, Allah tarafından yalnızca 

İsrailoğulları’na, yani bir ırka yapılmış bir vaat 

olarak kabul etmekte ve tüm Yahudilere benimset-

meye çalışmaktadırlar. Hareketin başlatıcı önderi 

Herzl, 1902’de yazdığı Altneuland adındaki roma-

nında, “Ülkenin toprakları Akdeniz’den Fırat nehri-

ne, güney Filistin’den Lübnan’a kadar uzanıyordu”1 

derken, vaad edilmiş topraklara işaret etmekteydi. 

Yahudi Devleti kitabında ise, “Filistin bizim unutul-

maz tarihi yurdumuzdur. Tek başına bu isim halkı-

mızın güçlü bir birleşme çığlığı olacaktır”2 demek-

tedir. Herzl’i takip eden bütün Siyonist önderler, bu 

hedefe önemle vurgu yapmışlardır:

“Madam Golda Meir: Bu ülke bizzat Allah tara-

fından yapılmış bir vaadin gerçekleşmesi olarak 

mevcuttur.”

“Menahem Beghin: Bu toprak bize vaad edilmiştir 

ve bizim bu toprak üzerinde bir hakkımız vardır” 

... “İsrail Peygamber’in toprağı İsrail halkına teslim 

edilecektir. Tamamı ve ilelebet.”3.

“Moşe Dayan: Bizler Tevrat’a sahipsek, kendimizi 

Tevrat ehli olarak görüyorsak, Tevrat topraklarına 

da, yani Hâkimler ve Hz. İbrahim’den Hz. Musa’ya 

kadarki peygamberlerin topraklarına, Kudüs’e, 

Halil’e, Eriha’ya ve daha başka yerlere sahip olma-

mız gerekecektir.”… “Bizler devletin sınırlarını tespit 

etmek mecburiyetinde değiliz.”4

İsrail Savaşçıları adlı grup, 4 Kasım 1995’de 

“vaad edilmiş toprakları Araplar’a bırakacak her kişi-

yi Allah’ın emri üzerine” katledeceklerini söyleyerek 

İzak Rabin’i öldürürlerken,5 böyle bir beyin yıkama-

nın etkisi altında idiler. 

Vaad edilmiş topraklar olarak bahsedilen bölge 

(Büyük İsrail), Mısır, Ürdün, Lübnan, Filistin, 

Suriye, Irak ve Türkiye’nin bir kısmını kapsamakta-

dır. İsrail’in kurulduğu günden bu güne kadar adım 

adım topraklarını genişletmesi, komşuları ile hep 

savaş halinde olması ya da komşularını birbiri ile 

savaştırmaya çalışması, arka planda hep varolan 

‘Büyük İsrail Projesi’nde benimsenmiş olan “Böl, 

Parçala ve Yok Et Stratejisi”nin ürünüdür.

Siyonizm’in Böl, Parçala ve Yok Et Stratejisi

Siyonist yöneticiler, Nil’den Fırat’a kadar olan 

toprakların ele geçirilebilmesi için, bu coğrafyadaki 

ülkelerin kaosa çekilerek bölünmesini ve yerleri-

ne birbirleri ile kavgalı, İsrail’e muhtaç etnik ve 

mezhebi küçük devletlerin kurulmasını bir stra-

teji olarak benimsemişlerdir. Siyon önderlerinin 

Protokollerinde yer alan Beşinci Protokol ve Onuncu 

Protokol’de bu açıkça ifade edilmektedir.6 

Weizmann’a göre Ürdün ikinci planda bir hedef 

olmalıdır.7 Ben Gurion’a göre ise zincirin en zayıf 

halkası, Lübnan’dır ve ilk hedef o olmalı ve orada 

bir Hıristiyan devlet kurulmalıdır.8 General Moşe 

Dayan’a göre, bunu gerçekleştirilebilmenin yolu, bir 

subay bulup provokasyon yaparak, İsrail ordusunun 

Lübnan topraklarına girmesini sağlamaktır.9

Dünya Siyonist Örgütü tarafından Kudüs’te yayın-

lanan Kivunim (Yönelişler) dergisinde “80’li yıllar 

için İsrail’in stratejik plânları” adlı bir makalede, 

“böl, parçala, savaştır ve yok et” Siyonist stratejinin 

ana hatları özetlenmektedir (Aydoğan Vatandaş’ın 

Armagedon kitabında İsrail Genel Kurmayı’nın bel-

gesi olarak geçer.): 

“Bu ülkenin (Mısır) ayrı coğrafî eyaletlere bölün-

mesi, bizim Batı cephesi üzerinde, 1990’lı yıllar için 

siyasî hedefimiz olmalıdır.

Böylece Mısır bir kere parçalandıktan ve merkezî 

iktidardan yoksun bırakıldıktan sonra, Libya, Sudan 

ve diğer uzak ülkeler aynı çözülmenin içine gire-

ceklerdir. Yukarı Mısır’da bir Kıptî devletinin kurul-

ması ve daha az öneme sahip bölgesel kimliklerin 

oluşturulması, barış anlaşması yüzünden şimdilik 

geciktirilmiş, fakat uzun vadede kaçınılmaz olan bir 

gelişmenin anahtarıdır.

Lübnan’ın beş eyalete bölünmesi... Arap dünyası-

nın bütününde meydana geleceklerin müjdesini veri-

yor. Suriye ve Irak’ın etnik veya dinî kıstaslar bazın-

da belli bölgelere ayrılması, uzun vadede, İsrail için 

öncelikli gaye olmalıdır. Bunun birinci safhası ise, söz 

konusu devletlerin askerî güçlerinin imha edilmesidir.

Suriye’nin etnik yapıları, kendisini parçalanmaya 

hazır hâle getiriyor: Suriye’nin deniz sahili boyunca 

bir Şiî devleti, Halep’te ve Şam’da birer Sünnî devleti 

kurulabilir. Her halükârda Huran’la birlikte Ürdün’ün 

kuzeyinde -belki de bizim Golan’ımız üzerinde- kendi 
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■ Mısır Büyük İslâm Devrimi

devletini oluşturmayı ümid eden bir Dürzi kimliği de 

ortaya çıkabilecektir... 

Petrolce zengin ve iç mücadelelerin pençesindeki 

Irak, İsrail’in nişan çizgisindedir. Onun dağılması 

bizim için Suriye’ninkinden daha önemlidir, zira 

Irak, yakın vadede İsrail için en ciddî tehlikeyi temsil 

etmektedir.” 10

Yukarıda ki belgede öngörülen strateji, bugün, 

Libya’dan Irak’a kadar olan coğrafyada uygulama 

safhasına sokulmuştur. Siyon Önderlerinin Yedinci 

Protokolü’nde, İsrail’e düşman komşu devletlerin 

çatıştırılması öngörülmektedir:

“Bize muhalefet eden devletlere, komşuları tara-

fından harp açtırabilecek 

durumda olmalıyız. Eğer bu komşu devletler de 

bize karşı birleşirlerse, bir dünya savaşı çıkarmalı-

yız.”11

Büyük İsrail Projesi kapsamında, önce Irak sonra 

da Suriye iç savaşa sürüklenerek İsrail için Doğu cep-

hesi tehlike olmaktan çıkarılmıştır. Bugün Mısır’da 

benzer bir senaryo sahnelenmek istenmektedir. 

Müslüman Kardeşler Hareketi’nin Mısır’da seçimleri 

kazanması ile başlayan süreçle İsrail, hem Suriye 

hem de Filistin cephesinde ciddi sıkıntıya girmişti. 

Mısır’da Müslüman Kardeşler Hareketi’nin güçlü bir 

şekilde iktidar olmasıyla, bir taraftan Suriye’de ki 

cihada diğer taraftan Filistin’deki cihada tam bir des-

tek vererek İsrail’i her iki cepheden kuşatma imkânı 

olacaktı. Bugün İsrail’in hem Suriye’de Esed yöneti-

mini hem de Mısır’da askeri darbeyi desteklemesinin 

sebebi, bu kuşatmayı kırma amaçlıdır.

‘Büyük Ortadoğu Projesi’ 

Büyük Ortadoğu diye anılan İslâm coğrafyası, 

tarih boyu dünyayı kontrol etmek isteyen güçlerin 

hep ilgisini çekmiş ve bütün büyük güçlerin çatışma 

alanı haline gelmiştir. Sovyetlerin çöküşü ile ABD’nin 

buraları kontrol edebilmek için gelip yerleşmeye 

ve buralarda üsler kurmaya çalışması, daima stra-

tejik hedefleri arasında olmuştur. ‘Büyük Ortadoğu 

Projesi’, ‘NNSS 02’ olarak kodlanan ‘Ortadoğu’da 

ABD’nin Yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi: Bir 11 Eylül 

Sonrası Analizi’ (New National Security Strategy 

of The USA in the Middle East Apost September 

11 Analysis) adlı belgenin üzerine oturtulmuştur12. 

ABD, 21. yüzyılı bir “Amerikan Yüzyılı” olarak 

düşünmekte ve stratejilerini buna göre şekillendir-

mektedir. O nedenle bütün projeler, ‘Yeni Amerikan 

Yüzyılı Projesi (PNAC)’ ana projesinin alt pro-

jeleri olarak ele alınmaktadır. BOP da, ABD’nin 

Avrasya hâkimiyeti için geliştirdiği bir alt projedir. 

Başlangıcı, 1990’lı yıllara uzanmaktadır. Kamuoyuna 

ilk kez Joint Forces Quarterly dergisinin (ABD Silahlı 

Kuvvetler dergisi) Sonbahar 1995 sayısında ‘The 

Greater Middle East’ ismi ile duyurulmuştur. 

26 Şubat 2003’te Amerikan Girişim Enstitüsü’nde 

ABD Başkanı Bush tarafından ‘Ortadoğu’da 

Demokratik Değerlerin Yayılmasını Öngören Plan’ 

açıklanırken ‘Büyük Ortadoğu Projesi’nden bahse-

dilmiştir. Bush ayrıca 9 Mayıs 2003’te yaptığı bir 

konuşmada 10 yıl içerisinde ‘ABD-Ortadoğu Serbest 

Ticaret Bölgesi’nin kurulacağını açıklayarak proje-

nin hedeflerinden birini dile getirmiştir. Bush’un 

Ulusal Güvenlik Danışmanı Condolezza Rice, 7 

Ağustos 2003’te The Washington Post gazetesindeki 

yazısında, BOP kapsamında “22 ülkenin hedef tah-

tasına konulup yeniden yapılandırılacaklarını” ifade 

etmiştir. Daha sonra Dışişleri bakanı olduğunda, 

2006 yılında yaptığı bir açıklamada; ‘Yeni Bir Orta 

Doğu’ için ‘Genişletilmiş Orta Doğu Projesi’ndeki 22 

ülkenin sınırlarının değiştirilmesi zamanı gelmiştir” 

ifadesini kullanarak projenin uygulamaya sokuldu-

ğunu beyan etmiştir.

Ulusal Demokrasi Vakfı’nda 6 Kasım 2003’te 

Bush, ‘Ortadoğu’yu Özgürleştirme Stratejisi’ni ; 

Başkan yardımcısı Dick Cheney ise, Davos’ta Dünya 

Ekonomik Forumu’nda ‘Büyük Ortadoğu’ya Reform’ 

projesini açıklamıştır. Dışişleri Bakanı Colin Powell, 

değişik zamanlarda yaptığı konuşmalarda İslâm coğ-

rafyasının siyasal olarak değiştirileceğini belirtmiş-

tir13.
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ABD NATO Konseyi Daimi üyesi Nicholas Burns, 

24 Ekim 2003’te, ‘NATO ve Büyük Ortadoğu’ adlı 

bir toplantıdaki konuşmasında, NATO’ya yeni bir 

misyon biçilip Büyük Ortadoğu’da konuşlanmasını 

istemiştir.14 Londra’da yayınlanan el-Hayat gazetesi 

13 Şubat 2004’te, ABD’nin G-8 zirvesi için hazırlatıp 

üye ülkelere dağıttığı taslak metni yayınlamıştır.15

Bütün bunlar incelendiğinde BOP’un, birbiri ile 

iç içe geçmiş biri görünür, diğeri gizli olan iki amacı 

olduğu anlaşılmaktadır. 

Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP’un) 

Görünür Amaçları

ABD yönetiminin kamuoyuna dönük yaptığı 

yazılı ve sözlü açıklamalardan BOP’un görünür 

amaçları, aşağıdaki gibi özetlenebilir:

• Bölgedeki Kitle İmha Silahlarının (KİS) kont-

rol edilmesi, üretiminin ve yaygınlaştırılması-

nın engellenmesi,

• Bölgedeki terör odaklarının kurutulması, 

terörle mücadelenin sürekli hale getirilmesi,

• Totaliter rejimlerin demokratikleştirilmesi,

• Serbest piyasa ekonomisinin yaygınlaştırılma-

sı ve gerekli mekanizmaların kurulması,

• Bölgenin modernleştirilmesi,

• İnsan haklarının ve özgürlüklerin geliştirilme-

si, yaygınlaştırılması,

• Kadınlara eşit haklar tanınması,

• Radikal İslâmi unsurların temizlenmesi,

• Dini eğitimde reform yapılması.

ABD’nin demokrasi, kadın hakları, insan hak-

ları ve özgürlükleri gibi kavramları kullanmadaki 

niyeti, yerli işbirlikçi diktatörlüklerden çok çekmiş 

bir halka şirin görünüp bu kavramların meydana 

getirdiği cazibeden yararlanarak halkın direnişini 

mecrasından saptırmak ve yeni işbirlikçiler bulup 

sömürüye devam edebilmektir. Radikal İslâmi unsur 

dediği şuurlu İslâmi hareketler olup; bunları, tasfiye 

edebilmek için yeni iç müttefikler bulmak istemek-

tedir. 

Bugün Mısır’da yaşanan darbeye ABD’nin açık 

destek vermesi, BOP’ un görünür amaçlarının bir 

aldatmaca olduğu; ABD’nin bu coğrafyaya özgür-

lük, insan hakları getirmek gibi bir derdinin olma-

dığı anlamına gelmektedir. Müslüman Kardeşler 

Hareketi, Anti Amerikancı kesimlere bu gerçeği 

anlatarak Birleşik Cephe Hareketi’ni genişletmelidir.

Büyük Ortadoğu Projesi’nin Gizli Amaçları

BOP’un gizli amaçları 4 başlık altında toplana-

bilir:

1- Müslümanlardan ABD’ye karşı meydana gele-

bilecek olan bir meydan okumayı kırmak: 

- ‘Ilımlı İslâm’(!) adında yeni bir din inşa ederek 

Devrimci İslâmi Hareketlerin önünü kesmek. 

-  Bununla eş zamanlı olarak etnik ve mezhebi 

temele dayalı yeni uluslar inşa edip bölgede-

ki karışıklığı, çatışmayı sürekli kılarak kaos 

meydana getirmek.

2- Bölgedeki devletlerin uluslararası sermayeye 

göre yapılandırılmasını sağlamak.

3- Bölgedeki enerji kaynaklarını ve ulaşım yol-

larını kontrol ederek enerji nedeniyle bura-

lara bağımlı olan ve gelecekte ABD’ye rakip 

olabilecek güçleri frenlemek. Bölgede varolan 

stratejik madenlere el koymak. 

4- İsrail’in güvenliğini sağlamak ve Büyük İsrail’i 

kurmak.

Büyük Ortadoğu Projesi’nin gizli amaçlarından 

en önemlisi, bölgeyi etnik, mezhebi ve dini eksen-

li olarak paramparça edecek tarzda yeni devletler, 

yeni uluslar, yeni dinler ve yeni düşmanlıklar orta-

ya çıkarmaktır. Afganistan’ın geleceğinde Amerikan 

Mısır’daki mesele, sadece Müslüman 
Kardeşler Hareketi’nin iktidardan düşü-
rülmesi olmayıp aynı zamanda, Mısır’ın, 
bölünme amaçlı çok ciddi bir karışıklı-
ğın içerisine çekilmek istenmesidir. Bu 
nedenle Müslüman Kardeşler Hareketi, 
Şiddete bulaşmayan sivil itaatsizlik 
eylemleri ile Şer İttifakının bu oyu-
nunu bozmak zorundadır. Bu amaçla 
Anti Siyonist, Anti Amerikancı ve Anti 
NATO’cu tüm kesimlerin, Birleşik Cephe 
Hareketi’ne dâhil olabilmesi için özel bir 
gayret sarf edilmeli, Cunta yalnızlaştırıl-
malıdır.
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politikası koordinatörlüğü görevini üstlenen Richard 

Haass, ‘Karışıklık’ adlı kitabında “yeni bir ulus inşa 

etmeyi”, ABD’nin işgal edeceği bölgelerde hakimiyet 

kurabilmesi için şart olarak ön görmektedir:

“…Tek başına güç kullanımı politik değişikler 

için yeterli değildir. Bu şekilde bir değişiklik için en 

etkili yol değişik şekillerde karışıklık yaratmaktır. 

‘Ulus inşa etmek’ bu yollardan biridir. İlk önce tüm 

karşı çıkanları yok edeceksin ve daha sonra başka bir 

topluluk yaratma işiyle meşgul olacaksın.”16

2003 yılında RAND Corperation tarafından hazır-

lanan ‘Sivil Demokratik İslâm: Ortaklar, Kaynaklar 

ve Stratejiler’ adlı raporda, ‘Türk İslâmı’, ‘Alman 

İslâmı’, ‘Arap İslâmı’, ‘Mısır İslâmı’, ‘Köktendinciler’, 

‘Gelenekçiler’, ‘Modernist Müslümanlar’ ve ‘Ilımlı 

İslâm’ gibi kavramlaştırmalara gidilmesi, Büyük 

Ortadoğu coğrafyasında yeni ulus inşasının yanı sıra 

yeni dinler inşa edilmek istendiğini göstermektedir.17 

Bu rapora göre, “Köktendinciler”(!) hayatın İslâm 

ahkâmına göre tanzim edilmesini istemekte ve bu 

yolla batılı değerlere karşı alternatif değerler insanlı-

ğa sunmaktadırlar. Bunlar, azınlık olmalarına karşılık 

teşkilatlı olup belli bir stratejiye göre hareket etmek-

tedirler. Bu nedenle “Köktendincilerin” (Şuurlu 

Müslümanlar), çoğunluk olan “Gelenekçilerle” 

kuracağı her türlü ittifak engellenmeli ve müm-

künse “Köktendinciler” yok edilmelidir. “Modernist 

Müslümanlar”, ibadetlerini yapan ve fakat İslâm’ın 

hayatı tanzim etmesine karşı olanlardır. Bunlara her 

türlü destek verilmeli ve bunların başarıları abartıla-

rak kamuoyuna sunulmalı, liderlikleri pekiştirilmeli 

ve bunlardan yeni liderler ortaya çıkarılmalıdır.

“Yeni NATO” 

İkinci dünya savaşının sonuna doğru, İkinci dünya 

savaşının galipleri, Moskova, Tahran, Qubeec ve Yalta 

Antlaşmaları ile dünyayı aralarında paylaşmışlardır. 

Bu paylaşma sonrasında komünist ve kapitalist blok 

arasında başlayan soğuk savaş, ABD ve Sovyet merkezli 

olarak dünyayı kamplaştırmıştır. NATO ve VARŞOVA 

paktları, bu paylaşımın bir sonucu olarak ortaya çık-

mıştır.18 

ABD, soğuk savaşı fırsat olarak kullanıp, kendi 

değerlerini üye ülkelere ve dünyaya yaymıştır. 

NATO’nun en büyük tahribatı, pakt içinde ki ülkelerin 

askeri personelini, zihinsel olarak değiştirip kendi hal-

kına yabancılaştırması olmuştur. 

1989 yılında, Soğuk Savaş sona ermiş; 1991 yılında 

da, Sovyetler Birliği dağılarak batı için tehdit olmak-

tan çıkmıştır. Sovyetler, NATO ülkeleri için tehdit 

olmaktan çıkmasına rağmen, ABD, ısrarla NATO’nun 

varlığını devam ettirmesini, hatta genişletilmesini 

istemiştir. 1990 yılında yapılan Londra Zirvesi’nde, 

NATO’nun varlığını sürdürmesi karar alınmıştır. Lond-

ra Zirvesi’nde, NATO’nun varlığını devam ettirebilmesi 

için 1949 yılında ortaya konmuş olan kuruluş amacı 

(diğer devletlerden gelecek saldırılar), genişletilerek 

değiştirilmiştir. Buna göre NATO’nun “yeni güvenlik 

kavramı”, ‘uluslararası istikrarsızlık’, ‘göç dalgası tehli-

kesi’ ve ‘uyuşturucu ticaretine karşı önlemler’ alınması 

şeklinde belirlenmiştir.19 Londra Zirvesi’nde, ‘uluslara-

rası güvenliği tehdit eden’, ‘uluslararası istikrarsızlığa 

neden olan’ unsurlar tabiri ile çok esnek bir tanımlama 

yapılarak NATO’ya hareket elastikiyeti kazandırılmıştır. 

Soğuk savaş döneminde çok açık bir tehdit olarak 

Sovyetler Birliği vardı. Soğuk savaş sonrası böyle bir 

tehdit ve düşman ortada yoktu. NATO ülkelerine 

yönelebilecek tehditle ilgili ortada varolan belirsizlik 

NATO’nun hem varlığını hem de genişlemesini tehdit 

etmekteydi. Bu durumu aşmak için, 1995 yılında, 

dönemin NATO Genel Sekreteri Willy Claes, Batı ve 

NATO için en ciddi tehlikenin, ‘İslâmcı terörizm’ oldu-

ğunu ifade ederek aranan düşmanı bulmuştur.20

1999 Washington Zirvesi’nde NATO Stratejik Kon-

septi; “İttifakın, ortak çıkarlarına yönelik olarak oluşa-

bilecek yeni tehditlerin (bölgesel çatışmalar, kitle imha 

silahları ve terörizm gibi ulus ötesi tehditler) önlene-

bilmesi için yeni görevler üstlenebilmesi ve bu amaçla 

savunma kabiliyetlerini geliştirilmesinin gerekliliği” 

şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir.21

Yeni Stratejik Konsept’in öne çıkardığı maddeleri, 

üç grupta toplamak mümkündür22(17):
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1- Yeni tehdit maddeleri: 3., 20.,21., 24.

2- NATO kuvvetlerinin Alan dışı kullanımına ilişkin 

maddeler: 24., 31., 36.,38.

3- NATO’nun BM kararlarına bağlı kalmaksızın 

askeri harekat kararı vermesine ilişkin maddeler: 24., 

31., 41., 51. 

Yeni Konsept’in 20-24. maddelerinde NATO ülke-

lerine doğrudan bir saldırı ihtimalinin azaldığı; ancak 

ittifak üyeleri için askeri olmayan risklerin çoğaldığı 

ifade edilmektedir. Bu tehditler, Avrupa-Atlantik çevre-

sindeki istikrarsızlıklar, ekonomik, sosyal, etnik, mez-

hebi gerilim ve çatışmalar, yetersiz veya başarısız ihti-

laller, insan hakları ihlalleri, devletlerin dağılması, kitle 

imha silahlarının yayılması, terörizm ve sabotaj gibi 

tehlikelerdir. 5. Madde deki “Krizlere Müdahale Ope-

rasyonları” kapsamında, bir NATO ülkesine doğrudan 

saldırı olmasa bile NATO’ya, krizlere müdahale etme 

imkânı verilmiş olmakla “alan dışılık” sorunu aşılmış-

tır(18). Ayrıca “Yeni Konsept’te”, “38. Madde: Akdeniz 

NATO’ya üye ülkelerin ilgi alanıdır. Avrupa’nın güven-

liği Akdeniz’deki güvenlik ve istikrara sıkı sıkıya bağ-

lıdır.” kararının yer alması ile Kuzey Afrika, otomatik 

olarak NATO’nun müdahale alanı olarak belirlenmiştir.

1999 Washington Zirvesi’nde benimsenmiş olan 

NATO Stratejik Konsepti, ABD’ne yapacağı operas-

yonlar için gerekli imkânları sağlamıştır. Bundan sonra 

yapılacak iş, operasyon yapabilmek için şartları hazır-

lamaktan ibaretti. ABD, 2001 yılında, “11 Eylül” diye 

anılan, ABD derin devletinin derin provokasyonu ile 

bu fırsatı sağlamış ve 11 Eylül eylemini gerçekleştiren-

lerin, İslâm coğrafyasının değişik ülkelerinden müca-

hitler olduğu psikolojik savaşı kampanyasını başlatmış 

ve NATO ülkelerinin kamuoyuna “İslâmi terörizm”in 

(!) varlığını kabul ettirmiştir. Bunun sonucunda NATO 

müttefikleri, 3 Ekim 2001 tarihinde terörizmle müca-

delede konusunda bir dizi karar almışlardır. 

“Kartal Yardımı Operasyonu” (9 Ekim 2001-16 

Mayıs 2002) ile Afganistan işgal edilmiştir. “Aktif 

Çaba Operasyonu” ( 26 Ekim 2001) ile, Akdeniz’deki 

denizcilik faaliyetleri kontrol edilmeye başlanmıştır. 

Bu operasyonun görev alanı, 10 Mart 2003’de Cebeli-

tarık Boğazı’ndan geçişler ve Mart 2004’de Akdeniz’in 

tamamını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 26 Ekim 

2001’de başlayan görev, bugüne kadar devam etmek-

tedir.23 

21-22 Kasım 2002 Prag Zirvesi’nde terörizm, stra-

tejik bir tehdit olarak üyeler tarafından kabul edilmiş-

tir. Böylelikle “Yeni NATO’ya”, sadece savunma temelli 

bir misyon yüklenmemiş, aynı zamanda, terörizmle 

mücadele gibi tanımı ABD ve Batıya göre anlam değiş-

tiren, ne olduğu belli olmayan muğlak kavramlaştırma-

larla oluşturulan yeni tehditlere karşı, ihtiyaç duyulan 

her yerde görev alabilecek bir fonksiyon yüklenmiştir. 

Prag zirvesi ile ABD amacına bir adım daha ulaşmıştır. 

 Prag Zirvesi ile birlikte başlatılan yeniden 

yapılanma sürecinde, terörle mücadeleye yönelik ola-

rak müttefikler, “yeni tehditlerle mücadele edebilecek 

şekilde kabiliyetlerini geliştireceklerine dair siyası bir 

taahhütte (PYT) bulunmuşlardır”.24

ABD’nin amacı, NATO’yu küresel bir güç haline 

getirerek yeni düzenlemelerle, müttefik güçleri daha 

aktif, daha hızlı hareket edebilen bir yapıya kavuştu-

rup, onlara bazı külfetleri ve sorumlulukları yıkma ve 

onları birer Truva atı olarak kullanmaktır. Bu sebeple 

2002’de, NATO Askeri Komitesi Başkanı General Nau-

mann, NATO’nun yeni döneme ilişkin fonksiyonunu, 

küresel bir ittifak olarak tanımlamıştır:

“NATO artık eskiden olduğu gibi bölgesel bir 

savunma örgütü olarak kalamaz: üye ülkelerin çıkar-

larını nerede olursa olsun koruyabilecek ve gelecekte 

kurulabilecek koalisyonların temelini oluşturacak 

küresel bir ittifak haline gelmelidir.”25

Nitekim Prag zirvesinde kabul edilen ‘Sivil Olağa-

nüstü Hal Eylem Planı’ ile terörizmle mücadele ede-

bilecek ‘acil müdahale kuvvetinin kurulması’ ilk kez 

seslendirilmiştir.

Dönemin(2003) NATO Konseyi Daimi Üyesi 

Nicholas Burns’a göre eski NATO ölmüştür yeni 

NATO ‘şerif ve istekliler koalisyonundan’ oluşma-

lıdır.26 2004 Mart’ında 7 Doğu Avrupa ülkesinin 

NATO’ya dahil edilmesi ile birlikte, Baltık Denizi’nde 

NATO üssünün kurulması öngörülmüş, füze savun-

ma sistemlerinin Çek Cumhuriyeti ve Polonya’ya yer-

leştirilmesi kararlaştırılmıştır. 27-28 Haziran 2004’de 

yapılan NATO İstanbul Zirvesi’nde, Kafkasya ülkele-

riyle ilişkileri artırma (“Yoğunlaştırılmış Diyalog”) 

kararı alınmıştır. Bu zirvede, Gürcistan, Azerbaycan 

ve Özbekistan’ın NATO ittifakıyla “Bireysel Ortaklık 

Harekât Planı” geliştirme isteklerine de onay veril-

miştir.27 
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NATO’nun Bükreş Zirvesi’nde (Nisan 2008), 

Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO’ya alınacağı açıklan-

mıştır. NATO, Strazburg (Nisan 2009), Lizbon (Kasım 

2010) ve Chicago zirvelerinde de Gürcistan’ın üye 

yapılacağına ilişkin sözlerini tekrarlayıp durmuştur. 

2010 yılında Portekiz’in başkenti Lizbon’da gerçekleş-

tirilen zirvede, NATO’nun füze savunma sistemlerinin 

Türkiye’ye yerleştirilmesi kararı alınmıştır. 

Lizbon zirvesine kadar NATO’nun amacı, mütte-

fiklerine yönelik tehditlere karşı bir koruma göreviydi. 

Ancak, Lizbon zirvesinde, NATO’nun dünyadaki kriz 

bölgelerine müdahale etmesine karar verilerek hukuki 

bir altyapı meydana getirilmiştir. NATO “Stratejik 

Kavram’ının 20. maddesi’nde, NATO’nun sınırları-

nın ötesinde ortaya çıkan/çıkabilecek risklerin, itti-

fak üyelerine doğrudan tehdit oluşturabileceğini ve 

NATO’nun bu nedenle muhtemel krizlere, çatışmalara 

ve çatışma sonrası istikrarın sağlanması bağlamındaki 

çabalara müdahil olacağı” belirtilmektedir28. Bu zirvede 

siber saldırı konusunun da NATO tarafından tehdit 

olarak algılanması gerektiği kabul edilmiştir. 

20-21 Mayıs’ta 2012 de yapılan Chicago Zirvesi’nde 

Füze Savunma Sisteminin Malatya Kürecik’te kurulma-

sı tüm dünyaya ilan edilmiştir.29

“Yeni NATO ve Büyük Ortadoğu”

24 Ekim 2003’de, Prag’da gerçekleştirilen ‘NATO 

ve Büyük Ortadoğu’ adlı konferansta NATO Konseyi 

daimi üyesi R. Nicholas Burns’ün yaptığı ‘Yeni NATO 

ve Büyük Ortadoğu’ adlı konuşmasında NATO’nun 

yeni görev alanının “Büyük Ortadoğu Coğrafyası” 

olduğunu açıklamıştır: 

“…Hem kavramsal yönelimimizle hem de askeri 

gücümüzle doğuya ve güneye konuşlanmak zorun-

dayız. NATO’nun geleceğinin doğu’da ve güneyde 

olduğuna inanıyoruz. Bu da Büyük Ortadoğu’dur.”30

Burns’e göre NATO ülkelerine asıl tehdit bu coğ-

rafyadan gelecektir:

“NATO’nun gelecekteki misyonu, krizleri önleme 

ve söz konusu krizlere karşılık verme şeklinde ola-

caktır. Krizlere verilecek karşılık ya bir savaş görevi 

veya bir rehine kurtarma operasyonu ya da Fransa, 

İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Birleşik Devletlere 

yönelecek tehdidin kaynağı olabilecek Orta ve Güney 

Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde gerçek-

leştirilecek barış gücü operasyonları şeklinde olacak-

tır. Söz konusu küresel tehdit Amerikan halkını ve 

aynı zamanda, NATO içinde yer alan -bir süre sonra 

sayısı yirmi altıya çıkacak olan- on dokuz ülke hal-

kının tamamını da etkileyen en büyük tehdittir. Bu, 

temel bir değişim işaretidir.”31

NATO, farklı girişim ve organizasyonlarla nüfuz 

alanını genişletmeye, gelebilecek muhalefeti engelle-

meye ve karşısındaki bloğu bölmeye çalışmaktadır. 

‘Akdeniz Diyaloğu’ bunlardan biridir:

“Söz konusu Büyük Ortadoğu’daki bu stratejiyle 

ilgili bir başka boyut ise şudur: NATO 1995 yılından 

bu yana, İsrail’in yanı sıra Mısır ve Ürdün’le bir-

likte Kuzey Afrika’daki Arap ülkelerinin yer aldığı 

toplam altı Arap ülkesinin bulunduğu, “Akdeniz 

Diyaloğu” adıyla anılan bir program geliştirmiş-

tir. Akdeniz projesi bağlamında Arap ülkeleri ve 

İsrail arasında siyasal diyaloğu geliştirme konusunda 

görüşmeler devam etmektedir... Sadece NATO’nun 

Akdeniz Diyaloğu’yla ilişkisini geliştirmeyi değil, 

aynı zamanda Kafkasya ve Orta Asya ile de bu ilişkiyi 

geliştirmeyi düşünmeliyiz... Bu ülkeler bizimle yani 

NATO ittifakındaki ülkelerle demokratik değerlerin 

tümünü paylaşmıyorlar. Fakat bu ülkeler, barışın 

korunmasında bizimle birlikte hareket etmek ve 

çatışmayı önlemede bizimle birlikte olmayı arzula-

dıkları stratejik bir perspektifi paylaşmaktadırlar. Bu 

ülkeler bizim ortaklarımızdır ve bu ülkelerle ortaklı-

ğı geliştirmeliyiz.”32

Dikkat edilirse bu ülkelerin, ABD ile aynı değer-

leri paylaşıp paylaşmamaları önemli değildir; önemli 

olan ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında 

yapacağı işgal hareketine yardımcı olması, ses çıkar-

mamasıdır. 

Yeni NATO ve Mısır 

Mısır bağlamında NATO faktörünü ele aldı-

ğımızda Soros’un işbirlikçi Kadife darbecilerinin, 

NATO’nun tehdit algısına uygun bir ortamı Mısır’da 

oluşturma imkânları vardır. Bu gerçek, Müslüman 

Kardeşler Hareketi tarafından göz önüne alınmak 

zorundadır. Ayrıca NATO, Akdeniz Bölgesini bir 

“güvenlik alanı” olarak kabul etmiş(Madde 38) ve 

“Aktif Çaba Operasyonları” ile Akdeniz’deki tüm 

denizcilik faaliyetlerini kontrol etmektedir. “Akdeniz 

Diyaloğu” adı altında “Mısır ve Ürdün’le birlikte 

Kuzey Afrika’daki Arap ülkelerinin yer aldığı toplam 

altı Arap ülkesinin bulunduğu” işbirlikçi bir organi-
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zasyon gerçekleştirilmiştir. Mısır, Büyük Ortadoğu 

Coğrafyasında bulunan en stratejik ülkelerden biri-

dir. Doğu Akdeniz’i ve Süveyş Kanalı’nı kontrol ede-

bilmektedir. Böyle bir ülkenin Müslüman Kardeşler 

yönetiminde olması, NATO yönetimi tarafından 

istenmemekte ve Akdeniz Diyaloğu için ciddi bir 

tehdit olarak algılanmaktadır. 

Bütün bu etkenleri göz önüne aldığımızda, 

Müslüman Kardeşler Hareketi’nin iktidar yolculu-

ğunda NATO engelleyici bir dış faktör olarak vardır 

ve var olacaktır.

Sonuç: Mısır’da Zalimlere Karşı Birleşik Cephe 

Hareketi (Anti Siyonist, Anti Emperyalist, 

Anti Amerikancı ve Anti NATO’cu)

Müslüman Kardeşler Teşkilatı, Mısır’da askeri 

darbeye karşı mücadeleyi sürdürürken, “Büyük İsrail 

Projesi”ni, “Büyük Ortadoğu Projesi”ni ve “Yeni 

NATO Projesi”ni göz önüne alarak hareket etmek 

zorundadır. 

Mısır’ın siyasi aktörlerinden çoğunluğu İsrail’e 

karşı olup İsrail’le uzlaşma taraftarı değildir. 

Müslüman Kardeşler Hareketi, bu olguyu göz önüne 

alarak, geçen yazıda dile getirdiğimiz Birleşik Cephe 

Hareketi’ni genişletmeli ve sağlamlaştırmalıdır. Bu 

amaçla dozajı çok iyi ayarlanmış bir psikolojik 

harekât yürütülmelidir. Psikolojik harekâtın amacı, 

zulme karşı Birleşik Cephe Hareketi’nin saflarını 

pekiştirip Cuntacıların saflarını çözmek olmalıdır.

Bugün için dünya ABD-AB-İngiltere-Siyonizm-

Küresel Sermaye ile Rusya-İran-Çin eksenli yeni 

bir kutuplaşmaya doğru sürüklenmektedir. Ayrıca 

ABD’de Neocon-Siyonist ittifakı ile Amerikan 

Milliyetçileri WASP’çılar arasında ciddi bir kavga 

vardır. Bu kavga, dünyanın her tarafına yansıdığı 

gibi Mısır’a da yansımaktadır. Mısır’lı Müslümanlar, 

bu kutuplaşmadan yararlanacak politikalar geliştir-

melidir.

BOP’un gizli amaçlarından biri, İsrail’in güven-

liğinin sağlanması ve Siyonizm’in ‘Büyük İsrail 

Projesi’nin hayata geçirilmesidir. ABD yönetimle-

rinde her zaman Siyonistlerin büyük bir etkinliği 

olmuştur. Yönetimlerin şahinler kanadını Siyonistler 

oluşturmaktadır33. Bu gerçek, unutulmamalıdır!

Üç proje kapsamında Mısır’daki mesele, sadece 

Müslüman Kardeşler Hareketi’nin iktidardan düşü-

rülmesi olmayıp aynı zamanda, Mısır’ın, bölünme 

amaçlı çok ciddi bir karışıklığın içerisine çekil-

mek istenmesidir. Bu nedenle Müslüman Kardeşler 

Hareketi, Şiddete bulaşmayan sivil itaatsizlik eylem-

leri ile Şer İttifakının bu oyununu bozmak zorun-

dadır. Bu amaçla Anti Siyonist, Anti Amerikancı 

ve Anti NATO’cu tüm kesimlerin, Birleşik Cephe 

Hareketi’ne dâhil olabilmesi için özel bir gayret sarf 

edilmeli, Cunta yalnızlaştırılmalıdır. 

Mısır’lı Müslümanların bunu yapabilecek güçleri 

vardır; Yeterki bir ve beraber olsunlar:

“Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın. Dağılıp 

ayrılmayın. Ve Allah’ın sizin üzerinizdeki nimetini 

hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerini-

zin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O’nun nimetiyle 

kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş 

çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı.”(3 

Âl-i İmran 103).

Müslüman Kardeşler Hareketi’nin, eylem planın-

da ve stratejisinde Şer İttifakının karşısına dikeceği 

ana güç, teşkilatlandırılmış, yek vücut olmuş Mısır 

Halkının gücüdür. O nedenle Müslüman Kardeşler 

Teşkilatı, Anti Siyonist, Anti emperyalist ve NATO 

karşıtı tüm güçleri Birleşik Cephe Hareketi’ne dahil 

ederek bu zalimler grubunun karşısına dikmelidir. 

Bundan böyle tüm Mısır, mücadelenin doğal ala-

nıdır. Sivil itaatsizlik eylemleri hayatın her alanına 

ve toplumun her kesimine yaygınlaştırılmalıdır. Bu 

aşamada sloganımız, Habil’in kardeşi Kabil’e söyle-

diğidir(5 Maide 28).

Mısır, bugün Hendek savaşındaki şer ittifakının 

benzeri bir şer ittifakının kuşatması altındadır. Mısır 
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Halkı birlik olup sabırla direndikçe, bütünleştikçe 

Allah’ın yardımı gelecek, şer ittifakı ve onun yerli 

işbirlikçilerinin kurdukları tuzak ayaklarına dolana-

cak ve Allahın yardımıyla perişan olacaklardır:

“Gerçek şu ki, onlar hileli-düzenler kurdular. 

Oysa onların düzenleri, dağları yerlerinden oyna-

tacak da olsa, Allah katında onlara hazırlanmış bir 

tuzak, bir düzen vardır.” (14 İbrahim 46) 

Bu aşamada, Zalimlerin, Münafıkların hiçbir 

sözüne ve vaadine kanılmamalıdır. Çünkü onlar söz-

lerinde durmayan bir taifedir.  

Şu gerçek unutulmasın: Halkın direnme gücü 

arttıkça zalimlerin/münafıkların direnci zayıflaya-

cak ve safları çözülecektir. Bu İlahi Sünnettir (63 

Münafikun 4).
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Öner BUÇUKCU

A ğustos ayının son günlerinde Suriye’den ser-

vis edilen görüntüler tüm dünyada şok etkisi 

yarattı. Başkent Şam’ın banliyölerinden olan Doğu 

Guta’da çekilen görüntülerde kimyasal silah kul-

lanılması sonrasında hayatını kaybeden insanlar 

yer alıyordu. Amerika Birleşik Devletleri de Suriye 

için Cenevre’de tüm tarafların katılımıyla ikinci bir 

konferans üzerine Rusya ile anlaşıldığı bir dönemde, 

haziran ayı başlarında, yaptığı açıklamada Suriye’de 

kimyasal silah kullanıldığına dair ellerinde yeter-

li derecede delil olduğunu iddia etmişti. Esasen 

2013 yılının ilk günlerinden itibaren Fransa ve 

İngiltere’den Suriye’de kimyasal silah kullanıldığı-

na dair açıklamalar geliyordu. Görüntülerin yayın-

lanmasının ardından İsrail istihbaratına dayanarak 

yapılan haberlerde İsrail’in Suriye yönetiminin daha 

önce de kimyasal silah kullandığını tespit ettiği ifade 

ediliyordu. 

Tüm bu gelişmelerin ortasında gözler ABD’ye 

çevrildi zira Başkan Barack Obama Suriye krizi-

nin ilk günlerinden itibaren yaptığı açıklamalarda 

ABD’nin Suriye konusunda kırmızı çizgisinin kim-

yasal silahların kullanımı olduğunun altını çiziyor-

du. Krizin derinleşmesi sürecinde Rusya’dan gelen 

açıklamalar da Suriye’de kimyasal silah kullanılma-

sının çılgınca olacağı yönündeydi ancak durumun 

netleşmesi ile Rusya’nın tavrı da değişmeye başladı. 

Kısacası Suriye’de kimyasal silahların kullanılma-

sının netleşmesi, diğer bir ifadeyle mızrağın çuvala 

sığmamaya başlaması ile sistem kilitlendi. 

Birbiri üstüne toplantı yapan Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi’nin herhangi bir karar almak-

sızın dağılması, Rusya’dan yapılan diplomasi ve 

BM Heyeti gönderilmesi çağrıları ile ABD bir anda 

kocaman bir krizin içerisinde kendisini buluverdi. 

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra ciddi bir güç 

artığıyla sistemin hegemon gücü olduğunu pratikte 

ilan eden ABD, kendi kırmızıçizgisi olarak belirlediği 

bir konuda adım atamaz noktaya geldi. Bu noktada 

ABD diplomasisi Suriye krizine BM dışında çözüm 

bulabilme arayışları içerisine girdi. Bu çerçevede 

Suriye’ye müdahale gündeme geldi. Eylül ayının ilk 

günlerinde ABD basını ve uluslararası basın ABD’nin 

Suriye’ye müdahale planlarını yayınlamaya başladı. 

Bütün dikkatler Türkiye’nin hemen yanı başında ger-

çekleşecek bir müdahaleye çevrilmişken ve Türkiye 

de Suriye’ye müdahale edecek koalisyona katılabile-

ceğini duyurmuşken Rusya Devlet Başkanı Vladimir 

Putin’in Suriye’deki kimyasal silahların uluslararası 

denetime verilmesi teklifi, Suriye’nin bu teklifi kabul 

etmesi sürecin bambaşka bir noktaya evrilmesine 

sebep oldu.

Peki ama; ABD Başkan, Dışişleri Bakanı ve 

Savunma Bakanları düzeyinde Suriye’de kimyasal 

ABD’nin Ortadoğu Politikasını 

Anlamayı Denemek 

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry  ve Rus mevkidaşı Sergey LavrovABD Dışişleri Bakanı John Kerry  ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov
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■ ABD’nin Ortadoğu Politikası

silah kullanılmış olması dolayısıyla sert açıklama-

lar yapıp Suriye’ye müdahaleye hazırlanırken, yani 

herkes bu kadar kararlı gözükürken ne olmuştu da 

ABD Rusya’nın teklifini kabul etmişti? Esasen ABD 

dış politikası açısından olağan karşılanması gereken 

bu durum Suriye krizinin yarattığı hassasiyet sebe-

biyle çok sayıda yoruma sebep oldu. Suriye krizin-

de ABD’nin en başından itibaren izlediği politika, 

ancak ABD’nin Ortadoğu politikasının tarihsel bir 

perspektif çerçevesinde, Obama’nın dış politikadaki 

temel yönelimlerinin sağlıklı 

tespitiyle ve uluslararası siste-

min çok temel bazı kaideleri 

dikkate alınarak anlaşılabilir.

ABD Unuttuklarını Hatırlıyor: 

“Pacta Sund Servanda”1

Dehşet Dengesi2 dolayısıyla 

hiçbir zaman bloklar arasın-

da bir sıcak çatışmaya dönüş-

meyen, zaman zaman ikincil 

aktörler eliyle sınırlı çatışma-

lar düzeyinde süren Soğuk 

Savaş’ın sona ermesi ulusla-

rarası barış ve güvenliğin sağ-

lanması noktasında ciddi bir 

umut yaratmıştı. Bu çerçevede 

kolektif güvenlik kavramı ön 

plana çıkarılırken tartışma-

larda uluslararası sistemin en 

temel aktörü olarak tasarlanan 

devletin de sorgulandığı görül-

dü. Egemen-eşit devletlerarası 

ilişki ön gören ve bunu şartı-

nın girişinde güvenceye alan 

BM düzeni Soğuk Savaş’ın 

sona ermesiyle birlikte ciddi 

problemlerle karşı karşıya kaldı. 

Mevcut uluslararası hukuk kodifikasyonu en 

temel biçimde devletlerarası ilişkileri düzenliyor-

du. Öncelikle uluslararası hukukun ana kaynakları 

anlaşmalar ve teamül iken literatüre soft-law-insan 

hakları kavramı girmeye başladı. Burada insan hak-

ları evrensel midir sorusu gündeme geliyordu. ABD, 

detante dönemini zirveye ulaştıran 1975 Helsinki 

Nihaî Senedi’nin sepetlerinin birine de insan hak-

larını koyarak doğu bloku ve batı bloku arasında 

insan hakları anlamında batı değerler sisteminin 

hiyerarşik olarak üstte kodlandığı stratejik bir hamle 

gerçekleştirmişti. Diğer taraftan çevre sorunları gibi 

meseleler de çokça tartışılmaya, uluslararası huku-

kun konusu haline getirilmeye çalışıldı ancak sistem 

egemen-eşit devletlerarası ilişkilere dayandığı, daha 

net biçimde ifade edilirse devletlerin öz iradesini en 

temel çıktı kabul ettiği için 

istenen oranda ilerleme ger-

çekleşmiyordu.

Soğuk Savaşın sona erme-

si sonrasında uzun bir süre 

devam etmesi beklenen barış 

durumunun Yugoslavya’nın 

dağılması sürecinde derin 

bir hayal kırıklığına dönüş-

mesi BM’nin sorgulanmasını 

beraberinde getirdi. BM’nin 

o dönemki Genel Sekreteri 

Butros-Butros Ghali 1992 

yılında hazırladığı rapor-

da iç çatışmalar dolayısıyla 

ortaya çıkan istikrarsızlıklar 

dolayısıyla BM’nin mevcut 

enstrümanlarının yetersiz 

olduğunu ortaya koyuyordu. 

1990’lı yılların en fazla tar-

tışılan kavramlarından birisi 

olan, 1990’lar boyunca Irak, 

Bosna-Hersek ve Kosova’da 

gündeme gelen insanî müda-

hale de bu tartışmalardan 

birisi olarak belirdi. Ancak 

insanî müdahaleye maddî 

kriterler belirlenememesi kavramın tartışmalı hale 

gelmesi ve siyasileşmesi ile neticelendi.

Suriye’deki kriz sürecinde de, Suriye yönetimi-

nin kendi vatandaşlarına yönelik sistematik şiddet 

uygulaması ve kimyasal silah kullanması dolayısıyla 

insanî müdahale kavramı gündeme geldi. Bununla 

birlikte mevcut uluslararası sistemde uluslarara-

sı barış ve güvenliği tehdit eden devlete yönelik 

ABD, detante dönemini zir-
veye ulaştıran 1975 Helsinki 
Nihaî Senedi’nin sepetlerinin 
birine de insan haklarını koya-
rak doğu bloku ve batı bloku 
arasında insan hakları anla-
mında batı değerler sisteminin 
hiyerarşik olarak üstte kodlan-
dığı stratejik bir hamle ger-
çekleştirmişti. Diğer taraftan 
çevre sorunları gibi meseleler 
de çokça tartışılmaya, ulusla-
rarası hukukun konusu haline 
getirilmeye çalışıldı ancak sis-
tem egemen-eşit devletlera-
rası ilişkilere dayandığı, daha 
net biçimde ifade edilirse dev-
letlerin öz iradesini en temel 
çıktı kabul ettiği için istenen 
oranda ilerleme gerçekleşmi-
yordu.
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tedbirlerin BM’nin icracı organı Güvenlik Konseyi 

eliyle alınabiliyor olması dolayısıyla uluslararası 

hukuk meşruiyeti bağlamında aktörler arası anlaş-

mazlığı da beraberinde getirdi. ABD’nin Suriye’ye tek 

taraflı müdahalesinin yoğun biçimde tartışıldığı bir 

dönemde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un “Suriye 

için savaşacak değiliz” cümlesinin hemen ardından 

“Ancak ABD’nin BMGK kararı olmaksızın Suriye’ye 

müdahalesinin hiçbir hukukî meşruiyeti olmaya-

caktır” açıklamasını yapması ABD’ye, 26 Haziran 

1945’te imzalanan BM Antlaşması bağlamında açık 

bir mesaj niteliğindeydi: Pactasundsarvanda!

2007’den itibaren yürütmeye başladığı Başkanlık 

kampanyası sürecinde ABD’nin uluslararası huku-

ku oldukça esnetmesinin yarattığı sistem krizleri-

ne, ABD’nin prestij kaybına dikkat çeken, Irak ve 

Afganistan’daki askerî operasyonları sonlandırma 

sözüyle iktidara gelen ve iç kamuoyunda ekono-

mik restorasyon süreci beklentisi yaratan Barack 

Obama’nın Suriye’ye doğrudan müdahalesi ciddi bir 

riski de beraberinde getirecekti. Burada Obama ikili 

bir strateji izledi. Öncelikle, 2010’da yayınlanan The 

Audacity of Hope kitabında 1953 Musaddık darbesi 

dolayısıyla selefleri yerine İranlılardan özür dileyen 

fakat Mısır’daki darbe dolayısıyla retorik düzeyinde 

özellikle iç kamuoyunda ciddi darbe alan Obama 

Suriye’deki insanî krize duyarsız kalmayıp inisiya-

tif alarak iç kamuoyundaki duyarlılıktan beslendi. 

Diğer taraftan her ihtimale karşı, senato ve meclisten 

geçirilen müdahale planlarını son derece sınırlı ve 

stratejik hedeflere yönelik tuttu. 

Kriz anında beliren Obama’nın B Planı, kimile-

rince yeni Sykes-Picot diye nitelendirilecek kadar 

önemsenen Rusya-ABD antlaşmasıyla yerini yeniden 

mutat ABD dış politika çıktılarına terketti. Böylelikle 

ABD hem uluslararası hukuk sınırları içerisinde 

kalmış oldu, hem Suriye’de savaşa girmeden sorun 

çözerek Obama yönetimi puan toplamış oldu hem 

de uluslararası sistemde Suriye konusunda diplo-

matik çözüm yönündeki beklentilerin yeniden belir-

mesi sağlandı. “Bu nasıl süper güç, yapacağım deyip 

Rusya’nın oyununa geldi” şeklinde özetlenebilecek 

tahriklere dış politikasının yerleşik pragmatizmiyle 

cevap veren ABD’nin bu tavrı, ABD diplomasisi 

günlük beklentilerle okunduğu için oldukça yadır-

gandı. Ancak bu ABD açısından bir geri adım değil, 

başarıyla sonuçlanan, benzer örneklerine (başarısız-

lıkla sonuçlananlar da var olmakla birlikte) geçmiş 

dönemlerde de rastlanan bir açık istihbarat çalışma-

sı, Suriye’nin dış politika çıktılarını şekillendirmek 

için kullanılan bir zor kullanma tehdidinden başka 

bir şey değildi.

ABD’nin Ortadoğu Politikasının Laboratuvarı: Suriye

ABD basınında dolaşan dedikodulara göre 

Savunma Bakanı olmadan önce Chuck Hagel, David 

A. Nichols’ın Süveyş Krizi üzerine olan çalışma-

sını Başkan’a, Hillary R. Clinton’a ve kendinden 

önceki Savunma Bakanı Leon Panetta’ya ulaştırmış-

tı. Hatırlanacağı üzere Nasır’ın Asuvan Barajı’nın 

finansmanını sağlamak üzere Süveyş Kanalı’nı milli-

leştirmesini oldu-bittiye getirerek hükümsüz kılmak 

isteyen Fransa ve İngiltere, İsrail’le birlikte neticede 

fiyaskoya dönüşen bir askerî harekat gerçekleştirmiş-

ti. O dönem ABD Başkanı olan Dwight Eisenhower, 

Nasır’la anlaşamamasına; İngiltere ve Fransa yakın 

müttefikleri olmasına rağmen gerçekleştirilen askerî 

operasyonu reddetmiş, desteklememişti. Bu çerçeve-

de Hagel’in karar verme mekanizmalarına ulaştırdığı 

kitap şu şekilde yorumlandı: Müttefiklere problemli 

Danilon’a göre ABD askerî anlamda 
Güney Asya ve Ortadoğu’ya aşırı yatı-
rım yapmış durumdadır. Bununla bir-
likte dünyada ekonomik anlamda en 
hareketli bölge olan Asya’da ABD’nin 
askerî varlığı oldukça zayıftır. ABD’nin 
süper güç olarak kalabilmesi için Asya-
Pasifik’te etkili bir güç olması gerektiği-
ne inanan ve ABD dış politikasını Asya-
Pasifik bölgesine odaklamaya çalışan 
Başkan Obama’nın Ortadoğu’da askerî 
anlamda kısıtlamacı politikaları ABD açı-
sından Asya ile balansın yeniden kurula-
bilmesi amacına matuf gözükmektedir.
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askerî harekâtlara girişme konusunda izin verilme-

meli.

Şimdilerde Kerry’nin Filistin-İsrail Barış 

Görüşmeleri Özel Temsilcisi olan Martyn Indyk 

2011’de yazdığı bir makalede Obama’nın dış poli-

tika anlayışını “a progressive pragmatism/ilerlemeci 

pragmatizm” olarak nitelemişti. 2012 yılının sonla-

rına doğru Time dergisine yazdığı makalede Fareed 

Zakeria da Başkan Obama’nın Ortadoğu’ya yönelik 

politikasını “stratejik kısıtlamacı” olarak değerlen-

dirmiş; bu haliyle Obama’nın 1953-1959 arasında 

başkanlık yapan Dwight Eisenhower’ın Ortadoğu’ya 

yönelik dış politika anlayışına benzer bir tavır içeri-

sinde olduğunu iddia etmişti. 

Türk Dış Politikasının Suriye ile İmtihanı  ya da 

Eisenhower’dan Hisse Çıkarmak

1956’da bölgesel mücadelenin merkezinde olan 

Suriye SSCB’ye yaklaşmaya başladığında Başkan 

Eisenhower ülkedeki iktidarı devirmek için CIA’e 

direktif verdi. 1957 yazına kadar CIA iki darbe girişi-

mi örgütledi ancak ikisi de başarısızlıkla sonuçlandı. 

Suriye’nin, Eisenhower’ın stratejisini boşa çıkaran 

karşı hamleleri sonrasında Başkan Eisenhower başka 

bir plan formüle etti ve merkezî hükümete karşı ülke-

deki cihatçı grupları desteklemeye başladı. CIA’in 

Suriye’de şiddeti yaygınlaştırma şeklinde pozisyon 

almasını isteyen Başkan Eisenhower’ın amacı bütün 

dünyaya Suriye tehlikesi hakkında mesaj vermekti. 

Bu çerçevede Eisenhower’a göre Suriye’nin kom-

şuları ülkedeki isyanı gerekçe göstererek Suriye’ye 

müdahale edecekler ve iktidarı devireceklerdi.

Eisenhower’ın planının ikinci halkası Arap dev-

letlerinin Suriye’ye müdahalesini teşvik etmeye 

odaklanıyordu. Eisenhower S. Arabistan Kralı, Kral 

Suud’a yazdığı mektupta Suriye’nin SSCB uydusu-

na dönüşmesi gibi çok tehlikeli bir durumla karşı 

karşıya kalındığını ifade ediyor; ayrıca uluslararası 

komünizmden kaynaklanan herhangi bir Suriye 

saldırısına karşı saldırıya uğrayan ülkeye ABD des-

teğinin tam olduğunu tekrarlıyordu. Mektubunun 

sonunda İslâm’a da müracaat eden Eisenhower Kral 

Suud’a hitaben “İslâmın kutsal beldelerinin koruyu-

cusu olarak Majestelerinin özel konumu açısından 

güveniyorum ki büyük etkinizi komünizmin ate-

ist inancını sonlandırmak için kullanacaksınız ve 

komünizm İslâm dünyasında hiçbir zaman anahtar 

pozisyon edinemeyecek” diyordu.3

1957’de Eisenhower’ın bu politikasından etkile-

nen Türkiye’nin Suriye sınırına 50 bin asker yığma-

sı Türkiye-Suriye-SSCB ve ABD ekseninde, Suriye 

krizine ek yeni bir kriz meydana getirdi. Suriye’de 

yükselen tansiyondan ABD ve Türkiye’yi suçlayan, 

daha sonra SSCB Komünist Partisi Genel Sekreteri 

de olacak olan Nikita Kruschev New York Times’a 

verdiği mülakatta Türkiye’yi uyararak “Eğer silah 

ateşlenirse füzeler uçmaya başlayacaktır” tehdidinde 

bulundu. Kruschev’in bu açıklamasına tepki göste-

ren ABD Dışişleri Bakanı John Foster Dulles ise “Eğer 

Türkiye’ye Sovyetler’den bir tehdit söz konusu olur-

sa bunun ABD açısından anlamı sadece bir savunma 

operasyonu olmayacaktır” diyerek tansiyonu daha 

da yükseltti. Bir anda Suriye krizi yüzünden Soğuk 

Savaş blokları sıcak savaşın eşiğine gelmişlerdi. 

Tansiyon Türkiye’nin, ABD’nin telkinleriyle, Suriye 

sınırına yığdığı askerleri geri çekmesi ile sona ermiş-

ti. Suriye krizinde Başkan Eisenhower doğrudan ABD 

kuvvetleri kullanmaksızın sorunu çözmeye yönelik 

“stratejik bir kısıtlamacılık” geliştirmişti. ABD’nin 

desteğine güvenerek Suriye ile savaşın sınırına gelen 

Türkiye ise aslında blok siyasetini, bölge siyasetini 

■ ABD’nin Ortadoğu Politikası

ABD Başkanı Barack ObamaABD Başkanı Barack Obama
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okumak için iyi bir tecrübe edinmişti. Ekim füzeleri 

krizi ve Johnson Mektubu’nun ise bu tecrübeyi daha 

da pekiştirmesi gerekirdi. Ancak özellikle son bir yıl 

içerisinde ABD eksenli dış politika oluşturulmaya 

çalışılması Türk dış politika tarihinin dikkate alına-

rak okunmadığını bir kez daha gösterdi.

2001 ve 2003’teki askerî müdahaleler zihinler-

de henüz tazeliğini korurken göreve gelen Başkan 

Barack Obama da, tıpkı Kore savaşını bitiren 

Eisenhower gibi, ABD’nin askerî operasyon anla-

mında çok genişlediğini düşünüyordu. Bu çerçevede 

Zakeria’ya göre Başkan Obama, ABD’nin Irak ve 

Afganistan’daki varlığının müttefikleriyle ilişkilerini 

erozyona uğrattığına; rakipleriyle ilişkilerini ise daha 

da kötüleştirdiğine inanıyordu. 

Bu bağlamda Başkan Obama, iktidarda geçen 

yaklaşık 4 yıllık süre zarfında bilinçli ve sistematik 

bir biçimde ABD dış politikasını “kontrgerilla(coun

terinsurgency)”dan “kontr terörizm”e dönüştürerek 

ABD’nin Libya operasyonu ve Suriye krizi gibi olay-

lardaki rolünü otomatik olarak kısıtlamış oluyordu. 

Başkan Obama’nın bölgede neden böyle kısıtlamacı 

bir dış politika geliştirdiği sorusuna en tatmin edici 

yanıt ise eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Tom 

Danilon’dan geldi. Danilon’a göre ABD askerî anlam-

da Güney Asya ve Ortadoğu’ya aşırı yatırım yapmış 

durumdadır. Bununla birlikte dünyada ekonomik 

anlamda en hareketli bölge olan Asya’da ABD’nin 

askerî varlığı oldukça zayıftır. ABD’nin süper güç 

olarak kalabilmesi için Asya-Pasifik’te etkili bir güç 

olması gerektiğine inanan ve ABD dış politikasını 

Asya-Pasifik bölgesine odaklamaya çalışan Başkan 

Obama’nın Ortadoğu’da askerî anlamda kısıtlamacı 

politikaları ABD açısından Asya ile balansın yeniden 

kurulabilmesi amacına matuf gözükmektedir. Bütün 

bunların yanısıra Başkan Obama’nın Ortadoğu poli-

tikasının görünmeyen aktörlerinden birisi, yaşanan 

diplomatik tartışmalar ve krizler dolayısıyla devamlı 

atlanmaktadır. ABD’nin Suriye politikası, Obama 

döneminde ABD’nin İran politikası değerlendirilme-

den sağlıklı analiz edilemeyecektir.

ABD Açısından Realist ve İşlevsel Bir Formül:

 İran > Suriye 

Bölgede derin bir siyasal fay hattı yaratan 1979 

İran İslâm Devrimi, üzerinden ciddi bir zaman geç-

mesine; etkisi İran’ın kuşatıcı söylemi ve devrimin 

ihracı politikasını terk edip Şii jeopolitiğine yönel-

mesi dolayısıyla en azından retorik düzeyde azalma-

sına rağmen Afganistan’dan Tunus’a kadar olan coğ-

rafyada dış politika çıktılarını bilinçli ya da bilinçsiz 

şekillendirmeye devam etmektedir. ABD diplomasi 

tarihinde Başkan Carter’ın hâlâ İran’daki devrimle 

hatırlanıyor olması, Şah’ın devrilmesiyle bölgedeki 

en önemli müttefiklerinden birisini kaybeden ABD 

açısından bakıldığında, kesinlikle tesadüf değildir. 

Bu bağlamda Beyaz Saray’a gelirken bütün ulus-

lararası krizlerde soruna taraf olan herkesle görüşe-

ceğine vurgu yapan, diplomasi ve diyalogun altını 

çizen Başkan Obama’nın her türlü tahrik ve yön-

lendirmeye rağmen İran’a yönelik bir askerî ope-

rasyon yerine yaptırımların sıkılaştırılması yoluyla 

İran dış politika çıktılarında etkili olmaya çalışması 

çoğunlukla önemsiz görülmüş; sağlıklı değerlendi-

rilmemiştir. Bu bağlamda, dış politika vizyonunun 

temeline Asya-Pasifik’i yerleştiren Başkan Obama, 

ABD’nin bölgedeki askerî varlığını azaltması sonrası 

ortaya çıkacak güç boşluğunun yaratacağı kaosun 

bölgedeki istikrarı ve dolayısıyla İsrail’in güvenliğini 

doğrudan etkileyeceğini düşünerek İran’ın tamamen 

sistem dışına çıkarılmasını engellemeye, onu sisteme 

entegre etmeye çalışır görünmektedir. ABD dış poli-

tikasının bölgedeki İsrail, dolayısıyla İran önceliği 

görülebilirse hem ABD’nin Ortadoğu politikası hem 

de Suriye krizindeki tavırları daha sağlıklı değerlen-

dirilebilir.

Putin ve ObamaPutin ve Obama
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Suriye krizine doğrudan müdahil olacak ABD, 

Suriye’de Esed rejiminin devrilmesi sonrasına yöne-

lik kaygıları giderilmemiş, İran’ın kontrolden ve 

sistemden tamamen dışarı çıkma riskini de dikkate 

alarak stratejisini oluşturmuş gözükmektedir. İran’da 

yeni iktidara gelen Ruhani’yi tebrik etmesi, Ruhani 

ve Obama arasında mektup teatisi ve 1979 sonra-

sında ilk kez ABD Başkanı Barack Obama ile İran 

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin telefon görüşmesi 

gerçekleştirerek nükleer krizde diplomatik sürecin 

yeniden başlatılması için hızlı adımlar atılmasına 

karar vermeleri ancak ABD dış politikasında İran’ın 

öncelikli konumu tespit edildiğinde anlamlı hale 

geliyor gözükmektedir.

Sonuç Yerine: ABD-Rusya Mutabakatında 

Kazananlar ve Kaybedenler

ABD ve Rusya arasında varılan mutabakat son-

rası Suriye’deki kimyasal stokun taşınması, Batının 

Suriye’ye yönelik politikasında yaklaşık 20 yıl-

dır kimyasal silah stoklamasını önlemek olduğu 

ve Suriye’nin Kimyasal Silahlar Konvansiyonu’na 

katılmasını sağlamak olduğu düşünülürse süreç 

Suriye’nin kimyasal silahlarına karşı bir “Batı darbesi” 

olarak değerlendirilebilir. Zira kimyasal silah uzman-

ları Suriye’nin tonlarca ve çok gelişkin kimyasal 

silahlara sahip olduğunu vurguluyordu. Dolayısıyla 

süreçte, giriş bölümünde ABD kamuoyuna yönelik 

yapılan prestij düzeltme çalışması, Suriye’de silah 

kullanılmaması ve Obama yönetiminin temel dış 

politika yönelimlerinden taviz verilmemesi de dik-

kate alındığında, ABD’nin kazananlar tarafında yer 

aldığı söylenebilir. Antlaşmanın diğer tarafında bulu-

nan Rusya da özellikle bölge ülkelerinde ABD’nin tek 

taraflı müdahalesini engelleyerek ciddi bir “karak-

ter çalışması”nı başarıyla tamamlamış gözüküyor. 

Her fırsatta Suriye yönetiminin elindeki kimya-

sal silahların Hizbullah ve benzeri örgütlerin eline 

geçmesinden duyduğu çekinceden bahseden İsrail 

yeni durumdan oldukça memnun gözükmektedir. 

Suriye’ye doğrudan müdahale sonrasında sıranın 

kendisine geleceğini düşünen İran da varılan muta-

bakattan muhtemelen memnuniyet duymaktadır.

ABD-Rusya mutabakatının en fazla sevindirdiği 

kişi ise hiç kuşkusuz Suriye’nin toplumsal meşru-

iyetini yitirmiş devlet başkanı Beşar Esed’dir. Zira 

imzalanan plan Esed’in görevde kalmasını da bir 

anlamda onaylamış bulunuyor. Söz konusu anlaşma-

ya taraf olan tüm aktörler ve elbette Esed, biliyor ki 

planın başarılı olması ya da olmaması Esed’in olması 

ya da olmaması ile doğrudan bağlantılı. Beşar Esed 

bu heyecanlı haliyle 2000’li yılların başında kimya-

sal silahlarını uluslararası denetime açan ve bundan 

sonra uluslararası topluma kabul edilip Elyesse 

Sarayı’nın bahçesinde çadır kuran Kaddafi’nin Batı 

tarafından kabul edilme coşkusunu da hatırlatıyor.

Mutabakatın kaybeden tarafında ise Suriyeliler 

var. Vulgarize ederek söylersek anlaşmanın Suriyeliler 

açısından anlamı “birbirinizi öldürmeye devam ede-

bilirsiniz!” gibi gözüküyor.

Dipnotlar
1   Uluslararası hukukun en temel ilkesi olarak bilinen “ahde 

vefa”nın Latincesi.

2   Soğuk Savaş’ın hiçbir zaman sıcak çatışmaya dönüşmemesinin 

en temel sebeplerinden birisi olarak gösterilen dehşet dengesi, 

Soğuk Savaş’ın bloklarının her ikisinin de elinde dünyayı birkaç 

kez yok edebilecek kadar nükleer silah bulundurmasına dayanan 

balans durumuna verilen addır.

3  Tarihçi Salim Yakub’a göre mektup hedefi ıskaladı çünkü Kral 

Suud, Eisenhower’ın savaşına/cihadına karşı ufak bir ilgiye 

sahipti.

■ ABD’nin Ortadoğu Politikası

Obama, ABD’nin bölgedeki askerî varlığını azaltması sonrası ortaya çıkacak güç boşlu-

ğunun yaratacağı kaosun bölgedeki istikrarı ve dolayısıyla İsrail’in güvenliğini doğru-

dan etkileyeceğini düşünerek İran’ın tamamen sistem dışına çıkarılmasını engelleme-

ye, onu sisteme entegre etmeye çalışır görünmektedir. ABD dış politikasının bölgedeki 

İsrail, dolayısıyla İran önceliği görülebilirse hem ABD’nin Ortadoğu politikası hem de 

Suriye krizindeki tavırları daha sağlıklı değerlendirilebilir.



GÜNDEM

24 Umran EKİM 2013

Ömer Faruk KARAGÜZEL

E ylül ayının son günü Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan’ın kamuoyuna duyurduğu “demokra-

tikleşme paketi” ile Türkiye yeni bir dönemece doğru 

adım attı. Günlerdir merakla beklenen demokratik-

leşme paketi, Türkiye’de adım adım gerçekleştirilen 

“sessiz devrimlerin” en önemli ayağı olarak nitelen-

dirilebilecek bir mahiyete sahip. Paketin elbette en 

önemli konuları kamu kurum ve kuruluşlarında 

başörtüsü yasağının kaldırılması, ulus devlet düze-

ninin “terbiye aracı” ve metni olarak öğrenci andının 

tamamen okullardan kaldırılması, özel okullarda 

Kürtçe anadilde eğitim imkânı ve gayrimüslim bir 

cemaate verilen arazi. Alevilere ise bir “jest” olarak 

verilmiş Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi ismi. Bunun 

için açıklanan maddeler toplumun talep ettiği ve 

ihtiyaç duyduğu alanları kapsaması bakımından 

önemli bir adım olmuştur.

Uzun süredir tartışılan ilkokullarda her sabah 

çocuklara okutulan “andımız”ın kaldırılması bazıları 

için tam anlamıyla bir sürpriz oldu. Zira, demokra-

tikleşme paketiyle ilgili olarak yapılan yorumlarda ve 

açıklamalarda bu madde hiç anılmamıştı. Erdoğan, 

açıklamasında andımızın kaldırılmasıyla ilgili olarak, 

“İlkokullardaki öğrenci andı uygulamasını kaldırı-

yoruz. Geçen yıl ortaokullarda bu uygulamayı kal-

dırmıştık. Şimdi de ilkokullarda kaldırıyoruz” dedi.   

Andımız’ın kaldırılması için şu ana kadar çok sayıda 

dilekçe verilmiş, eylemler düzenlenmişti.

Başörtüsü yasağının üç kamu kurumu haricin-

de kaldırılması da olumlu karşılandı. Uluslararası 

Hukukçular Birliği Türkiye Temsilcisi Avukat Fatma 

Benli, demokratikleşme paketini  Türkiye açısın-

dan otuz senelik ayıbı kaldıran bir gelişme olarak 

değerlendirdi. Memuriyete alınmada hizmetin nite-

liklerinden başka ayrım yapılamayacağını öngören 

anayasa  maddesinin artık yerine getirileceğini dile 

getiren Benli, şunları kaydetti: “Türkiye, senelerce 

insanları biçimlendirebileceğini düşündü, olması 

gerekeni tanımlaması dışında kalanları sistem dışın-

da bırakmaya çalıştı. Bu da sürekli gerginlik kaynağı 

oluşturarak tüm Türkiye’ye zarar verdi. Şu an zararın 

neresinden dönülse kardır noktasındayız. 80 darbesi 

sonrası Milli Güvenlik Konseyi Bakanlar Kurulu iken 

çıkarttığı ve bugün kadük kalan memurların tırnak-

larının boyunu, ayakkabı biçimlerini bile düzenle-

yen kıyafet yönetmeliğinin değişmesi Türkiye açı-

sından kazanç olacaktır. Ancak serbestiyetin amasız, 

fakatsız, istisnasız gerçekleşmesi ve keyfiliklere izin 

vermemesi gerekmektedir.”

Demokrasi Paketi Nasıl Karşılandı?

Toplumun her kesimine bir parça da olsa ulaşan 

paket, yine toplumun belli kesimlerinde memnuni-

yetle karşılanırken, bir kesimi tarafından özellikle 

muhalefet partilerince hoşnutsuzlukla karşılandı. 

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, “Çok zayıf, 

güçsüz ve demokratikleşme ismini hak etmeyen bir 

paket” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel 

Tekin ise, “Dağ fare doğurdu. Paket gönül alma 

paketi ancak kimsenin gönlünü alabilmiş de değil. 

Dar bölge sistemiyle barajı kaldırıyorlar, denizi 

getiriyorlar. Bu ufak partileri siyasetten men etmek-

tir” diye konuştu. MHP Grup Başkanvekili Oktay 

Vural,  “Andımız’ın kaldırılması, yer isimlerinin 

değiştirilmesi, ana dilde eğitimin açılması, Türkiye 

içerisinde Kürdistan coğrafyası oluşturmak amacını 

taşımaktadır. Bu adımların içinde Türkçe ve Türk 

mileti düşmanlığı yatmaktadır” iddiasında bulundu. 

Bağımsız Mardin Milletvekili Ahmet Türk, “Bu paket, 

Kürt sorununun çözümüne katkı sağlayacak çözüme 

katkı sunacak paket olmaktan uzak” diye konuştu. 

Paket, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da 

yankılandı. AFP,  paketi verdiği haberinde Erdo-

ğan için “İslamist” ifadesini kullanarak başörtüsüne 

özgürlük getirdiğini vurguladı. AFP, paket haberin-

de ikinci olarak anadilde eğitimin özel okullarda 

Demokratikleşme Paketi
“Yeni Türkiye” Söylemi
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serbest bırakılmasına yer verdi. Uluslar arası haber 

ajansı  Reuters  da başörtüsü konusunu öne çıkardı. 

Reuters, “Başbakan Erdoğan, kamuda başörtüsünün 

serbest olması için öneride bulunacak” başlığını 

kullandı. Müslüman ancak laik olan Türkiye’de 

uzun yıllardır başörtüsünün devlet kurumlarında 

yasak olduğunu aktaran Reuters, paketteki Süryani 

Manastırı’na da yer verdi. Katar Merkezli  el- Cezi-

re  kanalının İngilizce Web sitesi de başörtüsü ile 

Kürtleri ilgilendiren maddeleri öne çıkardı. El-Cezire 

“Erdoğan’ın reform planında 

Kürtler ve kadınlar başta” 

başlığını kullandı. El-Cezire, 

pakette önerilen reformla-

rın, Kürt meselesi konusun-

da anahtar rolünde olduğunu 

belirterek ayrıca Erdoğan’ın 

da geleceğini ilgilendirdiğini 

savundu.

Genel olarak pakete karşı 

tepkiler yine AK Parti’nin 

ürettiği bir slogan etrafında 

toplandı: “Yetmez ama evet!” 

Realiteden uzak ve siyasi 

düzlemini yalnızca AK Parti 

üzerinden yürüten akıllar-

da ise Yeni Türkiye söylem-

leri paketin açıklanmasıy-

la beraber tirajını oldukça 

yükseltti.“Daha yapacak çok 

şey var!” söylemiyle kamu-

oyuna deklare edilen paket, 

sistem içinde değişimi savu-

nan reformcu bir adımı ifade 

etmektedir.  Paketin radikal 

nitelikteki düzenlemeleri 

toplum tarafından oldukça 

memnuniyetle karşılandı. AK 

Parti’nin düzen içinde deği-

şimi savunan yüzü demokra-

tikleşme paketinde bir kere 

daha fark edildi.  Başbakan, demokratikleşme pake-

tini kamuoyuna duyurduğu konuşmasının başın-

da, “ülkenin kurucusu” olarak ifade ettiği Mustafa 

Kemal’e olan minnetini sundu ve paketin aslında 

onun işaret ettiği “muasır medeniyetler seviyesine 

ulaşma” idealinin bir parçası olduğunu altını çizerek 

ifade etti.

Bir Gerçeklik Olarak Yeni Türkiye 

Türkiye’de siyasi değerlendirmelerimizi ortaya 

koyduğumuzda genel olarak AK Parti dönemi önce-

sini anormal bir çağ olarak, AK Parti dönemini ise 

Yeni Türkiye’nin temelleri olarak nitelendiriyoruz. 

Peki, nedir Yeni Türkiye? “Yeni Türkiye” tanımlaması 

ne zaman ortaya çıkmıştır ve bizim için “yeni olan” 

ne ifade eder? Bu soruları çoğaltmak, yeni Türkiye’ye 

dair bakışımızı netleştirmek açısından oldukça müm-

kün. Elbette, bu sorunun ilk elde cevabı, eskisi gibi 

olmayan, ona benzemeyen ya 

da tamamen eskiden farklı bir 

durum ortaya çıktığında kul-

lanılacak bir tanımlamadır. 

Yeni, en temelde eskisiyle hiç-

bir noktada benzerlik göster-

meyeni ifade etmelidir. Yeni 

olan, eskiye dair tüm algıları 

ortadan kaldıran ve yerine 

yeni farklı, özgün, ayrı olanı 

koyan durumdur. Bu anlam-

da AK Parti dönemi öncesini 

anormal bir çağ olarak ifade 

etsek de AKP dönemi birçok 

alanda eskinin reflekslerinin 

parçalarını içinde barındırı-

yor. Bahsettiğimiz gibi yeni 

için, eskiye dair hiçbir temel 

durumun yeni olanın içinde 

barındırması gerekiyor.

AKP dönemi öncesi anor-

mal bir dönem iken; AKP ikti-

darları süreci normal süreçleri 

ifade etmiyor. Ne var ki “nor-

malleşme” bu noktada anla-

mını buluyor. Bugünü eskiyle 

kıyaslayarak ortaya konulan 

bir tanımlama olarak normal-

leşme siyasi değerlendirme-

lerde yerli yerine oturuyor. 

Halen yaşanan bazı hak ihlal-

leri dahi Yeni Türkiye söy-

lemi yerine normalleşme kavramını kullanmanın 

haklılığını gösteriyor. Kısacası AK Parti iktidarıyla 

başlayan süreç normal olana atılmış bir adım olsa da, 

o normalden çok çok uzaktayız. Bulunduğumuz yer 

‘anormalden normale geçen süreçte normalleşme’yi 

ifade ediyor. Demokratikleşme paketi de bu duru-

mun bir parçası olarak karşımızda duruyor.

Genel olarak pakete karşı tep-
kiler yine AK Parti’nin üret-
tiği bir slogan etrafında top-
landı: “Yetmez ama evet!” 
Realiteden uzak ve siyasi 
düzlemini yalnızca AK Parti 
üzerinden yürüten akıllarda 
ise Yeni Türkiye söylemleri 
paketin açıklanmasıyla bera-
ber tirajını oldukça yükseltti. 
“Daha yapacak çok şey var!” 
söylemiyle kamuoyuna dekla-
re edilen paket, sistem için-
de değişimi savunan reform-
cu bir adımı ifade etmekte-
dir.  Paketin radikal nitelikteki 
düzenlemeleri toplum tara-
fından oldukça memnuniyetle 
karşılandı. AK Parti’nin düzen 
içinde değişimi savunan yüzü 
demokratikleşme paketinde 
bir kere daha fark edildi.
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Ali Bayramoğlu’nun yazılarında sıkça altını çizdi-

ği üzere toplumun siyaset, siyasetin ise devlet tara-

fından kuşatıldığı bir yer Türkiye. Gelenekselleşmiş 

otoriter devlet algısının kuşatması altında yaşayan 

halkın seçme hakkı, yönetime katılma hakkı, söz 

söyleme hakkı uzun yıllar tek parti dönemiyle 

elinden alınmıştı. “Makbul” vatandaş yaratma söyle-

miyle dayatılan zorunlu eğitimden milli bayramlara, 

okullarda okutulan antlardan tek adam tapıcılığına 

boyun eğmeye zorlanan bir halktı Türkiye halkı. Bu 

bağlamda Türkiye halkı Türk ulus kimliği dayatma-

sıyla kuşatılırken, devletin dizginlenmiş ve tepeden 

inmeci bir tarzla şekillendirilmiş siyaseti üzerinden 

devlete biat eden bir toplum yaratma hedefini ifade 

ediyordu “Cumhuriyet”. Doğal olarak ülkeye gele-

nekselleşmiş devlet düzeni açısından bakıldığında 

normal olanı, normalleşmeyi hazmedemeyen, onu 

sürekli olarak ertelemeyi bir devlet bilinci haline 

getirmiş bir ülke Türkiye.

AK Parti yola çıktığı günden başlayarak “Artık 

hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!” söylemiyle nor-

mal olana atılan adımları sırtlanmaya aday oldu. 

Demokrat olmak ona göre farz değildi, fakat nor-

malleşmenin ülkede taşıyıcısı olması gerektiğinin 

farkına varmasıyla bu durumu kendisine bayrak 

yaptı. İçerde AB’nin bireyin özgürlüklerini kutsayan 

siyasetini kullanarak ülkede kök salmış bürokratik, 

askeri, siyasi oligarşiyle hesaplaştı. Her ne kadar 

iktidarının ilk yıllarında 1 Mart tezkeresindeki tavrı 

“günah defterini” oldukça kabartmış olsa da, ABD 

ile kurduğu ittifakı yine ülke içindeki iktidarını 

güçlendirmek ve normalleşme konusunda ilerleme 

kaydetmek için pragmatik olarak kullanmak istemiş-

ti. Çıraklık ve kalfalık dönemleri içerisinde sisteme 

entegre olmadan belirginleşen ve fakat sistem içe-

risinde siyasi tavrı karşısındakine -sisteme- sığınan 

bir duruşu ifade ediyordu. AK Parti genel başkanı 

konuşma yaptığı birçok platformda bu siyasi dili 

“Dik duracağız, ama dikleşmeyeceğiz!” söylemiyle 

sloganlaştırdı. Ustalık ve çıraklık döneminde AK 

Parti’nin demokrasiyi yerleştirme arzusuyla yöneti-

min dizginlerini elinden kaçırma endişesi arasındaki 

dengeyi tutturmakta zorlandığını da gördük. Bu 

durumun en bariz örneği de demokratikleşme pake-

tindeki Kamu kurumlarında başörtüsüne özgürlük 

getiren düzenlemenin Hakim ve Savcılar ile Emniyet 

ve Asker personeli kapsamaması olmuştur.

Vesayet sistemi, askeri-bürokratik-siyasi oligar-

şi, başörtüsü yasağı  sorunu, Kürt sorunu gibi 

Türkiye’nin temel sorunları ile hesaplaşması anla-

mında AK Parti’nin başarısı önemlidir. Bu anlamıyla 

Ergenekon davası Cumhuriyet tarihinin en büyük 

‘hukuki hesaplaşma’sının adıdır. Milletin iradesini 

katletmeye, sivil yönetimi devirmeye ve ülkenin 

düzenini kendi hesapları adına bozmaya çalışmak 

hukuksuzlukların en başında gelir. Bu dava sembo-

lik açıdan 27 Mayıs’tan, 12 Mart’tan, 12 Eylül’den, 

28 Şubat’tan, 27 Nisan’dan süzülüp gelen bir ruhun 

yargılanmasıdır. Tüm darbecilerden, hukuk tanımaz-

lardan, cuntacı ve ihtilalcilerden bu dava ile hesap 

sorulmuş oldu. Bu yargılamalar sadece bir zihniyet-

ten hesap soruluyormuş gibi görünse de ‘Devlet içine 

çöreklenen yapı’nın tasfiyesi anlamına da geliyordu. 

Anormal bir Türkiye’den normalleşen bir Türkiye’ye 

geçişte Ergenekon davası bu anlamıyla tarihi bir dava 

olmuştur. Halen darbecilerin Silivri’yi ele geçirme 

planları deşifre olurken, Gezi Parkı ayaklanmasıyla 

kursaklarında kalan lokmanın hüznünü çekenlerin 

tarihine de bir yandan şahit oluyoruz… 

Gezi Parkı ayaklanması, bu ülkenin lümpen, laik, 

seküler, aydınlanmacı, ilerlemeci, modernleşmeci, 

liberal, sol, ulusalcı, baasçı … kesimlerini tek bir 

hedef doğrultusunda bir araya getirdi. Recep Tayyip 

Erdoğan özelinde beliren ve toplumun önemli bir 

kesimini ifade eden İslâmi aidiyetlere karşı dayanıl-

maz tahammülsüzlük. Gezi’deki siyasi anlamı belir-

siz gençler ve bu fırsatı, sürece yayılan bir kırılma 

ve darbe girişimine dönüştürmek isteyen bir güç 

koalisyonunu ifade ediyordu Gezi Parkı ayaklanma-

sı. Toplumun belirli kesimlerinde ve İslâmi camialar 

içinde de yayılmış olan algı olarak “Gezi’deki gençler 

farklı!” söylemi aslında bu anlamıyla da çok güdük 

kalmış bir söylem olarak duruyordu. Gezi Parkı’nda 

Başbakan R. Tayyip ErdoğanBaşbakan R. Tayyip Erdoğan



27Umran EKİM 2013

■ Demokratikleşme Paketi

üretilmek istenen temiz gençler tezleri de gün geç-

tikçe çürümeye devam ediyor. Açık şekilde ifade 

etmek gerekir ki Ayışığı, Sarıkız, Balyoz, 27 Nisan, 

Danıştay suikastı, Dink cinayeti ne ise Gezi Parkı 

meselesi de normalleşmenin karşısında anormal 

Türkiye’yi isteyenlerin çırpınmalarıdır. 

“Dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz.” siyaseti bir 

kere daha anlamını bulurken, Gezi olaylarında Recep 

Tayyip Erdoğan özelinde örgütlenen karalama kam-

panyası önemli ayrıntıları işaret ediyordu. Olaylar 

sırasında “Başbakan üslubunu biraz yumuşatsa” söy-

lemini AK Parti kadroları içinden dahi duymuştuk. 

Bülent Arınç ve Abdullah Gül’ün yumuşak üslupları-

na mest olan Gezi Parkı gençleri ve onların destekçisi 

bazı İslâmcılar hızla ilk günden itibaren AK Parti ve 

polis şiddetinden daha çok Erdoğan’ın üslubunu 

hedef tahtasına oturtmuşlardı. Her ne kadar normal-

leşmenin taşıyıcısı olarak AK Parti kadrolarını işaret 

etmiş olsak da Gezi olaylarında AK Parti içerisindeki 

bu çatlak seslerin Erdoğan sonrası Türkiye için pek 

de iç açıcı bir görüntü vermeyeceklerini de göstermiş 

oldular. 

Erdoğan Sonrasında Ne Olacak?

Toplumun birçok kesiminin ortak endişesi ve 

sorusu şu: Erdoğan sonrasında ne olacak? Psikolojide 

ve gerçeklikte önemli bir yeri olan bu soru aslında 

Yeni Türkiye söyleminin güdük bir söylem olduğunu 

da gösteriyor. Evet, eski Türkiye yok. Peki, nasıl bir 

Türkiye var? Anormalden normale geçen ama hâlâ 

düzenin yabancılaşmasını  tam anlamıyla   gidere-

meyen bir Türkiye var. Gezi Parkı ayaklanmasında 

AK Parti’den, Polis şiddetinden daha çok Tayyip 

Erdoğan özelinde örgütlenen eleştiri de, Erdoğan 

sonrası süreçte “Yeni Türkiye” diye  algıyı balon 

gibi söndürebilecektir. Türkiye’de çok ciddi şeyler 

oluyor, ciddi değişimler, yenilikler, rejime neşterler, 

fakat değişimin öncüsü olan Erdoğan ve yakınındaki 

ufak bir ekibin iradesi eliyle. Toplumun sorduğu 

soru aslında tam da bu Erdoğan’ın dik duran ama 

dikleşmeyen bu zihniyet dünyası, Gezi Parkı olay-

ları vesilesiyle gördük ki AK Parti kadrolarında yok. 

Peki, ne olacak? Erdoğan sonrası süreçte, yeni bir 

Gezi Parkı olayı daha gerçekleştiğinde muhtemelen 

“aman karşımızdakini anlayalım” pısırık edasıyla 

dükkânları yağmalayan, başörtülü kızlara saldıran, 

hükümeti tıpkı Tahrir kafasıyla devirmeye çalışanla-

ra müdahaneci bir tarzla yaklaşılacaktır.  

Gezi Parkı’nda Erdoğan’a karşı örgütlenen muha-

lefet aslında Erdoğan’a ve onun iradesine bağlı olan 

Yeni Türkiye’yi işaret ediyor. Erdoğan sonrası Yeni 

Türkiye söyleminin hafifliğine umarız ki tanık olma-

yız. Bu sebeplerle Erdoğan ve ekibinin öncelikle 

hedefinde, yol yapmaktan daha çok ‘normalleşme 

süreçlerinin hızlandırılması’ olmalıdır. Bu adımlar 

Türkiye’nin en önemli sorunu olan Çözüm Süreci 

ve Başörtüsü Sorunu açısından da oldukça önemli 

olacaktır. Türkiye’nin eski devlet geleneğine, faili 

meçhullere, mafya yapılarının eline, devlet içi çete-

leşmelere geri dönmemesi için, rejime vurulan neş-

terler, çıkarcılıklarına, soygunlarına, tekelleşmelerine 

indirilen darbeler karşısında pusuda azgın ve kindar 

bir şekilde bekleyen, her fırsatta saldırmaktan geri 

durmayan sözüm ona laik, batıcı, Kemalist, İslâm 

karşıtı, kartel şer odaklarının bastırılması için bu 

durum elzemdir. Bu anlamda topluma açıklanan 

demokratikleşme paketi özgürlüklerin temin edil-

mesi açısından oldukça olumlu ve sevindiricidir. 

“Yeterli midir?” sorusu karşılığını elbette “yetersiz!” 

olarak bulacaktır.

AK Parti hükümetleri sayısız darbe girişimi, 

suikast, dezenformasyon, komplo teorileriyle boğul-

maya çalışıldı. Son yaşanan Suriye meselesindeki 

ve İhvan’a (Mursi’ye) yönelik yapılan Mısır askeri 

darbesi karşısındaki adaletli, dayanışmacı, sorum-

lu dış politika tavrı ile uluslararası koalisyonda da 

hızla yalnızlaştırılan AK Parti’nin bundan sonraki 

süreçte kendisini zor günlerin beklediğini söylemek 

mümkün. Kısaca ifade etmek gerekirse Türkiye’de 

en temel sorun kurgunun gerçeklik düzlemiyle 

birbirine karışması sorunudur. Gezi Parkı bir kur-

gudur ve bu karmakarışık oyun dahi çok kolay 

biçimde AK Parti kadrolarını dahi etkileyecek bir 

muhalefeti hızla oluşturmuştur. Elbette basit değil, 

elbette hafife almak değil ama nihayete erdirilmemiş 

kanuni düzenlemeler yapmaktan, muhteşem ulaşım 

yatırımları gerçekleştirmekten, ekonomik verileri 

kontrol altında tutmaktan vs. daha da öte iktidara ve 

sivil toplum kuruluşlarına, toplumsal değişim için 

çaba gösterenlere, İslâmi, ahlaki, kültürel, hukuki 

hassasiyet sahiplerine -insanlık adına, ümmet adına- 

önemli işler düşüyor. Bu çabalar ve bu çabaları talep, 

birilerinin ifade ettiği gibi demokratikleşmeye değil 

bizzat adaletin çevreden merkeze çekilmesi anlamına 

geliyor.
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DOSYA

Erdal KURGAN

Kültüralist Hegemonyadan Kurtulmak ya da 

İslâmcılık Tarihselliği Aşabilecek mi?

Y aşlı dünya, şahit olduğu tüm insanî eylemleri 

bir şekilde üzerinde izler taşıyarak geleceğe 

taşıma gibi bir görevi de haizdir. Modernitenin teleo-

lojik tarihyazımı metoduyla bilginin kalıcı birikimini 

başlattığı mağaralardaki çizimlerden seramik nano 

çiplere değin tüm bilgi taşıma yöntem ve araçlarını 

bu telos içinde okumak mümkündür. Bu serüven 

boyunca insanların biraradalıklarını inşa ederken 

başvurdukları ifade biçimlerini sahih bir şekilde 

anlamak isteyen, retrospektiviteye düşmek isteme-

yen her ilkeli insan, beyanı esas alır ve ilgilendiği 

konuyu onun üzerinden anlamlandırmaya çalışır. 

Bu bağlamda beyan esas alınmakta ve kendine ait 

ontolojik kökeni sunan insanların ifadeleri, yapıp 

ettiklerini anlamlı kılmaktadır. Diğer taraftan kendi-

ni tanımlamamanın aynı zamanda öteki ile aradaki 

mesafeyi ve benzerlikleri-farklılıkları ortaya çıka-

ramaması bir yana, başkası tarafından tanımlanma 

gibi bir tehlikesinin de varlığı ihmal edilemez. Bu 

tehlikenin bir boyutu dışsal bir tanımlama ile sınır-

lanma olmaktadır. Ve bu sınırlanma sadece ‘kendi’lik 

ile değil, daha fazla ‘öteki’ ile ilgili bir koşullandırıl-

mayı ifade eder. Şairin ‘Başkalarının aşkıyla başlıyor 

hayatımız’ derken ifade ettiği tam da buna tekabül 

etmektedir.

İslâmcılık bağlamında yapılan tartışmalarda 

anlamlandırmaya dönük ‘dışarı’dan yapılan entelek-

tüel çabaların düştüğü temel hata burada yatmakta-

dır. Müslümanları/İslâmcıları konuşurken Göle’nin 

dediği gibi ithal tanımlar üzerinden tartışmalar yapıl-

maktadır (2010:103). Oysa sahih ya da moda kav-

ramla otantisiteye dayanan bilgi olmadan yapılan her 

anlama çabası, eksik olmanın ötesinde yanlış mecra-

ya yönlendirilmek gibi bir hataya neden olmaktadır.

İslâmcılığın Sınırı: Tercihi Olmayan Bir İmtihan

Her şeyden önce Modernitenin gerek epistemolo-

jik/entelektüel gerekse de askerî meydan okumasına 

bir cevap olması hasebiyle, İslâmcılığın modern bir 

fenomen olduğunu söylemek gerek. Tradisyonalist 

geleneğin temsilcilerinden S. Hüseyin Nasr’ın ’79 

İran İslâm Devrimini modernist olarak niteleme-

sinin sebebi de budur (oysa bu devrimi önemli ve 

farklı kılan şey, modernitenin tarihe gömdüğünü 

sandığı ‘din’in toplumsal örgütlenmede önder olma-

sı ve erken dönem aydınlanmayı geride bırakacak 

şekilde çok sıkı bir örgütlenmeye sahip olan bir 

ulus-devlette devrimi gerçekleştirmesi ve devrime 

rehber olmasıdır. E.K.). Ancak bu, İslâmcı olarak 

tanımlanan toplumsal hareketlerin, politik/entelek-

tüel aktörlerin köküdışarıda ya da toplumdan kopuk 

oldukları anlamına gelmemektedir. Zira modern 

paradigmanın meydan okumasına cevap vermeye 

çalışanlar toplumun tüm sosyal ilişkilerini şekillen-

diren, tarihsel tecrübesini inşa eden İslâm’ı referans 

almaktadırlar ve bunlar aynı zamanda toplumun 

farklı kesimlerine müntesip –organik- aktörlerdir.

Modern paradigmaya ve inşa etmek istediği dün-

yaya karşı muhalif (veya düşman) bir tavır sergile-

menin altında yatan sebep eğer İslâm’sa, bu İslâmcı 

olarak anılmak için yeter bir sebeptir. İslâm’ı referans 

alarak bireysel ve toplumsal sorunların çözümü için 

entelektüel çaba sarf etmenin varacağı menzil (her 

ne kadar Ortodoks sol bunu sağcılık bağlamında 

değerlendirmede ısrar etse de) İslâmcılık olacaktır. 

Öyle ki akademik çalışmalarını İslâmcılık üzerine 

yapan ve bu alanda hayli esaslı eserler koyan –aka-

demik çalışmalarının odağını İslâmcılığın ‘yerel’liği 

yakalayamadığı tezini ispata hasreden ve bundan 
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ötürü İslâmcılığı yargılayan- bir akademisyen bile 

her ne kadar İslâmcılığa karşı olsa da İslâmcı olarak 

tavsif edilmekten kurtulamamaktadır.1 Bu anlamda 

İslâmcılık tercihi olmayan bir imtihanın cevabıdır. 

Son dönem Osmanlı aydınları arasında baş gösteren, 

modern paradigmanın meydan okumasına cevap 

vermenin imkanı olarak İslâm’ı daha yalın bir şekil-

de yaşama isteğinin Said Halim Paşa’daki karşılığı 

İslâmlaşmak olmuştur.  Bu nedenle Said Halim Paşa 

hem entelektüel ve İslâmî birikimi hem de politik bir 

aktör olması nedeniyle –İslâmlaşmak mefhumunu 

ortaya atarak İslâmcılık nosyonuna kaynaklık teşkil 

etmektedir- ilk dönem İslâmcı olarak anılmaktadır.

Buradan hareketle gerek 

son dönem Osmanlı entelek-

tüel aurasında gerekse de epis-

temik olarak post-Osmanlı 

dönemde yani Cumhuriyet 

Türkiye’sinde kullanılan 

İslâmcılık, Ziya Gökalp’te 

olduğu gibi birçok modernist 

aydında yerme, tahkir etme 

meselesine dönüşmektedir. 

Bu yapılırken aynı zamanda 

yabancısı oldukları  epistemik 

bir mecrada olmanın verme-

si gereken ihtiyattan uzak, 

serazat bir retoriği de kul-

lanmaktan geri dur(a)mayan 

aydın(lar), Müslümanlar/

İslâmcılar bağlamında yaptık-

ları hataları ve sorunlu oku-

maları da gözden ırak tut-

maktadır. Oysa daha yolun 

başında yaptıkları kabullerde 

hayatî hatalar mevcuttur. Her 

şeyden önce İslâm’ın ‘varlık’a yüklediği anlam ve 

onu oturttuğu kanonda, kozmik hiyerarşide insa-

nın ve hayatının neye tekabül ettiği vb. konularda 

Avrupamerkezcilikten kurtulamamakta, İslâm’ı da 

toplumun anlaşılmasında başvurulan, sosyal bilim-

lerin bir alt kategorisi olarak okumaktadır. Bu bağ-

lamda Hristiyanlık, Yahudilik, Şintoizm, vb. ne ifade 

ediyorsa, İslâm da modern sosyal bilimler için daha 

fazlasını ifade etmiyor. Yani ondan da bireye ait özel 

alanla yetinmesi bekleniyor. Peki özel alanda mün-

tesibinin ona tabi olması İslâm için gerek ve yeter 

bir duruma mı işaret etmektedir? Ya da sorumuzu 

vuzuha kavuşturmak için şöyle de sorabiliriz: Bireyin 

özel alanında kalan bir İslâm, mümkün müdür? Bu 

sorunun cevabı İslâmcılığı ve modern paradigma 

karşısındaki konumunu ifşa edeceği gibi, İslâmcılığa 

‘dışarı’dan yapılan anlamlandırma faaliyetlerinin de 

gerçekliğe ne kadar tekabül edip etmediğini göster-

mesi bakımından önemlidir. Cevabı aranan bu soru 

kaçınılmaz olarak siyasetin alanına daveti içerir.

Siyaset, tartışmalı bir kavram olması bir yana, 

toplum denen sosyal birlikteliğin hayatı yönet-

me/düzenleme ‘sanat’ı olarak kabul edilmektedir 

(Arslan, 2010:137). Burada 

insanın ve toplumun kendi 

iradeleriyle girdikleri bir ilişki 

söz konusu olabileceği gibi, 

toplumu oluşturan insan tek-

lerinin kahir ekseriyetinin ira-

desini kullanmama gibi bir 

tercihi de söz konusu olabil-

mektedir. 

Siyaseti insanların hem-

cinsleri ve kendi dışında-

ki varlıklarla olan bir ilişki 

bağlamında düşünmek, aynı 

zamanda onu içinde yaşadığı 

zamanla da kopması müm-

kün olmayan bir ilişkiye 

sahip olduğunu teslim etmek 

demektir. Kabaca insanların 

toplumsallığının bir netice-

si olan siyaset, bu bağlam-

da ‘coğrafya’ ve ‘tarih’ten de 

bağımsız düşünülemez. Her 

ne kadar kapitalist modern-

leşme neoliberal zaferini ilan ettiyse de (Fukuyama, 

1999) yaşlı tarih yoluna emin adımlarla devam 

etmekte; insanlığın ortak hafızası diyebileceğimiz 

bilgeliğiyle hiçbir şeyin sonuna gelmediğimizi salık 

vermektedir. Sonuna gelinen bir tarih varsa, bu olsa 

olsa M. Foucault’nun tespit ettiği gibi 18. yüzyılın 

tarihsel bir ürünü olan ‘Modern Tarih’ anlatısıdır 

(1994). Eskatolojik analojiler yapmanın İslâmcılık/

İslâm ile siyaset arasındaki ilişkide kullanılma moda-

sı da aynı anlatının bir kabulü idi oysa. Bu bağlam-

Modern paradigmaya ve 
inşa etmek istediği dünyaya 
karşı muhalif (veya düşman) 
bir tavır sergilemenin altın-
da yatan sebep eğer İslâm’sa, 
bu İslâmcı olarak anılmak için 
yeter bir sebeptir. İslâm’ı refe-
rans alarak bireysel ve top-
lumsal sorunların çözümü için 
entelektüel çaba sarf etmenin 
varacağı menzil (her ne kadar 
Ortodoks sol bunu sağcılık 
bağlamında değerlendirmede 
ısrar etse de) İslâmcılık ola-
caktır.
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da insanın kendisiyle yani kendi bedeniyle olan 

ilişkiden tutun da ailesi, arkadaşları, toplum ve 

dünya –sadece yaşayan organizmalarla değil tüm 

varlık âlemi ile kurduğu ilişki- ile olan ilişkilerinin 

toplamını siyasetten/politikadan bağımsız düşünmek 

gayri kabildir. 

Yürürken mütevazı olmayı salık veren, insanlarla 

konuşurken sakin, muhatabının sözlerini hikmet-

le dinlemeyi emreden, üretim-tüketim ilişkilerinde 

uyulması zorunlu emir ve yasaklar vaz eden bir 

dinin siyasetten bağımsız düşünülmesi ya da bu ve 

benzeri sorumluluklarının siyaset dışı okunması, 

ona olduğu kadar siyasete de uzak olunduğunun 

göstergesi olarak anlaşılabilir. Zira sözün tam da 

burasında İslâm’ın ed-Din derken kastettiği şey 

ile sosyal bilimlerin din derken anladığı şey ara-

sındaki fark da ortaya çıkmaktadır. Yukarıda da 

değinildiği gibi hayatı bir bütün olarak ele alan 

İslâm için herhangi bir düalizmden ya da parçalı 

hakikatten bahsetmek mümkün değildir. Dünyada 

yaşanan hayatı ahiretten bağımsız görmeyen, ölümü 

sadece hakikatin bir boyutundan diğerine geçiş 

olarak anlamlandıran İslâm için din, hayatın tüm 

alanlarını kapsayan, insanı yaptığı her eylem için 

her an sorumluluk altında gören bir dünya görüşü 

(worldview ya da Weltanschauung), hayat tarzıdır. 

Her ne kadar İslâmcılığa, İslâm’ı siyasal bir ideolo-

jiye indirgeme itirazları yapılabilirse de, siyasetin 

ağırlıklı olarak insanın kamusal pratikleri olduğu 

gerçeği İslâm’ın siyasî karakterini gizleyememekte-

dir. Zira insanın her anına karışan İslâm’ın siyasi/

politik tercih ve emirlerinin olması kadar normal bir 

şey olamaz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken 

nokta, mezkûr politik emirlerin hangi iktidar biçi-

minde ve nasıl bir sosyal/toplumsal birliktelikte ifa 

edileceği meselesidir. Muhafazakâr veya sol cenahtan 

İslâmcılara dönük yapılan ‘dini ideolojik bir okuma-

ya tabi tutma’ meselesinin mihverinde biraz da bu 

vardır.

Birçok anlamı olması yanında ideolojinin hiçbir 

temeli olmayan bir yanılsama değil, somut bir ger-

çeklik olduğu, en azından insanların hayatlarında 

pratik/somut bir gerçekliğe tekabül eden, hayatlarını 

düzenlemeye yardım etmeye yetecek ölçüde bilişsel 

bir içeriğe sahip, etkin, maddi bir güç olduğu gerçeği 

göz ardı edilemez. Hem politik hem de epistemolo-

jik olarak tarafsız olan ve daha çok ‘kültür’e karşılık 

gelen bir diğer tanım olarak ideolojinin toplumsal 

hayattaki fikir, inanç ve değerleri üreten genel maddi 

süreç olduğu da söylenebilir (Eagleton, 2011:49-

52).  Bu bağlamda kuşkusuz İslâm’ın ideolojiye 

tekabül eden ya da onunla benzerlik gösteren ibadî 

sorumlulukları vardır. Ancak bu ibadî sorumluluk-

ların yerine getirilmesi sosyal ya da bireysel politik 

bir ‘pratik’ değil, ‘amel’dir. Dolayısıyla Müslümanın 

İslâm’ın kendine yüklediği sorumlulukların ifası ile 

yani ‘amel’i ile kendi nefsi arasındaki ilişkiyi, kendini 

politik ‘gerçekleştirme’ olarak okumak ve değerlen-

dirmek çok zayıf bir yaklaşımdır. Kalpteki tasdik ile 

dildeki ikrarın ilanı, iman ile ameli ayırmamanın 

ontolojik bütünselliği, bunu gerekli kılmaktadır. 

İslâmcılara dönük yapılan ‘dini ideolojik oku-

maya tabi tutup politize etme’ eleştirisinin tarihsel 

delili olarak öne sürülen, İslâm’ın modern anlamda 

siyaset biliminin diline tercüme edil(e)meyen şeyler 

söylemiş olmasıdır. İslâmcıların yukarıda da değinil-

diği gibi henüz yola çıkarken modernliğin meydan 

okumasına cevap verme refleksiyle modernliğin 

argümanlarının benzerlerini zayıf analojiler yaparak 

İslâm’da arama çabaları bu yargıyı güçlendirmekte-

Hayatı bir bütün olarak ele alan İslâm için herhangi bir düalizmden ya da parçalı haki-
katten bahsetmek mümkün değildir. Dünyada yaşanan hayatı ahiretten bağımsız gör-
meyen, ölümü sadece hakikatin bir boyutundan diğerine geçiş olarak anlamlandıran 
İslâm için din, hayatın tüm alanlarını kapsayan, insanı yaptığı her eylem için her an 
sorumluluk altında gören bir dünya görüşü (worldview ya da Weltanschauung), hayat 
tarzıdır.
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dir. Ancak şurası unutulmamalıdır ki İslâmcıların 

yaptıkları, olmayan bir şeyi Müslümanların tarihine 

retrospektif bir perspektifle yaklaşarak oluşturmak 

değil, olan bir şeyi başkasının gözüyle okumaya 

çalışmaktır. Yoksa İslâm’ın adalet emrini, muhkem 

olan ahkâm ayetlerini anlamak ve onlarla amel 

etmek mümkün olamayacaktır. Ayrıca iktidar nosyo-

nunun niteliği yani ona meşruiyet veren makamın ne 

olduğu, bu iktidarın sınırının nereye kadar olduğu, 

Müslümanların bu iktidarla olan ilişkilerinin intizam 

verici karakterinin de ayrıca tartışılması gerekiyor. 

Batılı anlamda bir siyaset biliminden bahsetmenin 

mümkün olmaması, mevzu bahis anlam dünya-

sında siyasetin olmadığına değil, siyasete yüklenen 

anlamın ve siyasetin işlerliğinin batılı tarzda olma-

dığına delalet eder. Her hayat tarzının/dinin kendini 

görünür kılarken farklı argümanlar kullanması ve 

sorumluluklar yüklemesi, onların ontolojik farklılı-

ğını işaret eder.

‘Yeni’ Paradigmanın Dönüşümü: 

Post-Kolonyalizm ve Kültüralizm

İslâmcılığın da meydan okumasına cevap olarak 

ortaya çıktığı, kadim dünyanın bilebildiğimiz kada-

rıyla gördüğü en kapsamlı ve etkisi geniş olan dönü-

şüm, son beş asır boyunca tüm dünyada hüküm 

ferma oldu. Kendine rahim olarak seçtiği Yahudi-

Hristiyan muhayyileyi (metodolojik ve epistemik 

bir mecrada) dönüştürerek inşa eden bu anlam 

dünyası ve uygarlık, kendi dışındaki ‘öteki’ dünya-

yı da ‘kendi’leştirmek adına bilgi rejiminden yani 

hakikat anlayışından ziyade politik ve ekonomik 

çıkarları önceleyerek öteki dünya ile ilişki kurmuştu. 

Kolonyalizm olarak kodlanan ve hakkında devasa 

bir entelektüel birikimin oluşturulduğu bu davranış 

biçimi çoktan miadını doldurup tarihte kendine 

ayrılan yere çekildi. 

Moderniteyi tarihsel tecrübesinde var eden 

Batının, lineer olarak ilerleyen tarih içerisinde 

modern olmayan dünyaya tarih kazandırmak, onları 

da özne yapmak adına giriştiği bir dizi eylemleri-

nin ardında yatan kolonyalist hedefleriydi. Hâkim 

güç olarak kendi ekonomik ve politik çıkarlarına 

uygun düşecek bir tarzda öteki dünyanın hukuk, 

eğitim, ticaret gibi üretim sistemlerini o dünyanın 

otantisitesinden kopararak düzenlemesi (Yetişkin, 

2010:15) kolonyalizm için sadece başlangıç olarak 

nitelendirilebilir. Kolonyalistin çıkarları doğrultu-

sunda ve tek yönlü olarak işleyen bu sürecin daha 

sofistike bir tarafı mevcuttur. Kolonyalizmin asıl ayı-

rıcı vasfı, yabancı güç olan modern batıya karşı veri-

len ulusal kurtuluş savaşlarının bile kendi içinden 

sömürgeciliğin –daha çok epistemik olarak düşmanı 

içselleştirme biçiminde- paradigmatik kabullerinin 

meşruluğunu çıkarmasıdır. Çünkü emperyalistlere 

karşı verilen ulusal kurtuluş mücadelesi kolonyaliz-

min sadece politik ve ekonomik sömürüsüne karşı 

olmakla sınırlı tutulmakta, öte taraftan da kolonya-

lizmi var eden paradigmanın temel kabulleri, yani 

rasyonalite, birey, ulus ve ulus-devlet meşru görül-

mekte ve tarihsel ilerlemeye inanılmaktadır. 

“Emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı verilen 

kurtuluş ve bağımsızlık savaşlarıyla türetilmiş olan 

ulus-devlet milliyetçiliğinin sömürgecilikten miras 

aldığı ‘bir öteki varsayarak kendi özgün ve farklı kim-

liğini kurma ve muhafaza etme’ perspektifi ilerlemiş, 

gelişmiş ve aydın olarak değerlendirilen yerli elitler 

tarafından sahiplenilmiştir. Yerli elitlerin ‘uluslararası 

iş bölümünü’ ve ‘ekonomik-politik kalkınmayı ve 

istikrarı’ sağlama söylemiyle yabancı sömürgeci ile 

işbirliği yapması da (yani kompradorluk) sömürgeci-

liğin bugün mazide kalmış olduğunu sürekli yeniden 

hatırlatan bir başka unsurdur.” (Yetişkin, 2010:15). 

Bu bağlamda kolonyalizmin, öznesi belli bir süreç 

olduğunu kaydetmek gerek. Çünkü kolonyalist ulus 

(öteki özne) sömürüyü, temellük ettiklerini kendi 

vatanına götürme biçimiyle pratize eder.

Sosyal bilimlerde postist retoriğe kapı aralayan 

postmodernite tartışmalarının başlamasının çeyrek 

asır sonrasında da kolonyalizmin dönüşümü bağ-

lamında postkolonyal eleştirinin sahneye çıkmasına 
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şahit olduk: Kolonyalizmin yani 19. ve 20. yüzyıl 

emperyalizminin epistemolojik ve ontolojik kabulleri 

kontekstinde eleştiriye tabi tutulması. Ulusal kurtu-

luş savaşı vererek kolonyalistleri vatanlarından kovan 

ülkeler, kabul ettikleri gelişme/ilerleme ve ekonomik 

bağımlılık teorileri aracılığıyla eleştirel dahi olsalar 

sömürgeciliği yeniden kurmaktadır. Sömürülenin 

epistemolojik ve ekonomik bilgisinin sömürenin 

çıkarlarına hizmet edecek şekilde yeniden tasarlanıp 

arz edilmesi ve temsili, ekonomik ve politik emper-

yalizmin içselleştirilerek güncellenmesini mümkün 

kılmaktadır (Yetişkin, 2010:16). “Çünkü sömür-

gelerin siyasal kurtuluşu maddi kurtuluş anlamına 

gelmemiş ve ulusal kurtuluş sonrasında kurulan 

yeni, tamamen ekonomik bir içeriği olan bağımlılık 

tarzı çoğu kez yeni-sömürgecilik [neo-colonialism, 

E.K.] olarak adlandırılmıştır” (Mutman, 2010:118). 

Ancak artık ulus-üstü korporasyonlar aktif özne 

durumunda oldukları için, sömürüyü yapanlar küre-

sel sermayenin küresel aktörleri olduğu için buna 

bildiğimiz anlamda öznesi belli olmayan bir süreç 

demek mümkündür. Kolonyalist ulusun sömürü-

lenin maddi kaynaklarını (ç)alıp götürdüğü bir 

ulus-devleti söz konusu iken, yeni durumda bunu 

gündem etmek imkân dışıdır. Ortada bildiğimiz 

anlamda bir özneden (sömüren ulustan) bahsetmek 

mümkün değildir; çünkü hem sömürenin hem de 

sömürülenin aynı ulusa mensup olma olasılığı çok 

yüksek bir ihtimaldir.

Fakat öteki dünyayı hala tam olarak 

‘kendi’leştiremeyen bu paradigma, bir yanda bunun-

la uğraşmaya devam ederken diğer yanda çok daha 

büyük bir sorunla karşı karşıya: artık kendisi de 

değişim/dönüşüm içerisinde. Beş asır önce başlayan 

bir maceradan sonra çok radikal bir dönüşümle 

karşı karşıyayız. Kısaca ‘hakikat’ anlayışındaki bu 

dönüşümü, kendini bilgi rejiminde, politikada ve 

teknolojide görünür kılan bir çağ dönüşümü olarak 

tavsif etmek mümkün. Kant’ta billurlaşan modern-

liğin normları, yani Kilisenin teslisini anımsatan 

o üçlü ayırım olarak lojik, etik ve estetik, modern 

anlamları itibariyle tasfiye ediliyor. Kant’ın saf akıla 

(doğruya), pratik akıla (iyiye) ve estetik akıla (güze-

le) getirdiği eleştiriler, bu bilgiye getirdiği tanımlar/

kategoriler ve özerklik artık dönüşüyor. Aydınlanma 

rasyonel aklın tanrıyı tasfiye etmesiyse, içinde yaşa-

mak zorunda olduğumuz dönemde de dil ve ona 

ait oyunlar/simgeler/göstergeler rasyonel aklı tasfiye 

ediyor denebilir. Hakikat, kelimelerin bir birlerine 

atıfta bulunmasıyla, birinden diğerine dil oyunlarıyla 

her dem dönüşmekte. Böylece toplum ve toplumsal 

olanın yerine, dil oyunlarının nüanslarını anımsatan 

parçalı biraradalıklar oluşturulmakta. ‘Kendi’ni ve 

‘öteki’ni kültür üzerinden tanımlayan bu birlik-

telikte toplumsalın yerini kültürellik almaktadır. 

Modernitenin dönüşüme uğrayan normatifliğinin  

yerini rölatiflik almakta. Bundan böyle homojen ve 

evrensel bir hakikatten değil, kültürel bir hayat evre-

ninden bahsedilebilir ancak. 

Zamanın mekansallaşarak somutlaştığı yer olan 

‘müze’ ve onun bilgisi olan müzeoloji, felsefesindeki 

dönüşüm nedeniyle kültürelliğin nasıl bir noktaya 

vardığı hakkında, bu ideolojik dönüşümün bilgisini 

verebilecek imkana sahip olduğu için, zamanımı-

zın politik ruhunun –zeitgeistinin- mekansallaştığı 

yer olarak stratejik bir öneme sahiptir. “ [Müzenin 

‘zamanın mekanı’ olduğu söylemi] … sadece müze-

nin teşhir ettiği eserler arasındaki zaman ilişkisinin 

düzene sokulması, yani onların tarihselleştirilmesi 

anlamına gelmez. Müzenin sanata ve tarihine ilişkin 

bir takım temsiller kadar, kurulduğu zamanın bilgi 

ve iktidar rejimlerini de sergilediğini anlatır” (Artun, 

2006:59). Bu bağlamda modern ulus-devlet, birey ve 

ulus gibi kurguların sahnesi durumundadır modern 

müzeler. Müzeolojinin ifa ettiği görev ait oldu-

ğu bilgi rejimini somutlaştırmaktır. Bundan dolayı 

modernlik müzede kurulmuştur denebilir. Weber 

için kültürel bir oluşum olan ulus, ortak bir tarihe 

ve coğrafyaya, zaman ve mekân bilincine sahip insan 

topluluğu ile mümkün olur. Bir dizi kültürel kuru-

mun örgütlenmesi yardımıyla, bu bilinç var edilir; 

ulusa ve onun siyasi temsili olan devlete ilişkin mito-

lojilerin canlandırılması mezkûr kültürel kurumların 

örgütlenmesiyle gerçekleştirilir. Hiç kuşkusuz bu 

kurumların başında da müze gelir (Artun, 2006:61).

“Müze, modernliğin yazdığı bireysellik, ulusallık 

ve evrensellik mitlerini nesnelleştirir, cisimleştirir 

ve somutlaştırır; birbirlerine bağlar. Sanatı dinin 

(kunstreligion), müzeyi kilisenin yerine koyar; sanat 

tarihi ‘seküler bir ilahiyat’a dönüşür. Bundan böyle, 

Tanrı’nın değil bireysel dehanın yaratısı olan sanat, 

modern sanat tarihinde ve müzelerde ulusal stillere 
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ve evrensel bir kronolojiye göre tasnif olur: Fransız, 

Felemenk, İtalyan, Alman, Çin, Yunan...” (Artun, 

2013:20). Yani müzede ya da müzeolojide vuku 

bulacak herhangi bir değişim, bilgi rejimindeki deği-

şimin tezahürü olarak okunabilir. 

21 Haziran 2006’da Paris’te Musée du Quai 

Branly’nin açılışında Chirac, “halklar arasında bir 

hiyerarşi olmadığı gibi sanatlar arasında bir hiyerarşi 

olmayacağını” belirttikten sonra “bu müzenin [Quai 

Branly], dünya kültürlerinin eşitliği inancı üzerine 

kurulduğunu” ifade eder.2 Bununla aslında Louvre 

müzesini inşa eden zihniyetin dönüşüme uğramaya 

başladığını ifade etmek istemiştir. 

Çünkü bundan önce yani kolon-

yalist dönemde, evrimleşemediği 

için sanat eseri sayılmayıp tabiat 

müzelerine gönderilen ‘ilkel’ insa-

nın yapıntısı, artık Batı kanonunun 

zirvesindeki bir sanat eseri ile eşde-

ğer görülmekte ve modern ile ilkel 

arasında bir fark kalmamaktadır. 

Diğer taraftan Fransız ulusunu var 

eden Louvre, kendini inşa eden 

rasyonalitenin tasfiye mekanına 

dönüşmektedir. Böylece Louvre’un 

modern, kolonyalist, evrensel sah-

nesinin yerine postmodern, post-

kolonyalist, kültüralist/çokkültürlü 

küresel bir sahne kurulmaktadır.

Modern Batı kanonunda ken-

dine öteki/ilkel olmak dışında bir 

kimlik bulamayan batıdışı dünyanın kültürel mirası, 

böylece hak ettiği (!) yere kavuşmuş bulunmaktadır. 

Oysa kolonyalist dönemde onu yok sayan özne ile 

postkolonyalist dönemde ona hayat hakkı veren 

özne ya da kültür dünyası aynıdır. Batı-dışı dünya-

nın yarattığı kabul edilen ‘değerler’, ‘ancak Avrupa’da 

gelişme ortamı bulabilmiş’ ve ancak bu sayede ‘tari-

hin malı’ olabilmiştir (Artun, 1998:37) Bu bağlamda 

her ne kadar kültürlerin çokluğundan dem vurulsa 

da diğer taraftan kültürlerin eşitliğinden ziyade ‘fark-

lılığına’ vurgu yapılmaktadır. Bu da küresel sahnede 

yer alan eşit kültürlerden ziyade, aynı sahneyi pay-

laşan ‘farklı’ –birbirinin ötekisi- kültürlerin varlığına 

işaret eder.

Postkolonyalizm –postkolonyal kavramsal çalış-

malarının ‘Kültürel Çalışmalar’la eşzamanlı olması-

nın bir tesadüften fazlası olduğunu hatırda tutarak-, 

kültüralist politikalarla Batının tarihsel tecrübesi 

olan vahşi kapitalizmin tüm küreyi kuşatmasından 

yani globalizmden bağımsız değildir. Kültüralizmin 

rölatif hakikat rejimi, modernliğin tarih dışında tut-

tuğu tüm ‘öteki’ kültürleri içermesi ve sisteme dahil 

etmesiyle yeni bir dünya görüşüdür. Modernliğin 

‘düşman’larının böylece sistem/paradigma içi 

‘muhalif’lere dönüştürüldüğüne şahit olmaktayız. 

En azında yeni paradigma için böyle bir kabu-

lün varsayıldığını bilmekteyiz. Carl Schmitt’in poli-

tik felsefesini üzerinde inşa ettiği 

‘dost-düşman’ ayrımını anımsatan 

bu kabul, düşmanı suçlulaştırarak 

yok edilmekten ziyade içselleşti-

rir. Çünkü Schmitt, politik birliği 

sağlamış olan toplumda, polisiye 

tedbirlerin suçluyu düşmanlaştır-

mama üzerine kurulduğunu bildi-

rir. Düşman, yok edilmesi gereken 

ontolojik ötekidir. Küresel bir poli-

tik birliği –neoliberal demokrasiyi- 

varsayan Kültüralizm, uzlaşılması 

mümkün olmayan kültürleri, içeri-

sinden kendine yakın hissettikleri-

ne de hayat hakkı tanıyarak, onları 

‘muhalif’e dönüştürerek kökensel/

küllî meydan okumayı absorbe 

eder.

Kavramsal çerçevesi bir yana, 

kültüralizmin gerçekten samimi bir davet olup olma-

dığı ise cevabı hala verilememiş bir soru olarak önü-

müzde durmaktadır. Nedir modern olanın şimdiye 

kadar kabul etmekten çekindiği ‘öteki’ kültür ya 

da ‘ötekinin kültürü’? Yeni durumda kabul edilen 

kültürel form ve anlam dünyalarının sınırı nereye 

kadardır? Bu durumu postmodern ırkçılık olarak 

değerlendiren Žižek, bahsi geçen soruları tek çırpı-

da cevaplamaktadır: “İşte tam bu anlamda, çağdaş 

‘postmodern’ ırkçılık, çokkültürcü geç kapitalizmin 

semptomudur, liberal-demokrat ideoloji projesinin 

bünyevi çelişkisini açığa çıkarır. Liberal ‘hoşgörü’, 

tözünden yoksun bırakılmış folklorik Öteki’ye göz 

yumar –örneğin günümüz megalopolislerinde birçok 
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‘etnik mutfak’ görülür; gelgelelim, her türlü ‘gerçek’ 

Öteki, ‘fundamentalizmi’ yüzünden ânında redde-

dilir, çünkü Ötekiliğin çekirdeği, jouissance’ının 

düzenlenmesinde yatar: ‘Gerçek Öteki’, hiçbir 

zaman ruhani bilgeliklerin ve hoş âdetlerin Öteki’si 

değil, tanımı gereği ‘ataerkil’dir, ‘vahşi’dir. Burada 

Marcuse’nin eski ‘baskıcı hoşgörü’ kavramını yeni-

den güncelleştirmek geliyor insanın içinden; aseptik, 

selim formu içindeki Öteki’ye duyulan bir hoşgörü-

dür bu, Öteki’nin jouissance’ının Gerçek boyutunu 

daha baştan devredışı bırakmaktadır” (2013:68-69).

Gramsci’nin ‘hegemonya’ için ‘bir sınıfın kendi 

hayat tarzını diğer sınıflar üzerinde meşrulaştırması-

nı kolaylaştıran ve sürekli kılan kurumsal ve kültürel 

örgütlenmiş birimler’e atıfta bulunması, kültüraliz-

min hegemonik karakterini anlamamıza yardımcı 

olabilir. Bitmek bilmez bir teşhir şehvetiyle tüm kül-

türel formları, kurduğu sağmal ‘kültürel normlar’a 

uydurarak asimile eden ve böylece hegemonyasını 

kavileştiren yeni paradigma, tüm küreyi bir sahneye 

çeviriyor. Bu sahnede yer alanlar ise kendi ontolojik 

sahihliklerinden tecrit edilmiş fantazmagorik ‘gösteri 

nesnesi’ haline gelmiş yaşam formlarıdır. Geçici olan 

bu fantazmagorik yaşam formları iken, gösteri bit-

tiğinde yani gerçek hayata dönüldüğünde asıl olan 

yine sahneyi kuranın hayat tarzı olacaktır, başkası 

değil! 

İnsanî Bir Tecrübe Olarak İslâmcılığın Tarihselliği

Kültüralizmin ortaya çıkardığı küresel sahnede 

her toplumsal –daha doğrusu artık kültürel demek 

daha iyi ifade ediyor- farklılığa yer açması nede-

niyle sahne çok fazla karmaşıklaşmakta. Ancak bu 

karmaşaya içkin olan herhangi bir harmoniden söz 

etmek mümkün gözükmüyor. Çünkü yapılanı biraz 

anlamlandırmaya çalıştığımızda karşımıza kültüra-

list paradigmanın kabule yanaşmadığı o fundamen-

talist öteki ile ilgili olan parodik şiddetten fazlası 

çıkmıyor maalesef.

Neo-liberal demokrasinin temel politikaların-

dan olan Kültüralizm bağlamında İslâm da yani 

Müslümanlar da geçmiş modern dünyanın lanet-

lileri olarak yeni durumda kendi hakikatlerinden 

bahsedebilme özgürlüğüne sahip kılınıyor. Peki 

Müslümanlar/İslâmcılık buna nasıl tepki verecek? 

Davet edildikleri bu dünyada kendi düşünsel aura-

larının sahihliğini koruyabilecek bir düşünsel bira-

radalık oluşturabilecekler mi? Ya da mezkur yeni 

dünya onlara nasıl bir hayat vaat ediyor ve onların 

bu davete icabetleri nasıl oluyor/olacak? Bu soru, 

cevabı Müslümanların kaderî durumlarını da belirle-

yeceği için geçiştirilebilecek bir soru değildir.

Her şeyden önce İslâmcılık, insanî bir anlama 

faaliyeti olduğu için tarihten ve sosyo-politik mese-

lelerden bağımsız olması düşünülemez. Savunma 

refleksiyle ortaya çıktığı dönemde, zamanın tarihsel 

şartlarının kendisini getirdiği nokta itibarıyla onun 

da tarihsellikten bağımsızlık katsayısı maalesef çok 

yüksek olamamıştır. Ulus milliyetçiliğinin güçlü 

olduğu bir tarihsel durumda, her ne kadar ulusal 

milliyetçiliklere kesin olarak karşı olsa da ulus-

devletlerin kurulmasına meşruiyet vermek gibi bir 

hususiyeti de mevcuttur. Ancak Hilafet gibi tarih ve 

coğrafya üstü bir sosyo-politik örgütlülüğü yitirdi-

ği dönemde, emperyalist saldırganlığa karşı bunu 

yapabileceği tek seçenek olarak görmüş olmasını 

anlamak mümkün gözükmektedir. Fakat ilerleme 

miti karşısındaki kompleksini ve ondan çok daha 

büyük bir hata olan bilgi ile ahlakın kopmaz bir-

likteliğini kavrayamayışını da eleştiri dışı tutmamak 

gerekmektedir.

İslâmcı geleneğin ilk temsilcilerinin İslâm’ın 

terakkiye mani olmadığı çerçevesinde yürüttükleri 

Neo-liberal demokrasinin temel poli-
tikalarından olan Kültüralizm bağla-
mında İslâm da yani Müslümanlar da 
geçmiş modern dünyanın lanetlileri 
olarak yeni durumda kendi hakikat-
lerinden bahsedebilme özgürlüğü-
ne sahip kılınıyor. Peki Müslümanlar/
İslâmcılık buna nasıl tepki verecek? 
Davet edildikleri bu dünyada kendi 
düşünsel auralarının sahihliğini koru-
yabilecek bir düşünsel biraradalık 
oluşturabilecekler mi? Ya da mezkur 
yeni dünya onlara nasıl bir hayat vaat 
ediyor ve onların bu davete icabetleri 
nasıl oluyor/olacak?



■ Sarp Yokuşu Aşmak

35Umran EKİM 2013

tartışma, maalesef pozitivist bilginin şaşalı tekelini 

kırmak bir yana, onun kısmî de olsa Müslümanlar 

tarafından meşru görülmesini sağlamıştır. Hurafelerle 

mücadele sloganıyla yapılan eylemlerin çoğu, aslında 

pozitivist bilgi ile açıklamanın gayri kabil olduğu 

durumları imlemektedir. Bilgi ile yaşam tarzı/ahlak/

din arasındaki kopması mümkün olmayan ontolo-

jik ilişkiyi görmezden gelen ilk dönem İslâmcılık/

İslâmcılar, bilgiye içkin olan iktidarı ve o iktidarın 

ethosunu pratik sonuçlarından ayrı düşünmenin 

mümkün olduğuna olan inançlarını, ‘batının ilmini/

tekniğini alıp ahlakını almamak’ şeklinde kodla-

mışlardı. Oysa bunun böyle olmadığını bilge tarih 

birçok veçheden göstermiştir. Söz gelimi kapitalizmi 

geliştiren bilginin, kendi üretim-tüketim biçimlerini 

sürdürülebilir bir şekilde oluşturması, inşa etti-

ği hayatın davranış biçimleri, temel kabullerinden 

bağımsız değildir. 

Kültüralist davetin henüz neşvünema bulmadığı 

soğuk savaş döneminde de İslâmcılık büyük oranda 

tarihsel koşullardan kurtulamamış, kendi politik 

anlam dünyasını inşa edememiştir. ‘Devlet’ vurgusu-

nun çokça yapıldığı bu dönemde, devletin mahiyeti, 

inşa ettiği ‘iktidar’ın karakteri ve iktidar ilişkileri 

vb. birçok önemli konuyu es geçmiş ve şer’i düzene 

vurgu yapmıştır. Ancak sıklıkla yaptığı bu vurgula-

manın kendini (yöneticileri Müslüman ve kuralları 

İslâm meşeli olsa bile) ulus-devlete angaje ettiğini 

fark edememiştir. Bundan dolayı da kendi iktidarını 

yaratmak yerine, mevcut iktidara talip olmuştur. 

Açıkçası 20. yüzyılın ‘tağut’u olan ulus-devleti, salt 

ve değer-bağımsız bir aygıt olarak değerlendirmiştir. 

Benzer şekilde post-modernliği yaşadığımız şimdiki 

anda da sosyo-politik çevreden ve tartışmalardan faz-

lasıyla etkilenmekte, kendi gündemi çok fazla kırıl-

gan olmaktadır. ‘Devlet’ tartışmalarının entelektüel 

merak alanından çıkıp yerini ‘uygarlık/medeniyet’ 

tartışmalarını alması durumunda da benzer tarihsel-

lik aşılamamaktadır. Artık İslâm’ın Medeniyetinden 

bahsedilmekte, her tartışmada sonuç medeniyetin 

nasıl inşa edileceğine getirilmektedir. Ancak dün 

devlet vurgusunun altında kaybolan ibadî eksiklik 

bugün de medeniyet tartışmalarının altında kaybol-

maktadır. Amelden kopuk medeniyet vurgusunun 

bir tezahürü olarak namaz kılmayan ama söz gelimi 

namazı sinematografik bir dille başarılı bir şekilde 

anlatan, sinema felsefesi üzerine entelektüel çaba sarf 

eden biri, namaz kılan ancak entelektüel birikimi 

olmayan birinden daha çok tercihe şayandır. Çünkü 

inşa edilmesi gereken medeniyetin görsel sanat 

uzmanına ihtiyacı vardır. Diğer taraftan müminin 

yaptığı ameller sosyal pratikten çok farklı olarak, 

tarihsel süreç içerisinde muhtaç olduğu entelektüel 

bilgiyi kendi kaynaklarından zaten hasıl edecek-

tir. Ancak aradaki fark, ilkinin somut bir iktidara 

olan arzusunun derhal dışavurumu iken, ikincisinin 

hayatı yaşarken amelleriyle kendi hayat evrenini 

tabii süreçte ortaya çıkarmasıdır. 

Hıristiyanlığın Roma’nın dini olabilmesi için –bir 

anlamda ilişki kurduğu dünyada ‘evrensel’ olabil-

mesi için- pagan/müşrik kültürle barışması gerektiği 

gibi, seküler bir hayat tarzı/din olan modernitenin 

de ötekilerini kabul etmesi gerekiyor. Yani seküler 

ama monolitik hakikat anlayışına sahip bir ilahi-

yatı olan modernite, global/küresel olabilmek için 

kendi hakikatine ortak (şirk) koşarak bunu yakala-

maya çalışmaktadır. Hıristiyan muhayyilede rahim 

bulan modernite, onunla aynı kaderi paylaşarak, 

kendi kurduğu akıl ve dünyaya şirk koşmakta-

dır. Müslümanlardan/İslâmcılardan da istenen buna 

yakın bir şey: kendi hakikatlerinden vazgeçmek. 

Tüm hayatı açıklamaya, anlamlandırmaya ve dönüş-

türmeye dönük söylemi olan her dünya görüşünün 

totaliter bulunduğu ve ‘özcü’ denilerek tarih dışına 

itilmeye çalışıldığı yeni durumda, eğer bir meşru bir 

aktör olunacaksa bunun bazı bedelleri olduğu orta-

dadır. Söz gelimi toplumsal rolleri cinsiyet bağımsız 

düşünmeyen İslâm’dan, tercih ve bedenin mülkiyeti 

bağlamında tartışılan yeni cinsel kimlikleri tanıma-

sı beklenmektedir. Oysa bunun pagan kültürle ve 

ritüellerle olan ilişkisi (Kraemer, 2012:391-393), 

İslâm’ın mezkur süreçte nerede duracağı hakkın-

da fikir vermeye yetmektedir. Ayrıca kültüralizmin 

ortaya çıkardığı kimlik parçalanmasını da, ‘ümmet’e 

vurgu yapan İslâm için göz ardı etmemek gerekiyor. 

Kültüralizmin baştan çıkarıcı davetine icabet 

eden, sistemin düşmanı olmaktan sistem-içi muha-

lif olmaya evrilen bazı Müslümanların var olmaları 

İslâmcılığın ya da Müslümanların sisteme dahil 

oldukları anlamına gelmemektedir. Bazı aktörlerin 
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süreç içerisinde neo-liberal demokratik yönteme 

olan vurguları araçsallıktan amaçsallığa kaymışsa da, 

İslâm’ın muhkemleri buna izin vermemektedir. Ve 

bu süreç hali hazırda devam etmektedir.

Yaşanan tarihte insan olmanın tabii neticesin-

den dolayı etkileşime maruz kalmak anlaşılabilir 

bir durumdur. Ancak etkileşim içerisinde olunan 

durumda hangi referanslara dayanarak müstakim 

kalınacağının da bilincinde olmak, süreci salim bir 

şekilde atlatmanın yegane yoludur. Bu referanslar 

Müslüman muhayyilenin ait olduğu anlam dünya-

sından başkası değildir. Yani sahih bilginin mekanı 

olan medrese ve yöntemi olan usuluddin, kültüralist 

hegemonyadan da tarihselliğin sınırlayıcı ve edilgen-

leştirici doğasından da kurtarmaktadır Müslüman’ı. 

Dahası bunu tercihler arasında bir tercih olarak 

değil, Müslüman muhayyilenin özyurdu olarak yap-

makta ve Müslüman’ı düşünsel vatanına çağırmak-

tadır. Çünkü İslâm’da bilgi kaynağı ‘vahy’ken, bu 

bilginin İslâm’a has usullerle kendisiyle amel edil-

mek üzere hâsıl edildiği yer medresedir. “ ‘Medrese’ 

ilmin öğrenildiği ve öğretildiği, vahyin referansında 

bilginin yeniden hâsıl edildiği, yani epistemolojik 

bir faaliyet olarak tefsir ve içtihadda bulunacak ilim 

ehlinin yetiştiği müessesedir. Ancak bu kadarla sınır-

landırmak mümkün değildir. Medreseyi, medrese 

olarak önemli kılan temel özelliği kendine has bir 

‘bilgi’ ve kendine has bir usul içerisinde; hakikati, 

sosyal ve fiziki gerçekliği tefekkür etme ve onlarla 

alakalı kendine has bir format içinde bilgi hâsıl 

etmenin ‘mekânı’ olmasıdır. Medrese bilgiye, üni-

versitenin yaptığı gibi, sadece bir anlam yükleyerek 

hâsıl etmez, aynı zamanda kendine has bir ‘amaçla’ 

içeriklendirerek hâsıl eder. Vahyin referansındaki 

bir bilginin kendine ait anlam dünyasının harici 

müdahale ile deforme olmasına; anlam kırılmasına 

uğramadan hâsıl edilmesini ve aktarılmasını da bu 

özelliğine dâhil edebiliriz” (Arslan, 2009:163).

Her ne kadar kültüralist hegemonya tüm küreyi 

işgal etme niyetindeyse de, doğuda da batıda da bu 

ayartının farkında olanlar var. Kapitalizmin neo-

liberal karanlığı tüm küreyi kuşatma altına almış olsa 

da o kadim söz hala koynunda gerçeğini saklıyor: 

Gece [Karanlık] gebedir! 
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İslâmcıların Ahlakı: 
İslâm’ın Ahlakı mı,

Postmodernizmin Ahlakı mı?

Dünya sathında yaşayan herkes, dünyaya, kendi-

sine, çevresine ve ülkesine yönelik bir deneyim 

yaşar, yaşadığı hayat zaten bütünüyle bir deneyim 

sağanağından ibarettir. Biz Müslümanlar da dinimi-

ze, İslâm’a ve Müslüman kardeşlerimize yönelik bir 

deneyim içindeyiz. Yaşadığımız hayatın İslâmi olup 

olmadığı konusunda tecrübe geliştiririz. Kimimiz 

bunu kayıt altına alır, çoğunluk ise bu tecrübeyi de-

rin bir sessizliğe, hafızasızlığa iter, adeta gömer. 

Anlaşılan o ki, dünyaya karşı bir yargımız olsa 

bile dünyanın gidişatı konusunda temel belirleyici 

olamıyoruz. Dünyayı kendimize göre inşa etme ça-

bası son derece saygın ve ahlaki bir gayret gösteri-

si olarak kalıyor. Ama biz Müslümanlar dünyanın 

geleceğine ilişkin hiç mi söz hakkına sahip değiliz? 

Müslümanların ideolojik bir planlama içinde, örgüt, 

kadro, doktrin gibi şablonlarla dünyaya bir gelecek 

temin etme gayretinin boş olduğu 20. asır tecrübe-

sinden net bir şekilde görüldü. Bu mümkün olsay-

dı, Naziler ya da Marksistler bir şekilde kendilerine 

uygun bir dünyayı kurabilirlerdi. Fakat yapamadılar. 

Yerkürenin gidişatına ilişkin hiç mi etkileri olmadı? 

Oldu. Ama yoruma açık bir ifadeyle, yürürlükte olan 

ve karşı çıktıkları dünya sisteminin işleyişini daha 

naif olmaktan daha sert ve katı olmaya yönelttiği şek-

linde bir intiba var. 

Dünya ile insanın ilişkisinde,  dünyaya bir şekil-

de etki edebilmek, geleceğe taşınan kıymetli birlikte-

likler, temeller ve değerler “inşa” edebilmek “ahlaki  

tutum” ile düpedüz ahlakın kendisiyle ilgili. Ahlak 

algısını ayrıştırarak, özele ve lokala münhasır kılan 

anlayıştan Müslümanın uzak durması gerekir. Ahlak-

sız bir dünya, ahlaktan berî bir insan ya da ideoloji 

bulmak imkansız. Herkesin bir ahlakı var ve davra-

nışlarını bu ahlaka göre belirleyebiliyor. Her tür du-

ruma, güce, paraya, iktidara karşı davranışlarını, di-

lini değiştiren tam anlamıyla pragmatist ve popülist 

yargılar bile sistemleşmiş bir ahlak fi krinden gelir. 

Türkiye’de şu anda etkili olan ahlak anlayışı pragma-

tist ahlak kadar sistemli değil; onlar için gündelik ve 

anlık değişimlerin, karakter oyunlarının ahlakı he-

nüz formüle edilip, kurama bağlanmamış durumda. 

Reel İslâmcı Ahlakın Kökenleri

Bugün Türkiye’de İslâmcılar olarak bir deneyim 

yaşıyoruz. Geleceğe yönelik, inşa ettirici bir ahlak 

teorimiz yok ama yaşanan tecrübeleri “görünür kıl-

mak”, “kayda geçirmek” ve kritik ederek daha rafi ne 

bir sürece evrilmek imkanına sahibiz. İslâmcıların 

belki de varlıklarını gösterebilmeleri için ahlak teo-

risine ihtiyaç var. Teori her zaman kılgıya muhtaçtır. 

  İslâmcıların belki ilk elden “fi kri istikamet” ve 

“İslâmi kaideleri” gündelik hayatta yaşama üslubu-

na dair bir ahlaki bütünlüğe sahip olmaları gerekir. 

Tanzimat uygulamalarının ardından İslâmcı tezlerin 

şekillenmesiyle birlikte İslâmcılar genel olarak bakış 

açılarını Müslüman bir toplumda ve devlette, İslâm’a 

mugayir kanunların, yaşam biçiminin ve gayri Müs-

limlerle ilişkilerin “öz”e istinat etmeyecek şekilde 

geliştiği yargısı üzerinden varoluş geliştirmişlerdi. 

İslâmcılığın menşeindeki bu kaygılar ve fi kri düzey 

sonraki dönemlerde yavaş yavaş daha doğrusu ka-

demeli bir şekilde başka endişelere ve düşüncelere 
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yöneldiği için tamamen olaylara ve davranış refl eks-

lerine bağlı bir İslâmcı ahlak türedi. 

İslâm ve Müslümanlar için tehdit oluşturabile-

cek her türlü girişim, sistemin söylemlerini göğüs-

leme telaşı, cevap verme azmi nedeniyle İslâmcılara 

münhasır olabilecek teenni ve oturaklı ahlaki tu-

tumdan uzaklaşılmasına sebep oldu. Dolayısıyla fi k-

ri istikamet ile özetlenebilecek temel ahlaki tutum 

tamamıyla kayboldu. İkinci olarak modernitenin, 

neoliberal politikaların ve bilgi 

teknolojilerindeki hızlı gidi-

şatın Türkiye’ye anında gir-

mesi nedeniyle İslâmi algı ve 

gündelik yaşam düzeyinde 

bir gerileme hatta tezatlar baş 

gösterdi. Lale Devri’nden beri 

modernitenin, yeni teknolo-

jik alet edevatın dindar orta 

sınıfl arca Türkiye’ye intikal 

ettirilmesi, Demokrat Parti, 

Özal ve AK Parti’nin tabanına 

özgü bir dönüştürme azmiyle 

hareket edilmesi, neo liberal 

politikaların gelişmiş bir hal-

de Türkiye’ye uyarlanmasını 

sağladı. 

İslâmcı Bireylerin 

Kendi Özgür Ahlakları       

(İndividüalist Ahlak)

Böylece İslâmcıların zaten 

kritik eşikte gezinen fi kri ve 

gündelik ahlaki düzeyleri ta-

mamıyla neoliberal etik tara-

fından ifsat edilmeye başladı. 

Bunlara bir başka eklektik dü-

şünce biçimi, neoliberal ahla-

kı bir şekilde İslâmi kaidelerle 

“denkleştirme” girişimi de eklenerek sonuçta indivi-

düalist tekil ahlakçılıklara geçiş başladı. 

Bir grubun, dinin, mezhebin, devletin, grubun 

ahlakı yerini tek tek bireylerin kendi ahlak alanlarını 

özgürleştirme çabasına bıraktı. Başörtülü kızların ya 

da sakallı erkeklerin, fıkhı ya da kelamı bilmeden, 

itikadi ya da fıkhi meseleler üzerinden “ben o anla-

yışa karşıyım, bana göre” ile başlayan cümleleri bu 

bireysel özgür ahlak anlayışını geliştirdi. Bir Müs-

lümanda olmaması gereken ve Batıda bile örnekleri 

çok az görülen bu individüalist yapı İslâmcıların bir 

bütün olarak hareket etmelerini engelledi. Çünkü 

özetle ve kabaca kişisel ikballerin devreye girmesi, 

modern eğitim ile felsefenin küresel manada temel-

lendirilmesiyle postmodernizmi İslâmcılar kendileri-

ne yatkın buldu. 

Belki de postmodern ilkeleri dünya sathında 

kendi bünyelerine bizim ka-

dar rahat adapte eden başka 

millet olmamıştır. İslâmcılar 

postmodern ilkeleri, felsefi  

anlayışı ve yeni birey ve dev-

let kavramını bünyelerine 

çabucak yerleştirdi. Bunun 

İslâmcıların kendilerinden 

kaynaklanan nedenleri oldu-

ğu gibi uluslar arası sistemle 

bizdeki devlet anlayışının bü-

yük etkisi bulunuyor.  Devlet 

Müslümanları kamusal alan-

da kıstırıp, devlet kapısında 

bekletince, İslâmcılar kaçışı/

açılımı özgürlük söylemleri, 

yerellik, kültürel çoğulculuk 

ve belki de en çok “hakikat” 

anlayışını Batılı yeni yönelim-

lere uygun şekilde düzenle-

mekte buldu. 

Kemalizmin kendi ürettiği 

doğruları ve değerleri “haki-

kat” gibi sunması karşısın-

da oluşturulan liberal - sol 

- İslâmcı muhalefet, yeni bir 

“hakikat” anlayışı geliştirip 

yerleştirmek yerine post yapı-

salcıların ve post modernistle-

rin sistematize ettiği etiği, ana çizgileriyle “hakikatin 

çoğulluğu”nu kabul etme kolaylığını gösterdi. 

Hakikat Örtülü Müdür?

Hakikat yerine hakikatlerden bahsedebiliriz. Do-

layısıyla hakikat klasik İslâm teorisinde olduğu gibi 

mutlak değildir. İslâm düşüncesinde ve buna bağlı 

olarak erken İslâmcılarda hakikat potansiyeldir, he-

Belki de postmodern ilkeleri 
dünya sathında kendi bünyele-
rine bizim kadar rahat adapte 
eden başka millet olmamıştır. 
İslâmcılar postmodern ilkeleri, 
felsefi anlayışı ve yeni birey 
ve devlet kavramını bünyeleri-
ne çabucak yerleştirdi. Bunun 
İslâmcıların kendilerinden kay-
naklanan nedenleri olduğu 
gibi uluslar arası sistemle biz-
deki devlet anlayışının büyük 
etkisi bulunuyor.  Devlet 
Müslümanları kamusal alanda 
kıstırıp, devlet kapısında bek-
letince, İslâmcılar kaçışı/açılımı 
özgürlük söylemleri, yerellik, 
kültürel çoğulculuk ve belki 
de en çok “hakikat” anlayışını 
Batılı yeni yönelimlere uygun 
şekilde düzenlemekte buldu.
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nüz gerçekleşmemiştir, yaşanan dünya içinde Müs-

lümanın içinde bulunup bulunmaması hiç önemsen-

meden hakikatin varlığından söz etmek imkansızdır. 

Hakikat yalnız İslâm ile gerçekleşebilir dolayısıy-

la yaşanan çağ açısından bir hakikat çağı demenin 

imkanı yoktur zira çağ İslâm’ın ya da Müslümanla-

rın değil ötekinindir, başkasınındır, Batının yani ba-

tıl olanın, kafi rindir. O zaman bu hakikat değil bir 

gerçekliktir, vardır, nesnel dünyada, somut gerçek-

likteki karşılığı vardır fakat ideal olanda ya da hakiki 

imkanlar dünyasında yeri yoktur. Bu yüzden moder-

nite İslâmcılar için, Müslümanlar için hakiki değil, 

gerçektir. 

Hakikat bu yüzden potansiyeldir hala “kuvve” 

halindedir, fi ile geçecek zamanı beklemektedir. Ha-

kikati çağ örter. Hakikat örtünün altındaki, gizin 

arkasındakidir. İslâmcılar, modernite örtüsünü kal-

dırarak onun sakladığı hakikati ortaya çıkarmakla 

yükümlüdür. 

İslâmcılar modern dönemin ruhuna uygun olarak 

öncelikle hakikat eleştirisine girdiler. Büyük oranda 

geçmiş tarihsel deneyimler, temel kaynakların haki-

kiliği ile ilgili sorgulamalara, ardından bunların İslâm 

coğrafyasındaki karşılığını yargılamaya vardılar. Do-

layısıyla İslâmcılar moderne karşı kendi hakikatlerini 

savunurlarken bu sefer yavaş yavaş hakikat eleştiri-

sine giriştiler. Hakikat bilinen ile bilme arasındaki 

süreç olarak tasavvur edilmeye başlayınca uzun bir 

dönemin eşiğine gelindi. Süreç aslında oluşun sü-

rekliliğini mecbur kıldığı ve oluş hiçbir zaman sona 

ermediği için hakikat hep açığa çıkmayı beklemeye 

başladı dolayısıyla bulunduğu yerde kısılıp kaldı. 

Akıl ile anlama yetisi arasındaki ayrım, bilgi ile bilim 

arasındaki fark, biçim ile öz arasındaki tezatlık varlı-

ğını sürdürdüğü müddetçe hakikatin bu kıstırılmış-

lıktan kurtulması mümkün olamaz. 

Badiou, bu yüzden hakikati süreç olarak değer-

lendirir zira hakikat tamamlanamaz. (Badiou, 2012, 

29, 33) Çünkü çoğulcu mantığın işlevselleşmesiy-

le her birey bir hakikat temsilcisidir. Bu kadar çok 

hakikat-ler sonuçta tanımlanamayacağı gibi elbette 

tamamlanamayacak kadar çokluk içerir. Bu, postmo-

dern ve post yapısalcıların felsefe tarihine ilişkin gi-

riştikleri bir yıkım faaliyetinin adıdır aslında. Çünkü 

klasik düşünme biçimlerinde Batı felsefesinde bir ile 

çok arasındaki denge her zaman bir’in lehine geliş-

miştir: “Batı felsefesi, doğuşundan itibaren çeşitlili-

ği, ‘bir’de eriten ontolojik bir düşünce olagelmiştir. 

Sokrates’ten beri hakikat arayışı, kendi kendine ye-

terlilik, eksiksizlik kavramlarını ayrıcalıklı ve üstün 

addetmiştir. Akla ve logosa atfedilen üstünlük, sabit 

ve değişmez olarak kavranmasına koşuttur; kendi-

ne yeterli bir bütünün ‘aynı’ olarak kalması böylece 

idealleştirilir. (…) Böylece her türlü ‘başkalık’, baş-

ka/öteki olan her unsur, ‘aynı’ya tabi kılınır.” (Türk, 

2013, 33, 34) 

Fakat postmodernler ve postyapısalcılar, bu bü-

tünlüğü, aynılığı ve birliği dağıtırlar, dağıtmak ister-

ler. Çünkü bir olan her zaman özne için tehdittir ve 

modern anlayış ne derece geleneksel Batı düşünce-

sini hırpalasa bile “hakikat” fi krini dönüştürmediği 

için “yeni” bir süreç, birey ve hakikat kurgulayamaz. 

Bu yüzden günümüzde öteki kavramı öne çekilmiş, 

çokluk, türdeşlik, farklılık üretilmiştir. 

Levinas’da olduğu gibi muadillerinde de “Ha-

kikat, kendi kendine ulaşabileceği bir şey değildir; 
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öteki’yle ilişkide üretilir.” (Türk, 2013, 42) Ötekiyle 

ya da ötekilerle, çokluk ile üretilen hakikat tabi ki 

nihayete ermez, tam olmaz ve tamamlanamaz; çoğul 

bir hakikatler silsilesi halinde birbirini ya tekrarlar ya 

da yeni hakikat parçacıklarına yol verir. Burada so-

nuçta Bir’e yani varlığın kendisine bir yol açılır ve Bir 

ile varlık arasında tartışmalı durum ortaya çıkar. Bir 

ile birliği ayrıştırmak isteyen Levinas gibi düşünür-

ler sonuçta Tanrı’nın birliğini mutlaklaştırma kaygısı 

güderken birlik kaygısını Tanrıdan da soyutlayarak 

Tanrıdan bağımsız bir hakikat alanı açar. Badiou gibi 

düşünürler ise Bir ile Birliği hiç bölüştürmezler ve 

Tanrının varlığına ilişkin birlik algısını da yıpratırlar. 

Hasılı Levinas gibi Tanrı’ya toz kondurma derdinde 

olanlar bile hakikati Tanrıdan bağımsızlaştırır ve ha-

kikati çokluğun ürettiğine kanaat getirir. 

Yeni hakikat algısı üzerinde bir başka önemli yı-

kım süreci de insanın “doğa”sına dair olandır. İnsanın 

olayları, kendiliğini yönlendirdiği bir doğası yoktur. 

Eğer öyle olsaydı ya hareketlerde bir mükemmellik 

ya da kurulmuş olan sisteme hiçbir itiraz getirmeyen 

pasifl ik hakim olurdu. İnsan bu ikisinden “münez-

zehtir.” Doğa yerine eylem, bilgi ve öteki ile çoklu-

ğun kurguladığı bitimsiz hakikatler yer bulduğu için 

insanın doğası ve biraz daha ileride özü bu tarihte 

yani yapıp ettiklerinin sonucundadır. 

Tekil Hakikat, Hakikat Oyunları ve

 İslâmcıların Ahlakı

Bütün bunlar İslâmcıların günümüzdeki tavırla-

rını etkileyecek felsefi  izah tarzına bizleri götürebilir 

zira etik üzerine düşünmeyen, ahlakı yalnız davra-

nışlar arasındaki “ayıplama” üzerine kuran Müslü-

man zihin hiçbir zaman bütüncül bir ahlak teorisi 

kuramamıştır. Ahlak üzerinde bu kadar yetersiz belki 

de ilgisiz davranan İslâmcıların sonuçta gelecekleri 

yer “genel bir ahlak teorisinin olmadığı tamamen te-

kil hakikatlerin ahlakının bulunacağı” fi kridir. (Badi-

ou, 2006, 13) 

Tekil hakikat, tekil özne veya tekil gerçeklikler bu 

sefer post modernin “eğlence” atmosferi içine girdi-

ğinde otomatikman “hakikat oyunları”na dönüşür. 

(Rewel, 2005, 97) Hakikat oyunları zamanla tekil şa-

hısların benlik ve kendilik bilinçlerini daha da yük-

selteceği için “hakikat iktidarı”nı kuracaktır. Hakika-

tin iktidarı değil fakat hakikat-lerin iktidarı zamanla 

çatışma doğuracaktır. Postmodernin ve postyapısal-

cıların anlamadığı ve İslâmcıların bu felsefi  kavrayış 

yüzünden birbirleriyle irtibatı kopardıkları nokta, 

her gerçekliğin ve özne iddiasının sonuçta öznenin 

iktidar kaygılarına yenik düşeceğidir. İktidar hakikat 

üzerinde gerçekleşmeye başlarsa, sonuçta hakikat ik-

tidar olmaz ama çatışma iktidara geçer. Çatışma her 

zaman hakikati sınırlar ve dahası sindirir. 

İçinde bulunduğumuz zaman dilimi felsefi  algı 

bakımdan tüm geleneksel yapıların tersine işliyor. 

İslâmcıların, İslâm algısı da buna paralel olarak geli-

şiyor. İslâmcılar erken dönem İslâmcılığında, özneye 

İslâm’ın durumunu değil Müslümanların durumunu 

yerleştirmişlerdi.  Müslümanların maddi durumu iyi 

olsaydı, teknik bakımdan Avrupa ile yarışabilselerdi, 

kaşanelerde yaşasa, sokakları Batı sokakları gibi ba-

kımlı olsaydı muhtemelen tepkilerini daha naif gös-

tereceklerdi. 

Ahlakın genel prensipleri bakımından iyinin ve 

kötünün kaynağı meselesi İslâm düşüncesinde erken 

dönemlerde bile tam manasıyla şekillenmemişti. Mo-

dernitenin İslâm coğrafyasına girişinde bir çatışma, 

savaş ve geriletme, yoksulluk olmasaydı, iyi ve kötü 

kriterleri yine erken dönemde kamilen yerini bul-

mayacak ve Batı mutlak şeklinde algılanmayacaktı. 

İslâmcılar, modern imkanlardan uzak kaldıkları için 

geçmişlerine yönelik sorgulamaya giriştiler. 

Adı konmasa ve bir kuram olarak şekillenmese de 

bu sorgulama post modernlerin yaklaşımlarına para-

lel şekillendi. Çünkü İslâm tarihi kesinlikle bir örnek 

olmayacağı gibi “hakikati ört”müştür. Dolayısıyla tek 

bir hakikat varsa ve bu da yüzyıllarca örtülü kalmış-

sa, bunu kaldırmak kolay olmayacaktır. Bu yüzden 

hakikat algısı dolayısıyla ontolojik şekillenme yeni-

leşmek zorundadır. “İnsan her daim kesinliği, yani 

zamana, mekâna ve insana göre değişmeyeni aramış-

tır. Bunu ifade etmek için birbirinden farklı kelimeler 

kullanmış olsa bile, insanın kesinlik arayışı hiç kesil-

memiştir.” (Demirli, 2013, 189) 

Ahlak; Evren-Allah-İnsan Arasındaki İlişkinin 

Görünümü

İslâmcılar Batı felsefesinin bugün geldiği nokta-

da olduğu gibi hakikatin tekilliği ve kesinliği konu-

sunda tereddütler içindedir. Bu, din olarak İslâm’ın 

temel olarak kabullenilmesine karşın “kesinlik” ve 
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“tek hakikat” açısından mutlak olduğu görüşünü 

sekteye uğratır. İslâmcılar bu gerçeği “İslâm yorumu” 

ve “çağın gerekleri” biçiminde yorumlayarak kendi-

lerine yol açmayı uygun buluyorlar. Halbuki bu ara-

yış insanlığın şimdiye kadar girdiği evren ve Allah 

algısının dışlanmasına, dikkatleri bunların haricine 

yansıtmaya dayanıyor. Çünkü bir felsefe-etik, evren-

Allah-insan arasındaki düşünmeye dayanır. 

Fizik dünya ile metafi zik algıların, Müslüman 

dünya ile öteki dünya arasındaki kopuklukların belli 

bir sisteme dahil edilmesiyle çağ yorumlanmaya baş-

lar. Etik, felsefe, hakikat varoluş tarzı, varoluş algı-

sıdır; kişinin evren ve Tanrı ile münasebetini aşkın 

değerlerle kurup, kendine biçtiği rolü, görevi ya da 

misyonu gerçeklik dünyasında yerine getirmesiyle 

oluşur. Bu algılar arasındaki “tutarlılık” ahlaktır. Çı-

karılan sonuç üzere dünyada yer arama, yer bulma 

çabası ahlakın kendisidir. 

Badiou’nun “varlıkta sebat” (Badiou, 2006, 57) 

tanımlaması bu açıdan günümüz ahlakını açıklasa 

bile İslâmi ahlakı izah etmez. Çünkü İslâm düşüncesi 

içinde bize özgü varlık anlayışının insan ve Allah’tan 

kopuk “yalnızca varlıkta” sınırlandırılmış biçimi bu-

lunmaz. Bilakis varlık aşılarak insan olma haline ula-

şılır. Uzun yıllar Anadolu’yu etkileyen, İslâmi ekol-

leri tolere eden vahdet-i vücûd anlayışı bile varlıkla 

insan ve Allah arasındaki münasebeti tam olarak kar-

şılayamamıştır. 

İslâm düşüncesinde varlık anlayışı 3’e ayrılır: “1. 

Varlığı bir bilenler (vahdet-i vücûd ehli), 2. Varlığı bir 

görmekle beraber iki olduğuna inananlar (vahdet-i 

şuhûd ehli) 3. Varlığı iki görenler (abdiyyet maka-

mına erenler) (…) Tevhîd-i Vücûdî (vahdet-i vücûd) 

mertebesinde sâlik ‘varlığı bir olarak bilir’ ve böyle 

inanır. Allah’tan başkasını yok bilir, tecellilerini de 

hayâl olarak kabul eder. Tevhîd-i şuhûdî (vahdet - i 

şuhûd) mertebesinde ise sâlik ‘varlığı bir görür’. Sa-

dece Allah’ın varlığını görür ancak ondan başka var-

lıklar da olduğunu inkar etmez.” (İmâm-ı Rabbani, 

2013, 149 - 150) 

Dolayısıyla İslâm düşüncesinde varlık telakkisi 

dinamiktir; insan ne varlıkta sebat ederek onda sıkı-

şır ne de püraşkınlık içinde dünyada olma’yı ihmal 

eder. İslâmcılar modern dönemde, eski olanı eleş-

tirdikleri gibi yeni bir varlık algısı kurgulayamadı. 

Batı karşısında arayışlarını hep “alet” ve “bilgi”yi elde 

etme üzerinden yürüttü. Alet veya bilgiyi almakla, 

varoluş telakkisi oluşturulmadığı belki de en net bi-

çimde içinde bulunduğumuz zaman diliminde gö-

rülmeye başlandı. 

Tüm tüketim nesnelerinin, iktisadi imkanların 

odağındaki İslâmcıların dünyaya “bahşedebilecek-

leri” bir varoluş biçimi, “manevi hastalık” retoriği 

haricinde bulunmadığından İslâmcıların kendilerine 

özgü bir ahlak kuramına ihtiyacı görülmektedir. 

İslâmcı Yeni Ahlak, Yeni Bir Hakikat  ve 

Yeni Bir Dünya Fikri İçermelidir

İslâmcılar çok değil daha on yıl evveline kadar 

“dünyaya söz söyleme”, “dünyayı yenileme ve inşa 

etme” kaygısı ve hedefi  gözetirken bu çabadan vaz-

geçtiler belki daha doğru söyleyişle bunu unuttular. 

Ahlak en başta belirtilen evren ve varlık kurgusunu 

yeniden oluşturmakla başlayacaktır fakat bu yeni ah-

lak telakkisinin birinci ilkesi sadakat; birinci amacı 

“yeni bir dünya” kurgusuna yeniden başlamak olma-

lıdır. 

İslâmcıların bütünüyle “ahlakını” edindikleri 

postmoden ve postyapısalcılar, Marksizmi yenileme 

hedefi nde bulunanlar, postmodernizmi aşmaya çalı-

şanlar ve hatta liberal teoriyi yenileştirmek isteyenler 

bile önlerine bu “yeni dünya” hedefi ni koymuşlardır: 

“Etiğe ve dolayısıyla anlamlı bir dünyanın inşasına 

geçiş, işte postmodernden çıkış budur. Yüceyi aş-

mak, o halde piyasanın makinesinden çıkmak, onun 

anlamsız döngüselliğini kırmak, hakikinin maddili-

ğine yeniden ayak basmak olacaktır. Yeni bir hakikat, 

elbette, tıpkı yeni bir dünya gibi özgürleşmiş soyut-

lamanın içinde bulunan dünya.” (Negri, 2013, 43) 

İslâmcılar şu anda modernite ile gelen baskıla-

rın, Kemalizmin açtığı yaraların etkisiyle “o dünya 

ile” “kendince” bir hesaplaşma, onu yapısöküme 

tabi tutma gayreti içinde bulunuyorlar. Her zaman 

“geç modernleşme” içinde sıkışıp kalan Türkiye gibi 

İslâmcılar da postmodern ilkeleri işletirken “zihnen 

bile olsa” bir yandan da bu süreçten çıkmayı onu 

“aşmayı” hesap edemiyor. Tarihine aykırı biçimde 

İslâmcılar sürekli olarak “uyum” peşinde koşarak 

aşma hedefi ne ulaşamıyor. 

Muhtemelen bir on yıl sonra İslâmcılar iktidarın 

uyum değil direniş, ve yeniden modelleme olduğu-

nu anlayacaklar ama bu sefer yine Batı farklı bir dü-
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şünme kalıbına gireceğinden geri düşecekler. Çünkü 

bugün için İslâmcılar öteki ile ilişkiye girerek haki-

kat hakkında yeni düşünmeler peşine düşüp çıkış 

yolu ararken, ötekinin sınırları arasında hapsedilme 

çelişkisini bir türlü aşamadılar. Bu yüzden kadim 

“kendini bil”, “neysen o ol” ontolojisini “iyi ile kötü” 

güzel ile estetik olanının nerede şekilleneceğini kes-

tiremiyorlar. Zira  İslâmcılık, iddiası gereği sadece iyi 

ve kötü ayrımını sezebilme değil onu belirleyebilme 

konumunda olması gerekirken dünyanın hangi yöne 

gittiği hakkında dahi olgun 

bir fi kir geliştirebilme emare-

sini gösteremiyor. 

Batıda kuramcıların ön-

cülü olan “yönünü kaybetmiş 

dünya” metaforu bile (Badi-

ou, 2013, 55) İslâmcıların 

literatürüne hâlâ girebilmiş 

değil.1

Bugün iktidara yakın olan 

İslâmcılar hâlâ bir “özgüven” 

problemi yaşıyorlar. Ahlak, 

öncelikle kişinin kendisi-

ni girişeceği işe alıştırması, 

onun altından kalkabileceği 

konusunda özgüven içinde 

bulunmasıdır. Şu cümle bir 

İslâmcının ağzından dökül-

mesi gerekirken, dünya sat-

hında felsefi  ilkeleri geçerli 

olan bir Batılıdan çıkıyor: 

“Dünyayı inşa etme imkanı o 

halde bütünüyle bize ait; onu 

yapısöküme uğratma olana-

ğına ne kadar sahipsek onu 

inşa etme olanağına da o ka-

dar sahibiz.” (Negri, 2013, 71) 

Halbuki İslâmcılar daha on yıl öncesine kadar 

-kendilerinde yeri olsa da olmasa da- dünyayı değiş-

tirme ahlakını kendilerinde görürlerdi. Ahlakın te-

mel vasfı olan süreklilik ve sadakat; herkesin kendi-

ne uygun olanı, kendi metotlarıyla uygulaması ilkesi 

İslâmcılar nezdinde bugün için çok net değil. 

İslâmcıların Tartışmadığı Konuların Ahlakiliği

İslâmcılar bugün aktüel meseleler karşısında 

ahlakın gerektirdiği kaidelerin çok azını yerine ge-

tiriyor. İslâmcılık düşüncesinin menşei ve ontolojik 

gerekçesi olan tüm tezler bir şekilde İslâmcıların ka-

yıtsızlığı ve vurdumduymazlığı ile göz önünden çe-

kilirken, Türkiye sathında meydana gelen olaylarda 

İslâmcıların ya müdahil olmadığı ya da kendilerin-

den beklenebilecek ahlaki tutumu yerine getirmediği 

izleniyor. 

Gündemle ilgili olduğu kadar, belli oranda refahın 

yaygınlaşması ve İslâmcılarında bundan faydalandığı 

için İslâmcılar yoksulluk ve eşitsizlik konularında 

büyük bir sessizlik içindeler. 

Birkaç silik ses ve temelsiz, 

tabansız çıkış ile Osmanlı dö-

nemi toprak sistemi üzerinden 

yoksulluk eleştirisi yapan, bu 

çabaları nedeniyle ilgililerin-

ce ciddiye alınmayanların dı-

şında Türkiye’deki gelirin eşit 

dağıtılması hususunda yüksek 

ses çıkaran İslâmcılık bulun-

muyor. Mesela  ekonomiden 

sorumlu Bakan Ali Babacan’ın 

defaat kereler tekrarladığı 

Türkiye’nin ekonomisinin 

“aşırı tüketim”e dayalı oldu-

ğu çıkarsaması İslâmcılarda 

herhangi bir yankı bulamıyor. 

Halbuki devlet ricalinin bile 

yakındığı bir konu üzerine 

özellikle entelektüel kimliğe 

haiz İslâmcıların bu duruma 

muhalif olmaları, eleştirileri-

ni ekonomi-politik cepheden 

yapmaları gerekiyor.2 

Buna paralel olarak 

İslâmcılardan yoğun bir şehir eleştirisi getirmesi bek-

leniyor. Çünkü kadim şehirleri önünde örnek olarak 

bulan İslâmcıların, TOKİ temelli kentleşmeyi sözel 

eleştirinin ötesine geçirmeleri ve vasıfl ı, yapıcı bir 

kritik süreci başlatmaları gerekirdi.  Bütün bu 

iktisadi ve sosyal politikalar doğrudan neo liberal po-

litikalara dayandığı için, 2007 krizinden en az zarar-

la çıkan ülkelerin başında gelen Türkiye’nin önemli 

bir istasyon ülke haline gelmesine İslâmcıların itiraz 

etmesi beklenirken, bu dönüşümü, Türkiye’nin kapi-

talist iktisadi ve sosyal dönüşümünü üstlenmesi esa-

İslâmcılar Batı felsefesinin 
bugün geldiği noktada oldu-
ğu gibi hakikatin tekilliği ve 
kesinliği konusunda tereddüt-
ler içindedir. Bu, din olarak 
İslâm’ın temel olarak kabulle-
nilmesine karşın “kesinlik” ve 
“tek hakikat” açısından mut-
lak olduğu görüşünü sekteye 
uğratır. İslâmcılar bu gerçe-
ği “İslâm yorumu” ve “çağın 
gerekleri” biçiminde yorumla-
yarak kendilerine yol açmayı 
uygun buluyorlar. Halbuki bu 
arayış insanlığın şimdiye kadar 
girdiği evren ve Allah algı-
sının dışlanmasına, dikkatleri 
bunların haricine yansıtmaya 
dayanıyor.
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sında büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Belki 

bunda İslâmcıların okumuş yazmışlarının bir şekilde 

iktidarla maddi ilişki içinde bulunmalarının da payı 

vardır. İktidarın desteklediği düşünce kuruluşların-

da, yayın organlarında, televizyon ya da gazetelerde, 

iktidara temas eden referanslarla girilen üniversite-

lerde bulunanların dışında, bir şekilde devletin her-

hangi bir kuruluşuyla “proje” ilişkisi geliştiren okur 

yazarların, bu iktisadi politika karşısında söz söyle-

me ahlakları tabii ki düşük olacaktır. 

“Burjuva-kapitalist iktidar kavramını yıkmak is-

tiyorsak, bizatihi modern iktidar anlayışını aşmak 

zorundayız.” (Negri, 2012, 25) 

Bu cümleyi bir İslâmcı mı kurmuştur?

Hayır fakat ideal bir İslâmcı ahlak bu cümleyi Ba-

tıdan önce kurardı. 

AVM kültürü, teknoloji ile olan yakınlık3 açısın-

dan övünen İslâmcılar, İslâmcılığın Meşrutiyet döne-

minde yoğunlukla tartıştığı, Batının tekniğini alalım 

mevzuunu sonunda sonuçlandırmış oldu ve tekniği-

ni alırken aslında ahlakını da almanın problem teş-

kil etmediğini, dindarlık politikalarıyla İslâm’ın bir 

şekilde Müslümanların uhdesinde yaşayabildiğini 

ispata çalışıyor. 

Bilgisayarın ve internetin zararları konusunda aile 

ve kadın köşelerinde yazılar yayımlayan İslâmcılar, 

devletin okullarda tablet dağıtarak, çocukları, genç-

leri aracısız biçimde internetle yüzyüze getirmesini 

tartışmamışlardır. 

Aynı şekilde devlet kendisine göre bir politika-

sı, menfaati bulunur ve dış politikada biraz da ulus 

devletlerin kendi menfaat çatışmaları üzerinden yü-

rütür. Mısır’daki darbe nedeniyle Suudlar’ı eleştiren, 

onlara buğz eden devlet yetkilileri kadar İslâmcı ta-

ban, aynı zamanda Suriye’ye müdahale konusunda 

Suudlarla aynı noktada olmanın getirdiği çelişkiyi 

kesinlikle izah edememiştir. Aynen geçmişte İsraille 

savaşırken övgüler düzülen Hizbullah’a bugün Hiz-

büşşeytan demek gibi… Devletin politikasındaki, si-

yasetin bünyesindeki bu tezatlar onların kendi man-

tığı açısından belki tolere edilebilir ama İslâmcıların 

en azından sessiz kalması gerekirken nümayişlerde 

bulunması, İslâmcı ahlakın yoksunluğundan kay-

naklanır; tabii ki özden uzak, hedefi  belirginleşme-

miş amaçsızlıktan. Arap Baharı’nda gelinen noktalara 

bakmak bile İslâmcıların çok acil bir şekilde İslâmcı 

ahlak konusuna yoğunlaşmalarını gerekli kılar. Arap 

Baharı’nın demokrasi getireceği propagandasını al-

kışlayan İslâmcılık gelinen noktada sessizliğini sür-

dürmektedir. 

İslâmcı Ahlakın Menşei ve                                   

Teori/Pratik Dengesi

Ahlak bir otoritenin buyruğu değildir. 

Ahlak basit ve düz mantığı içinde kaideler ve 

normlar bütünü de olamaz. 

Bir millet hayatının kendi selameti için geliştirdiği 

değerler silsilesi ve bunlarda gösterdiği dirayettir. 

Ahlak dirayettir bu açıdan. 

İslâmcılık üzerine çalışanların hemen hepsinin 

kendine göre dönemlendirmesi vardır. Bu araştırma-

cıların özgün olma isteklerinden değil, İslâmcıların 

herhangi bir bakış açısına denk düşecek derecede 

dönemsel kalmalarındandır. Konjonktürel davranış 

kalıpları İslâmcılığın gösterdiği hataları değil artık 

“karakteri” haline geldiği için, İslâmcı ahlaktan söz 

edilemiyor. 

Geçmişte İslâmcılar özellikle 1960 yılından sonra 

son derece teorik çerçeveden hareket ediyorlardı. Sa-

hada daha çok görünmelerine rağmen teori ile pratik 

arasında büyük uçurum yaşadıklarından belirgin bir 

zihin bölünmesi yaşadılar. Elbette ideolojik karakteri 

yüksek, doktriner vasıfl ı İslâmcılık hareketi, tercü-

meler dolayısıyla girdiği sahada, İslâm devleti anlayı-

şı ve onun beraberinde getirdiği kavramlar etrafında 

konuşurken, pratikte yani kamuda, özel alanda, dev-

let kademesinde bunun hiçbir karşılığını bulamayın-

ca havsala bakımından bölünüyordu. Bu önemli bir 

ahlaki sorun teşkil ediyordu. Kuramın pratiğe gale-

be çalması, Anadolu topraklarında yaşanan bir şey 

olmadığı, Anadolu insanının gündelik hayatında da 

pek prim vermeyeceği bir davranış olduğu için kesin 

ve keskin ahlaki problemler çıkardı. 

Bugün ise İslâmcılık bu sefer o anlayışın tam ter-

sine evrilerek pratiği öne alan, teoriyi göz ardı eden 

bir ideolojik tutuma geçti. 

İslâmcılar Amerikan pragmatizmi ve pratikliği-

ni aslına uygun olarak devşirerek doktrinlerinin bir 

parçası haline getirdi. 

AK Parti’nin iktidarı, 10 yıllık süreçte zaafa uğra-

ması bir tarafa seçmenlerin yarısını mobilize etmesi 

bu anlayışın bir sonucudur. İslâmcılar siyasetin ar-
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dından giderek, siyasetin geliştirdiği bu pratik üs-

tünlüğe düşünsel taban bulmak için teorik çabaya 

girişiyor, buna Anadolu’nun köklerinden arka plan 

ekleyemedikleri için post modern yaklaşımlardan te-

oriler geliştirmeye çalışıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı 

ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayıncılığını biti-

rerek, tüm kamu kuruluşları ve belediyelerde olduğu 

gibi normal bir okurun ulaşamayacağı, son derece 

ağır, kullanışsız, pahalı ve lüks olan prestij kitap ya-

yınına giden devlet ricalinin etkisiyle İslâmcılar bu 

teorik arka planı dergilerde değil daha çok gazete-

lerde, gazetelerin düşünce sayfalarında ve televizyon 

ekranlarında tartışıyorlar. Sürdürülebilir olmayan bu 

yayınlar İslâmcıların pratiklerine temelli karşılıklar 

vermediği için sürekli yeni ve tabansız görüşler mat-

buat alemini dolduruyor. 

İslâmcıların iktidarlarının uzunluğu, iktidara 

bağlanan kesimlerin genişliği, İslâmcıların bünye-

sinde taşıdığı potansiyelle ilgili. Solcular teorik plan-

dan bir türlü kendilerini soyutlayamadıkları pratikte 

ise yerelliklerini ve marjinalliklerini örtemedikleri, 

sindiremedikleri için İslâmcıların iktidar başarıla-

rını hiçbir zaman yakalayamadılar. Türk milletinin 

dilini algılayamayan sol hareketin, kendi kalıpları-

nı ve ideolojik-kuramsal kutsallarını aşamamaları, 

mesela hâlâ CHP’nin 6 okla iktifa etmeye çalışması 

İslâmcıların iktidarlarını daha da perçinlemektedir. 

Entelektüel anlamda solcuların liberalleşerek ken-

dilerine yeni kanatlar açmaları bir tarafa, hâlâ solcu 

kalarak teoride direnenler ise Batıdaki sol ve komü-

nizmin yenilenmesi çalışmalarını yakından takip et-

mektedirler. 

Marksizmi güncelleme derdindeki Batılı Mark-

sistleri takip etmelerine rağmen Türkiye’deki sol-

cuların, solu Türkiye’nin önüne bir ihtimal olarak 

sunabilecek tezleri 1980’lerin dahi gerisindedir. Sol, 

yayınlarıyla ya nostaljik solculuk ya Kemalist dönemi 

yıkım çalışması yaparken en çok da özellikle Ermeni 

meselesi ile birlikte Kürtçü tezleri matbu aleme ta-

şıyarak, Türkiye’nin ulus devlet kimliğini zorlayıcı, 

etnik yapılanmalara kültür temeli arayışındadır.

          

Mimari Kültü ve Boşanmaların Arasında İslâmcılar 

Millet Meselesine Ne Zaman Eğilecek? 

İslâmcılar da benzer yönelimlere girişirken, siya-

sal olandan toplumsal olana yönelmeyi hâlâ gerçek-

leştiremediler. 

İslâmcılık devletle ilişkileri iyiyken, devlet katın-

da yer buluyorken topluma, gündelik yaşama dair 

teklifl er ve tartışmalara girmezken, devletin geri pla-

na ittiği dönemlerde daha çok millet hayatının getir-

diği meseleler üzerine yoğunlaşır. 1950 ve sonrasının 

yayın organlarıyla 1980’lerin atmosferindeki yayın 

organlarında buna benzer birçok tartışma yaşanmış-

tır. Siyasallığın arttığı 70’ler ve 90’ların ortasından 

bugüne kadar millet meselesi, İslâm ile modernitenin 

sık sık çarpışmasından doğan bireysel ve toplumsal 

sorunlar en asgari düzeyde İslâmcıların gündeminde 

yer bulmaktadır. 

Neo liberal politikaların Türk tarihinde en fazla 

yaşandığı son dönemde Türkiye’de boşanmalar müt-

hiş derecede artmasına rağmen, sürekli olarak siyasal 

gündemle meşgul olan çok sayıda İslâmcının etkili 

olduğu gazeteler ve diğer yayın organları bu mesele-

nin üzerine gitmez. Boşanmaların sadece laik kesim-

de değil İslâmcı, dindar ve muhafazakârlar arasında 

da yaygınlaşması, köylerde boşanmaların artması, 

köylerdeki modernleşme saiklerinin şehre yakınlaş-

ması gibi meseleler yine vaka-i âdiyeden bulunuyor. 

İslâmcılar, millet bütünlüğü içindeki bu gayri 

İslâmi, gayri milli gidişatı bir bakıma kandillerle ka-

patmaya çalışıyor. Hıristiyanlıkta gözlenen özel gün-

ler dindarlığının değişik versiyonları bizzat İslâmcılar 

eliyle yaygınlaştırılarak, kimi yerde büyük bir tarihi 

eser ve cami kültü oluşturuluyor. 

Aşırı anlamlar ve kutsallıklar yüklenen, bina ve 

mimari kültleriyle zenginleşen dindarlık emareleri, 

yeni bidatlar üretirken İslâmcıların nezdinde “emr-i 

bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker” karşılıksız kalıyor. 

Birey olarak her Müslümanın, her cemaatin ve umu-

mi manada kamunun ve devletin sorumluluğundaki 

iyiliği emretme ve kötülükten menetme tavrı, zama-

nın ruhu mucibince, özgürlük, hoşgörü, zenginlik, 

kültürel çoğulculuk, bir arada yaşama, kişisel geli-

şim gibi kaygılar ve söylemler nedeniyle yerine ge-

tirilmiyor. Halbuki İslâmcıların bugün çalışma ha-

yatına ilişkin söyleyecek çok sözleri olması gerekir. 

AVM’lerdeki çalışma düzenleri, orada çalışanların 

vasıfsız işçi olmaları, büyük marketlerle birlikte bu 

merkezlerdeki çalışma saatleri, taşeron işçilik mües-

sesesi, iş kazalarında basit emniyet tedbirlerinin alın-

maması nedeniyle ölen işçilerin haklarının yenmesi 

vs. gibi birçok meselede İslâmcıların sessizliği tercih 

ettiği görülüyor! 
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Buna karşı iktidara muhalif olan kesimler dahi 

bu ahlakı bir şekilde içlerine sindirmiş, İslâmcı dü-

şüncenin “kazanımları” konusunda önemli çıkarım-

lar peşinde koşarak, örneğin, “İslâmcılar dikkat çe-

kici şekilde çağdaş dünyaya bir Müslüman kimliği 

sokmayı başardı.” gibi cümlelerle avunabiliyor. 

Gelecek Özlemi, Sadakat ve Süreklilik Merkezli 

Yeni Ahlak

Bugün İslâmcılar yeni bir ahlak öğretisini teori 

ve pratik dengesini gözeterek kurma azminde olma-

lıdır. İslâmcılar bir şekilde “sistemden uzak, sistem-

den kaçarak kendi özerk sahalarında var olma”nın 

gayretini yürütmelidir. Kendi olma bilinci etrafında 

yeniden inşanın, sürdürülebilir ve devamlılığı olan 

ahlaki tavır geliştirmelidir. 

İslâmcılık 90’lı yılların öncesinde kendini diğer 

ideolojilerden ayrıştırmanın, onlardan farklı düşün-

düğünü izhar etmenin derdindeyken bugün onlarla 

aynılaşmanın çabasını yürütüyor. 

Kimse kötü için uğraştığını söylemez ama 

Kur’ân’ın sıklıkla vurguladığı “haddi aşmak” ikazını 

da üzerine alınmaz. İslâmcıların yeni bir ahlak teorisi 

geliştirirken yüce, seçkin, soylu, erdemli, güzel gibi 

kavramları tekrar hatırlamaları gerek. 

Sorun belki de bugün yerleşmiş olan tekil, olay 

ve rasyonellik temelli felsefeyi genel ahlak kaideleri 

haline getirmelerinde. 

Bu yüzden geleceğe ilişkin plan, gelecekte İslâmcı 

olarak ve İslâm’ın konumu açısından düşünme ve 

hazırlık yapma gibi kaygılar şimdilik İslâmcılar için 

uzak görünüyor. İslâmcılar İslâm’ın selametinden 

önce birey olarak Müslümanların selametini öne al-

mış, meselelerini kendi kaynaklarıyla değil rasyona-

liteyle çözmenin derdine düşmüş ve idealler, fi kirler 

üzerinden hareket etmekten çok olay temelli davra-

nış kalıpları sergilemeye başlamış durumdalar. 

Gelecek algısı biraz da gelecek hakkında rüya ve 

hayal peşinde olmakla ilgili. İslâmcıların geçmişte 

İslâmi dönüşüm ile ilgili rüyaları vardı. Bu rüyalara, 

hayallere dönüş belki de istikrar ve devamlılık kav-

ramlarının öne çıkacağı bir ahlak anlayışının başlan-

gıcı olabilir. 

“Neoliberal teknokrasinin kışkırttığı ve hâlâ daha 

kışkırtmayı sürdürdüğü kamusal ruhun maruz kal-

dığı felaket karşısında hayal gücüne çağrıda bulu-

nacak” (Negri, 2013a, 15) bir ahlak; süreklilik ve 

sadakati, öze sadakati merkeze yerleştirecek bir ah-

lak anlayışını İslâmcıların kurmasından başka çıkış 

gözükmüyor. 
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Dipnotlar

1   Batılı düşünürler “Yeni Bir Siyaset İçin Felsefe” arayışındayken, 

2013 yılı eylül ayında YÖK, ilahiyat fakültelerinden felsefe 

derslerinin kaldırılmasını tartışmaya açtı. Ümitvâr olunması 

gereken durum ise bir zamanlar ilahiyat fakültelerinde felsefenin 

olmamasını savunan İslâmcıların, bu sefer felsefesiz ilahiyatın 

imkansızlığını ittifaken kabul etmesi ve bu konuda direnmesidir. 

2   Hemen burada Anlayış dergisi hatıra geliyor. Anlayış dergisi, 

iktidarla ilişkilerinin de etkisiyle uluslar arası ve Türkiye bazında 

çok da iyi yaptığı ekonomi-politik incelemelerini, çıkarımlarını 

keserek, dergiyi kapatmak durumunda kaldı. Halbuki dergi, 

potansiyeli, kadrosu ve bakış açısıyla önemli bir birikimi temsil 

ediyor, öncü vasfı taşıyordu. Dergi, Hükümet kanadının bile 

bazen otokritik ettiği tüketime bağlı iktisadi politikaları, dış poli-

tikadaki gelişmeleri “hakkaniyetle” eleştiremeyeceği için çareyi 

kapanmakta buldu. 

3   Refah Partisi 1994 ve 1995 yılındaki seçim başarılarının temelle-

rinden birinin teknolojiyi, bilgisayar ağını iyi kullanmak olduğu-

nu övünerek, “öteki”lere aslında korkulacak kişiler olmadıklarını 

gösterircesine üzerine bastırarak anlatıyorlardı. Bu cümleyle bir-

likte aslında teknolojinin yoğun bir kültürel dönüşüm sağladığı 

ve onu kullanan kişinin sisteme adapte olabildiğini de ironik 

şekilde anlatıyorlardı. 

Halbuki İslâmcılar daha on yıl öncesine 
kadar -kendilerinde yeri olsa da olmasa 
da- dünyayı değiştirme ahlakını kendi-
lerinde görürlerdi. Ahlakın temel vasfı 
olan süreklilik ve sadakat; herkesin 
kendine uygun olanı, kendi metotlarıy-
la uygulaması ilkesi İslâmcılar nezdinde 
bugün için çok net değil.
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Solda AKP ve İslâmcılık Tartışmaları
-Pasif Devrimden Eğreti Bonapartizme-

G ramsci’nin Modern Prens’i siyasal partilerdir1. 

Öyleyse, Türkiye’nin siyasal tarihini göz önüne 

aldığımızda, siyasal partileri Gramsci’nin anlamlan-

dırdığı gibi karizmatik lide-

rin yerini doldurarak kolektif 

özneler hâline gelen organi-

zasyonlar olarak kabul edebilir 

miyiz? Ne yazık ki bu soruya 

evet cevabı vermek mümkün 

görünmüyor. Cumhuriyet 

tarihinin her dönemine fark-

lı siyasal aktörler damgasını 

vurmuştur. Siyasal partilerin 

yapısal bir süreklilik formu 

kazanamadıkları ve liderlere 

göre değişim gösteren söylem 

ve programlara sahip oldukları 

söylenebilir. Türkiye’de “dev-

leti kuran parti” olarak CHP’yi 

ele aldığımızda durum bun-

dan farksız değildir. Bünyamin 

Bezci’ye göre “Nihayetinde M. 

Kemal’in, İnönü’nün, Ecevit’in 

ve Baykal’ın CHP’si aynı parti 

değildir. Hatta İnönü’nün CHP’si bile siyasal süreçte 

farklı yüzlere sahip olmuştur. Dönemlere damgasını 

vuran siyasallığın aktörler olması Türk siyasal haya-

tında partilerin ancak liderle var olabilmesi gele-

neğinden uzak değildir” (vurgu bana aittir) (Bezci, 

2010, s. 159).

Muhafazakârlıkla dindarlık arasında salınan 

Türk sağı açısından da durum çok farklı değildir. 

Türkiye’de sağ CHP’ye yapısal olarak en az ben-

zemediği ölçüde benzemek-

tedir de. Demokrat Parti’de 

Adnan Menderes, Adalet 

Partisi’nde Süleyman Demirel, 

ANAP’ta Turgut Özal ve Refah 

Partisi’nde Necmettin Erbakan 

ile Türk sağının prensleri 

devamlı olarak şahıslardır. 

Günümüze gelindiğin-

de de durum bundan çok 

farklı değildir. Son zaferi 12 

Haziran 2011 seçimi ile kaza-

nan Adalet ve Kalkınma Partisi 

(AKP veya AK Parti) 2002’den 

beri art arda üçüncü kez genel 

seçimleri kazanmıştır. Seçim 

sonucu ile AKP oyların yüzde 

50’sini alarak 326 sandalye 

elde etmiş ve Türkiye daha 

köklü sosyal, siyasal ve eko-

nomik angajmanlara açık hâle 

gelmiştir. AKP Türkiye’nin modern prensi midir? 

Burada da yine modern prensi siyasal parti olarak 

kabul etmemiz mümkün görünmemektedir. Recep 

Tayyip Erdoğan şüphesiz ki art arda kazandığı üç 

seçim zaferi ile Türkiye siyasal hayatının en başarılı 

ismi olmuştur. Erdoğan’ın güçlü ve karizmatik kişi-

AKP’nin art arda gelen üç 
zaferinin ardından Türk siya-
sal hayatı hakkında yapılan 
analizlerin ya AKP üzerine ya 
da AKP’yi İslâmcı kökenli bir 
parti olarak görüldüğü için 
İslâmcılık üzerine yoğunlaşma-
sına neden oldu. Bir anlam-
da Türk Siyasal hayatının son 
dönemini anlamak için AKP 
analizleri yapılmaya başlanmış 
ve AKP’nin daha iyi anlaşılması 
için ise Türkiye’de İslâmcılığın 
sathi bir arkeolojisi yapıldığı 
görülmektedir.

Modern çağda yeni Prens’in baş aktörünün kişisel bir kahraman olmayıp 

siyasal parti, yani, farklı ulusların farklı iç ilişkileri içinde her zaman 

yeni bir devlet tipi kurmayı amaçlayan, akla uygun ve tarihsel bakımdan 

bu erekle kurulmuş belirli bir parti olacağı söylenebilir. 

Antonio Gramsci
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liği AKP’nin üç dönemdir iktidarda olmasına karşın, 

uzun süreli iktidarın yıpratıcılığına dair varsayımlara 

rağmen, gücünü daim kılmayı ve arttırmayı başar-

mıştır. Artık Türkiye’de hesaplar Erdoğan’a göre veya 

Erdoğan sonrasına göre yapılıyor. Halk AKP’den 

ziyade “Tayyip” olarak andığı Erdoğan’ı benimse-

mektedir. Mevcut siyasal iktidarın bu durumunu 

da dikkate aldığımızda, Türkiye siyasal hayatında 

modern prensin hâlâ bir siyasal bir parti olmadığını 

ve Türkiye’nin modern prensinin Erdoğan olduğunu 

görüyoruz. 

AKP’nin art arda gelen üç zaferinin ardından 

Türk siyasal hayatı hakkında yapılan analizlerin ya 

AKP üzerine ya da AKP’yi İslâmcı kökenli bir parti 

olarak görüldüğü için İslâmcılık üzerine yoğun-

laşmasına neden oldu. Bir anlamda Türk siyasal 

hayatının son dönemini anlamak için AKP analizleri 

yapılmaya başlanmış ve AKP’nin daha iyi anlaşılması 

için ise Türkiye de İslâmcılığın sathi bir arkeolojisi 

yapıldığı görülmektedir. 

Mâlum olduğu üzere, Birikim dergisi, AKP’nin 3 

Kasım’daki ilk seçim zaferi ile birlikte muhtaç olu-

nan demokratikleşme hamlelerini gerçekleştirebile-

cek bir güç olarak gördüğü AKP’yi yoğun bir şekilde 

desteklemişti. Son on yılda Türkiye “muhafazakâr 

demokrat” AKP ile büyük dönüşümlerle liberizasyon 

sürecine girdi ve ülke ekonomik bir istikrar sağladı. 

Ard arda gelen üç seçim zaferi ise Türkiye’deki, 

Ahmet İnsel’in ifadesi ile “otantik”, burjuva kesimi-

nin ve sivil toplumun militarist bürokrasi karşısında 

bir “devrim” gerçekleştirmesini sağlamıştır. Fakat 

son iki yıldır Birikim camiası 2000’lerin başından 

bu yana sahip olduğu uyarıcı ve yol gösterici eleş-

tirelliğe nazaran daha yıkıcı bir AKP eleştirisine 

yöneldi ve bu eleştirilerin dozajını sürekli olarak 

yükseltti. Gittikçe şiddetini arttıran bu AKP eleştiri-

leri arasında Birikim camiasının özellikle öne çıkar-

dığı Cihan Tuğal’ın Pasif Devrim: İslâmi Muhalefetin 

Düzenle Bütünleşmesi adlı kitabı ile Birikim der-

gisinin Nisan sayısında yayınlanan Fethi Açıkel 

imzalı “Hegemonya’dan ‘Oximoron’a: AKP’nin Eğreti 

Bonapartizm’inin Sonu” başlıklı yazıya yoğunlaşa-

cağız. Bu iki yazıya yoğunlaşmayı tercih etmemizin 

nedeni ise Türkiye’deki sol entelijansiyanın AK 

Parti’ye karşı genel tavrının yönelimini görmek açı-

sından tipolojiye tekabül etmektedir. 

Hegemonyacı Bir Siyaset Teorisi Önerisi ve 

Pasif Devrim

AKP hakkında yapılan analizlerden şüphesiz ki 

en dikkat çekici olanı, AKP’nin devlete karşı geliş-

mediğini, bilakis devletin İslâmcılığa saldırıları ile 

bağlantılı (hatta bazen işbirliği) içinde oluştuğunu 

(Tuğal, 2010, s.35) ve AKP ile söz konusu olanın 

sadece İslâm ile sekülarizmin, din ile demokrasinin, 

Doğu le Batı’nın evliliği değil, aynı zamanda sisteme 

radikal karşı çıkışın da massedilmesi olduğu tezi-

dir (Tuğal, s.14). İngilizce’de 2009’da yayımlanan, 

Passive Revolution:  Absorbing The Islamic Challenge  

to Capitalism adlı eser, Pasif Devrim: İslâmi 

Muhalefetin Düzenle Bütünleşmesi adıyla 2010 yılın-

da Türkçe de yayınlandı. Bir siyasal çözümleme aracı 

olarak İtalyan Antonio Gramsci’nin kavramsallaştırıl-

ması olan “pasif devrim”in kullanılmasının en temel 

saiki tezin, İslâmcılığa yönelik modernleşme, siyasal 

iktisat, toplumsal hareket ve sivil temelli yaklaşım-

lara alternatif olarak hegemonyacı bir siyaset teorisi 

önermesidir (Tuğal, s.24). Tuğal, tarihsel sosyoloji, 

modernleşme teorisi, siyasal iktisat, devlet teorisi 

ve sivil toplum yaklaşımları gibi birbirinden farklı, 

hatta birbirine rakip olan çeşitli referans teorileri 

üzerinden hegemonya temelli bir siyaset teorisi geliş-

tirme çabasındadır. Bundan dolayı salt bir İslâmcılık 

tartışması yapmaktan ziyade daha magnum bir amaç 

güden Tuğal, hegemonyanın, ekonomiyi, devleti ve 

toplumu birbirine bağlayarak hükmünü icra ettiğini 

göstermek ister. Sivil toplum ve gündelik yaşamın 

düzenlenmesi rolünü üstlenen, bir üst düzenle-

yici siyasal toplum üzerinden somut bir ortamda 

göstermeye çalışır (Tuğal, s.49-50 ). Pasif Devrim, 
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Türkiye’de hegemonya siyasetinin ve seküler ya da 

aklileşmiş hegemonyanın kurumlaşması sürecini, 

Sultanbeyli ilçesinde kentsel yönetimdeki dönüşü-

mün izini süren etnografik bir araştırmadır. 1990’lı 

yıllarla birlikte İstanbul’daki İslâmlaşma hamlelerin-

de ön planda yer alan Sultanbeyli ilçesinde gerçek-

leşen dönüşümlerin analizleri ile devletin örgütsel 

biçimlerinin sivil toplumdaki gündelik hayat unsur-

ları üzerinde sürekli olarak kurduğu hegemonyanın 

yeniden üretim sürecini tartışmaktadır. 

İçeriğine dair bilgi verecek olursak, kitap üç ana 

kısım ve altı bölüm sonuçtan müteşekkildir. İlk ve son 

bölümleri daha çok İslâmcılıktan muhafazakârlığa 

geçişi teorik ve karşılaştırmalı perspektiften ele alma-

ya çalışırken değişimin çeşitli tarihsel ve etnografik 

izahlarını sunar. İlk bölümde İslâmcılığa yönelik 

çeşitli yaklaşımlardan bahsederek, kendi hegemon-

yacı analizini önerir. Hegemonya, sivil toplum, siya-

sal toplum ve “pasif devrim” gibi kavramları inceyen 

Tuğal, hegemonya teorisinin günlük yaşam, uzam ve 

otorite nosyonlarını özümseyerek kendi teorik çerçe-

vesini izah eder. İkinci bölümde bir önceki bölümde 

ortaya koyulan teorik çerçeveden yararlanılarak, 

laik devlet ile onun muhalifi olarak varlık kazanan 

İslâmi karşı çıkışın tarihsel olarak nasıl geliştiğini 

genel hatlarıyla ortaya koymaya çalışmaktadır. Bir 

hegemonyacı proje olarak siyasal toplumun ve sivil 

toplumun cumhuriyetin kontrolünde nasıl bir baş-

kalaşım yaşadığını analiz etmektedir.

İkinci kısımda ise 1980’lerden itibaren 

Sultanbeyli’de siyasal toplumun ve sivil toplumun 

İslâmcılığın geçirdiği çeşitli dönüşümler ve etkile-

şimler içinde gelişimi anlatılmaya çalışılır. Bir anlam-

da ilçede “ikili iktidar” oluşmasına neden olacak 

İslâmcı siyasal parti ve onun kontrolündeki beledi-

yeler üzerinden, siyasal liderlikleri, otorite yapılarını 

ve siyasal birlik vizyonlarını inceler.  Alternatif ikti-

dar kurumları, devletin yanı sıra gücünü hissettirir. 

Ama Tuğal’a göre İslâmcılığın yumuşak karnı olan 

Türk-Kürt bölünmesinin üstünden gelinemez. Ayrıca 

İslâmcı hareketin yükseliş ve düşüşünde siyasal top-

lumun rolüne değinilir. Daha sonra bu bölümde ana 

tema olan ama başarısızlıkla sonuçlanacak ”tevhidî 

din” üzerinden radikal İslâmcıların geliştirdiği daha 

evrenselci bir İslâm tasavvurunun üzerinde durulur. 

Üçüncü kısım ise 28 Şubat sonrası neoliberal 

muhafazakârlığın İslâmi siyasal toplumun ve sivil 

toplumun belli parçalarını 2002’den sonra sahiple-

nip ekonomi, sivil toplum, siyasal toplum ve dev-

let arasında bağlantıları yeniden kurmaya çalıştığı 

gösterilir. Özellikle de toplum ve devlet arasındaki 

bağları barışçıl yollardan yeniden kurmak adına ikili 

iktidarın kalıntılarının yavaş yavaş nasıl silindiğine 

dikkat çekildikten sonra bu yeniden bağ kurma 

çabası ile birlikte İslâmcı kadroların AKP tarafından 

massedilmesinin bir sonucu olarak neoliberal kapi-

talizmin doğallaşması üzerinde durulur. Ama yazara 

göre burada AKP iki ciddi sıkıntı ile karşılaşacaktır: 

Hâlâ bir birlik sağlanamayan etnik ayrılıklar ve 

demokratikleşmeden yararlanan ama “tevhidî din”i 

yeniden inşa etme çabasında olanlar. Altıncı bölüm-

de ise AKP’nin yaşam tarzlarında gelgitler yaşayan 

İslâmileşme ile gayri İslâmileşmeyi yaratıcı bir şekil-

de nasıl birleştirdiğini uzam ve ekonomi üzerinden 

ele alınıyor. Burada yazar piyasa ilişkilerinin geniş 

kesimlerce kucaklanarak neoliberal piyasa şartlarının 

doğallaştığını ve iş hayatında daha profesyonel bir 

mantığın mütehakkim olduğunu belirtiyor. Tabii bu 

süreçte siyasal liderlerin sivil toplum ile son derece 

faal bir ilişki içeresinde olduğu vurgulanıyor. 

Sonuç bölümünde ise Tuğal önerdiği hegemon-

yacı siyaset modelinin diğer İslâmcılık örnekleri 

üzerinden nasıl kullanabileceğini irdelemeye çalışı-

yor. “Pasif devrim” teorisi nihayete ermeden yazar 

Türkiye tecrübesin İran ve Mısır’la karşılaştırıyor. 

Böylece Tuğal siyasal toplumun gelişimindeki deği-

şiklerinden farklı siyasi yönetimleri açıklayabileceği 

sonucuna ulaşarak  hegemonyacı stratejilerdeki fark-

lardan ötürü yalnızca Türkiye’deki siyasal hareketli-

liğin “pasif devrim” ile sonuçlandığını iddia ediyor. 

Radikal İslâmcılığın Massedilmesi ve 

Siyasal Toplum Üzerinden 

Yeni Hegemonyanın İnşası

Tuğal’in teorik çerçevesini anlamak için temel 

kavramsallaştırmalarını ele alacağız. Tuğal son dere-

ce iddialı olarak “hegemonya, hükmünü toplumla 

devleti birbirine bağlayarak icra eder. Fakat bu icrayı 

sağlam bir şekilde kavrayabilmek için, bu bağlantı-

ların mekanizmalarını Gramsci’nin yaptığından daha 

iyi kavramsallaştırmak” gerektiğini söyler (Tuğal, 

s.37 ).  Yazar cesurca daha iyi bir kavramsallaştır-

madan bahsetse de bir nokta dikkatimizi çekiyor: 

Gramsci’ye direk olarak tek bir atıf yok. Böyle bir 
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iddianın karşısında doğrudan Hapishane Defterleri’ 

ne referans olmaması doğrusu hayal kırıklığı yara-

tıyor.  Tuğal Gramsci’yi revize ederek hegemonyayı 

şöyle tanımlıyor:  1) Tahakküm ve eşitsizlik için 

rızanın, 2) günlük yaşamın, uzamın ve ekonominin 

belli otorite örüntüleriyle özgül şekilde eklemlenme-

si yoluyla,  3) belli bir önderlik tarafından,  4) far-

lılıklardan birlik yaratmak suretiyle örgütlenmesiyle 

(Tuğal, s.37 ).  Burada ciddi bir sorun ile karşılaşı-

yoruz. Neden Gramsci’den daha iyi bir hegemonya 

tanımı verildiği tam olarak anlaşılmıyor. Çünkü 

Gramsci’nin hegemonya kavramsallaştırması daha 

henüz ortaya konmadan Tuğal’in “revize ettiği” ve 

“daha iyi kavramsallaştırdığını” söylediği hegemon-

ya kavramsallaştırmasına geçiliyor. Burada Tuğal’in 

Gramsci’den nasıl farklılaştığını anlamak mümkün 

değil. Dolayısıyla hangisinin kavramsallaştırmasının 

daha iyi olduğuna karar vermek de ihtimal dâhilinde 

değil.  Ayrıca Tuğal’in hegemonya kavramsallaştırma-

sı kendinden menkul müdür? Hangi kriterler ve ya 

analizler sonucunda Gramsci’den daha iyi bir kav-

ramsallaştırmaya ulaşılıyor? Bu sorular da cevapsız 

kalmaya mahkûm. 

Toplumun devlet politikalarını şekillendirmek 

ama aynı zamanda devlet ve siyasal birliğin doğasını 

tanımlamak üzere örgütlendiği, sivil toplumla dev-

leti birbirine bağlayan alanları Tuğal, siyasal toplum 

olarak tanımlıyor (Tuğal, s.37-38). Bir anlamda siya-

sal toplum devletin ete kemiğe bürünmüş hâlidir. 

Siyasal toplum hesaba katılmadığında devlet soyut 

bir varlık olmaktan öteye geçemez. Devlet de siyasal 

toplum aracılığı ile halk ile bütünleşir ve burada halk 

yurttaşlar topluluğu haline gelir (Tuğal, s.38). Siyasal 

toplum bu minvalde hegemonya yaratımında temel 

niteliktedir. Siyasal toplumsuz sivil toplum devlete 

bağlanamaz. Siyasal önderler, otorite yapıları ve siya-

sal birlik tahayyülü ve uygulamasıyla siyasal toplum 

sivil toplumu devlete bağlar (Tuğal, s.39).  Tuğal’in bu 

yaklaşımında da, siyasal toplum, sivil toplum ve dev-

let birbirinden çok ayrıksı yapılar olarak karşımıza 

çıkıyor. Elbette kendisi bunu reddedecektir ve “ken-

dinde şey” olarak bu yapıları ele almadığını söyleye-

cektir. Ama ne yazık ki metindeki kullanım biçimle-

rine dikkat edildiğinde yer yer bu yapılar birbirin-

den oldukça farklılaşıyor ve birbirinden tamamen 

bağımsız alanlarmış gibi anlaşılıyor. Burada ilginç 

bir tartışmayı görmezden gelmememiz gerekecek. 

Praxis dergisinin “Yeniden Gramsci” sayısında Cihan 

Tuğal’in kitabı için Adam David Morton tarafından 

kaleme alınmış bir eleştiri yazısı ve Cihan Tuğal’in bu 

eleştiriye cevabı yayınlandı. Burada Morton, az önce 

bahsettiğimiz ayrıma dikkat çekmektedir: “Tuğal’in 

çalışmasında devlet-toplum ilişkilerinin diyalektik 

birliğini anlamak yerine, ontolojik olarak verili bir 

imtiyaz ve sonrasında onun sivil toplum, devlet ve 

ekonomiyle etkileşimine odaklanma söz konusudur” 

( Morton, 2011, s. 21 ). Ardından Morton, Tuğal’ın 

bunu Türk liberalizminden miras alınan bir tür sivil 

toplum-devlet karşıtlığından kaynakladığını söyle-

mesi Tuğal’in yanıtının sert olmasına sebep olacaktır. 

Tuğal buna “sivil toplumun devlete karşı, kapalı ya 

da ona içkin olup olmadığının tarihsel olduğunu ve 

bunun (diğer etkenlerin yanında) siyasal mücadele-

lerin sonucuna bağlı olduğunu ifade ediyor… Benim 

bütün projem, sivil toplumu devlet karşısında aşırı 

romantikleştirerek ele alan liberal ve liberal sol söy-

lemlerin eleştirisi üzerinde yükseliyor” diyerek cevap 

verecektir (Tuğal, 2011, s. 46 ).

Kitaba adını veren Gramsci kavramı olan “pasif 

devrim”i Tuğal nasıl yeniden kavramsallaştırmış, 

şimdi buna bakalım. Pasif devrim, bir ülkedeki 

radikal devrim yanlılarınca geliştirilen stratejilerin 

başarısızlığa uğrayıp, hayal edilen devrimin gerçek-

leşmemesinin ardından, radikal kitlenin demobili-

zasyon süreci ile etkisiz hale getirilerek taleplerinin 

bir kısmının varolan düzen tarafından karşılan-

ması; bu süreçte mobilize olan kadro ve sınıfların 

varolan sistemin iktidar bloğuna dâhil olmasıdır. 

Elbette bu el koyma, ancak bu simgelerin devrimci 

anlamının boşaltılmasıyla mümkün olabilmekte-

dir. Yani devrimci hareketlerin mevcut düzence 

soğurulmasıdır (Tuğal, 2010, s. 48 ). Bu durumda 

erk sahipleri değişmemiştir ama ülkedeki her şey 

değişmiş olabilir. Diğer gruplara çeşitli imtiyazlar 

ve haklar verilmiş olabilir. Okur olarak burada da, 

hegemonya konusunda yaşadığımız sendromun ben-

zerini yaşıyoruz. Yine metinsel olarak Gramsci’ye atıf 

yok. Tuğal Gramsci’de “pasif devrim”in ne anlama 

geldiği konusunda metinsel bir atıf yapma zahme-

tinde çok bulunmaz ama “Gramsci “pasif devrim” 

fikrinin temellerini atmış olsa da, konu hakkında 

yazdıkları birkaç sayfayı geçmez” demeyi de ihmal 

etmez (Tuğal, s. 48 ). Tuğal pasif devrimi de yeni-

den düşünmeye çalışmaya çalıştığını söylese de biz 
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okuyucular “pasif devrim”in kendisinin ne olduğunu 

öğrenmenden yazar ile birlikte sürüklenmeye başla-

mışızdır. 

 

Türkiye’de Pasif Devrim                                           

Ne Anlama Gelmektedir?

Son dönemde Türkiye siyasal hayatı okuma-

larında karşılaştığımız AKP analizlerinde radikal 

hareketlerin düzen yanlısı hareketlere dönüşümü-

nün genel olarak sağlıklı bir evrim, bir öğrenme 

süreci, uyum sağlama, rasyonelleşme, sekülerleşme 

ve demokratikleşme olarak anlaşılmasına karşın 

Cihan Tuğal bu süreci hegemonyanın kuruluşu ve 

radikalizmin massedilmesi olarak değerlendirir ve 

Türkiye’de bir “pasif devrim” gerçekleştiğini iddia 

eder. Peki, “pasif devrim”i kim ve nasıl gerçekleştir-

miştir? “Pasif devrim”’den ne murat edilmiştir? “Pasif 

devrim” massedilmedir, emilmedir, egemen kesim-

lerin kendi yönetimleri için gönüllü rıza (“hege-

monya” ) kurmalarını sağlayan dolambaçlı ve kimi 

zaman da kasıtsız bir şekilde başvurulan yollardan 

biridir (Tuğal, s.1). “Pasif devrim”’lerde halk kesim-

leri mevcut tahakküm yapılarını güçlendirmek için 

harekete geçirilir. Bu minvalde Türkiye de “pasif dev-

rim”, laik kapitalizmin hegemonik hale gelebilmesi, 

yani kitlelerin rızasını kazanması, ancak İslâmcılığın 

yarattığı mobilizasyon aracılığı ile gerçekleşebilirdi. 

Çünkü Türkiye’nin laik yöneticileri, İslâmiyet’in des-

teği olmadan bu rızayı sağlayamazlardı. İslâmcılar 

kendi tabanını ve işçileri harekete geçirmiş, AKP 

de bu hareketliliğe kendine mâl ederek Türkiye’de 

neoliberalleşmeyi güçlendirmişti. Kitabın nihai ola-

rak söylediği kısmî bir İslâmileşmeye paralel ola-

rak, derin bir kapitalistleşme yelken açılmış ve 

Türkiye küresel neoliberalleşmeye eklemlenmiştir. 

Kapitalistleşmenin şüphesiz ki en büyük aktörleri 

olarak karşımıza İslâmcılar çıkar. Bu da başka hiçbir 

gücün yapamayacağı ölçüde kapitalistleşmeyi halkın 

benimsemesini sağlamıştır. 

Tuğal’in tezinin özeti Türkiye de hızla artan 

neoliberalleşme “pasif devrim” aracılığı ile gerçek-

leşmiştir ve bu da AKP aracılığı ile olmuştur. Fazla 

indirgemeci ve fazla hızlı bir cevap. Tuğal neolibe-

ralleşmenin sorumlusu olarak İslâmcıları göster-

mektedir. Her şeyden önce Tuğal fazla eklektik ve 

kavramları nihai olarak kendisinin yorumları ile 

harmanladıktan sonra yeniden kavramsallaştırmaya 

ve yeniden yorumlamaya çalışmıştır. Bu elbette bir 

yöntem olarak pek de itiraz edebileceğimiz bir şey 

değil. En fazla bu yöntemi sağlıklı bulmadığımızı 

söyleyebiliriz. Fakat kitabın bilgi toplama sürecinde 

de ciddi sıkıntılar mevcut. Örneğin etnografik ve 

katılımcı gözlemcilik ile yaptığı saha analizleri ne 

kadar genelleştirmeye açıktır? Ayrıca Sultanbeyli 

gibi son yirmi yılda varolan, farklı ve çeşitli etnik ve 

mezhepten insanların daha çok ekonomik saiklerle 

ikamet ettiği, İstanbul’un periferisinin periferisi olan 

bir ilçe, Türkiye’deki radikal hareketliliği ölçme-

değerlendirme bakımından ne kadar ele alınabilecek 

bir ilçedir. Radikal İslâmcılar ile muhafazakârların 

teorik olarak ayrımı doğru yapılmasına karşın sık sık 

Türk ve Kürt etnik farklılıklarının ileride İslâmcılığın 

zayıf karnı olarak ortaya çıkacağını savunur. Oysa 

Türkiye’de İslâmcılığın Türkiye sağ partilerinden de 

milliyetçi mukaddesatçı Milli Görüş çizgisinden de 

ayrılışının en temel göstergesi radikal İslâmcılığın 

Türkçülüğü kavmiyetçilik olarak görerek şirk gibi 

dinin en büyük günahlarından görmesidir. Ya 

da Osmanlı Devleti ile arasındaki derin yarıktır. 

Örneğin İslâmcılar Osmanlı Devletini Bizantinist 

geleneğinin devamı olarak görürken Milli Görüş 

çizgisi Osmanlı padişahlarının birçoğuna evliya gözü 

ile bakmaktadır.  Ne yazık ki bu ayrımların üzerinde 

durur gibi (durur gibi dememizin sebebi yazarın 

Mâlum  olduğu üzere, Birikim dergisi, AKP’nin 3 Kasım’daki ilk seçim zaferi ile birlikte 
muhtâç olunan demokratikleşme hamlelerini gerçekleştirebilecek bir güç olarak gördü-
ğü AKP’yi yoğun bir şekilde desteklemişti. Fakat son iki yıldır Birikim camiası 2000’lerin 
başından bu yana sahip olduğu uyarıcı ve yol gösterici eleştirelliğe nazaran daha yıkıcı 
bir AKP eleştirisine yöneldi ve bu eleştirilerin dozajını sürekli olarak yükseltti.
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“tevhidî din”alt başlığına yer vermesidir) 

yapmasına karşın bu ayrımlar açık değil-

dir. Son derece müphemdir. Ama Tuğal’a 

göre müphem olan AKP’dir. Bir anlamda 

hiçbir politik güdü gütmeyen son dere-

ce oportünist bir partidir. Tuğal’ın bu 

düşüncesini tezinin alt satırında okumak 

mümkün iken zaten bize çok zahmet 

vermemek için Taraf gazetesi ile yaptığı 

bir röportajda bu düşüncesini daha açık 

dillendirecektir, tabii meşruiyetini ise 

analizlerini bir “sosyal bilimci” olarak yapmasına 

borçludur. Bir yandan Kılıçdaroğlu’nun CHP’sini bir 

sosyal bilimci olarak çok iyi bilmediğini söyleyebili-

yorken öbür yandan “AK Parti milliyetçi bir partidir 

ama aynı zamanda çok profesyonel, esnek ve liberal-

leşmiş bir partidir de. .. Çünkü AK Parti birden her 

şey olmak istiyor ve oluyor da! Nitekim bir anlamda 

Müslüman partidir, bir anlamda milliyetçi partidir, 

bir anlamda da liberalleşmiş bir partidir” diyebiliyor. 

Tabii AKP’nin ne olduğunu  hâlâ anlayamadıysak, 

Tuğal açıklamaya devam ediyor : “AK Parti’nin 

damarlarında milliyetçilik akıyor... AK Parti, içine 

İslâmcılığın yedirildiği bir Türk milliyetçisi partidir... 

Türkiye’de milliyetçilik ve din birleşmiştir ve biz 

bunları ayıramayız... 12 Eylül ideoloji olarak Türk-

İslâm sentezini getirdi. AK Parti ile de Türk-İslâm 

sentezi iyice güçlendi.” , “(AK Parti) dindar Türklerin 

ve dindar Kürtlerin bir koalisyonu gibi... Ama AK 

Parti’nin Kürtleri de çok milliyetçi.” Kürt milliyetçi-

leri partiyi niye destekliyorlar sorusuna ise şu cevabı 

alıyoruz: “BDP’yi ateist bir parti olarak görüyorlar.” 

Böylece milliyetçi Kürtlerin inancı öne çıkaran bir 

tercih yaptıklarını ve AKP’nin buna müsait bir zemin 

oluşturduğunu kavrıyoruz. Bunun nasıl olabildiğine 

ilişkin açıklama ise şu: “Türk tanımı milliyetçiliğin 

en muğlak tarafıdır... Zaten Türk tanımı, gücünü 

muğlaklığından, net olmayışından alıyor”. Bu kadar 

muğlak bir tanım dahi olsa Türk milliyetçiliği üze-

rinde nasıl Türklerin ve Kürtlerin cem olduğunu da 

anlamak bize kalıyor! 

Kısacası, Tuğal’in hem kavramsallaştırmaların-

da ciddi referans eksikleri göze çarpıyor hem de 

kullandığı yöntem olan “genilşetilmiş vaka analizi” 

ile sınırlı veriden genellemelere varmasını bir iç 

eleştiri olarak anmak gerekiyor. Türkiye’de modern-

leşmenin sonucu olan, topyekûn herkesi içerisine 

alacak -ki kaçınılmaz olarak siyasal par-

tileri ve politikacıları da alacaktır- sosyal 

değişimleri genel olarak AKP’ye spesifik 

olarak ise İslâmcılara atfediyor. Tuğal, 

Gramsci’ci bir analizle hegemonyayı ve 

“pasif devrim”i özneler üzerinden kur-

maya çalışıyor. Oysa politikacılar da, 

siyasal partiler de ve tabii ki İslâmcılar 

da modernleşmeden âzâde değillerdir. 

Daha fazla sözü uzatmayalım, Gramsci’yi 

çok andık, Gramsci ile bitirelim. Gramsci 

bir yerde “sezarizm, tarihsel yorum kuralı değil 

polemik-ideolojik bir formüldür” demiştir, bizde bu 

cümleyi şu şekilde yeniden kuruyoruz: Hegemonya 

veya “pasif devrim”, tarihsel yorum kuralı değil 

polemik-ideolojik bir formüldür (Gramsci, 1984, 

s.103).

AKP’nin Eğreti Bonapartizm’nin Sonu mu?

Fethi Açıkel yazı yazmıyor, âdetâ afili kavram-

larla okuyucu üzerinde bir hegemonya kurmaya 

kalkıyor. Galiba Açıkel, bir yazıda ne kadar çok 

atıf yaparsa, ne kadar çok kavramsallaştırmalardan 

bahsederse o kadar inandırıcı olacağı düşüncesinde. 

Sekiz sayfalık bir yazıda, Gramsciyen “ekonomik-

korporastist partikülarizm”le, Eric Hobsbawm’ın 

“aşırılıklar çağı”yla, Taha Akyol’un “yönetemeyen 

demokrasi”siyle, Fukuyama’nın Türkiye uyarlaması 

olan “Türkiye Tarihinin Sonu”yla, Freudeyen psika-

nalitik kavramsallaştırmalarla ve Zizekçi tâbirlerle 

karşılaşıyoruz. Açıkel’i bunlar da kesmiyor ve oku-

yucu italik yazılı kavramlara boğuyor. “Sosyal-liberal 

sentez”, “aciliyetçi libido siyaseti”, “tehir edici sübli-

masyon siyaseti”, “eğreti Bonapartizm”, “Bonapartist 

moment”, “yüzleşme ve barışma stratejisi”, “hiper-

empati”, “hiper-özdeşleşme”, “hiper-diyalog”, 

“Schmittçi siyasal hayvan: muhafazakâr Leviathan”, 

“esnaf pragmatizmi”, “oxiomoron” ve daha saya-

madığımız bir çok kavrama mâruz kalıyoruz. Böyle 

kısa yazılarda bu kadar çok kavramsallaştırma kul-

lanabilme maharetinin yalnızca Yusuf Kaplan’a ait 

olmadığını da öğreniyoruz bu sayede. Elbette bu 

kadar kavramın kullanılması hiçbir kavramın açık-

lanmamasına, hiçbir kavramın da kendi bağlamında 

anlaşılmasına neden olacaktır. Özellikle de Schmitt 

ve Schmitt düşüncesi neye uğradığına şaşıracaktır.



52 Umran EKİM 2013

DOSYA

Açıkel’in yazısının içeriğine de değinelim. Açıkel 

bize kısaca şunu söylemektedir. AKP Türk siyasal 

hayatındaki âcil istikrar arayışının neticesinde fark-

lı kesimlerden çeşitli destekler alarak (elbette bu 

çeşitli desteklere küresel aktörlerde dâhildir), ikti-

dara gelmiş Bonapartist bir partidir. Fakat AKP’nin 

Milli Görüş çizgisini terk ettiğini söyleyerek Milli 

Görüş’ten sıyrılmış olduğu düşüncesi bir ön kabul-

dür. Bugün de AKP antagonizmalar -“majoratör anta-

gonizma”(!)- yaratarak çoğunluk siyaseti gütmekte 

ve gün geçtikçe Scmittçi fanteziler eşliğinde otoriter 

bir Başkanlık sistemine yönelmektedir. Bunu da 

Açıkel, eğreti Bonapartizm olarak tanımlar. 

Açıkel’i kendi ifadeleri ile ele alalım. Açıkel, yazı-

sına Böyle Buyurdu Zerdüşt’ten epigraf ile başlıyor: 

(Açıkel, 2013, s.15 )

“Ey Zerdüşt, deli alay edercesin,

hem de hece hece

Sen bilgelik taşı!

Kendini çok yükseklere fırlattın:

ancak her taş yükseklere fırlatılan

düşmeli.”

Nietzcshe’nin bu düşünce dolu alıntısında 

Açıkel’in gördüğü AKP’nin Milli Görüş çizgisinden 

kopmayışıdır. Çünkü yükseklere fırlatılan taşın bir 

kaderi vardır ve o da yere düşmektir. AKP’nin de 

bir kaderi vardır. Bu da AKP’nin Milli Görüş çizgi-

sinden kopmamasıdır. Oysa Açıkel’in kendisi AKP 

için “demokratik siyasetin özcü olmayan iktidar-

muhalefet anlayışıyla bağdaşmayacak bir biçim-

de AKP idelolojik konumunu özsel kutuplaştır-

ma siyaseti anlayışının ışığında tanımlıyor” diyerek 

özcü anlayışa karşı ne kadar da mesafeli olduğunu 

gösterecektir (Açıkel, s.21). (Ayrıca buradan Milli 

Görüş’ün de özsel olarak “kötülük” taşıdığını anlıyo-

ruz.) Ama söz konusu AKP olunca Açıkel tahlillerini 

özcü bir bakış açısından yapar. Oysa Açıkel, ne kadar 

da tutarsızlık karşıtıdır! Zira söylemlerin içsel mantık 

ve tutarlığını gözetmediğini, sürekli olarak çelişki 

ve tutarsızlıklardan beslendiğini savunduğu AKP’yi 

tasvir ederken “süper akışkan”, “süper-heuristik 

bir pragmatizm” gibi fantazmagorik kavramsallaş-

tırmalar yapar (Açıkel, s.20). Çünkü AKP 2002-

2007 konjontürünün sona ermesi ile birlikte eğreti 

Bonapartist sorumluklarından sıyrılmış ve parlemen-

ter hegemonya siyasetinin yerine, Schmittçi bir baş-

kanlık sistemi ikame etmeye çalıştığı için tutarlılık, 

diyalog ikna ve rızâ ilkeleri doğrultusunda hareket 

etmeyi terk ederek, güç gösterisi, tehdit, pazarlık ve 

öngörülemezlik ilkesine göre siyaset izlemeye başla-

mıştır (Açıkel, s.18 ). İkinci dönemi ile birlikte AKP 

antagonizmaları derinleştiren, dost-düşman siyaseti 

güden ve cezalandırma insiyatifini eline geçirmeye 

çalışan Schmittçi bir siyasal hayvana; tutarsız olma 

ve istisna yaratma hakkını eline almaya çalışan bir 

tür Muhafazakâr Leviathan’a dönüşmeye başlamıştır 

(Açıkel, s.18 ).  Artık muhafazakâr demokrasi pro-

jesi çöpe atılmış, Mili Görüş Restorasyonu gerçek-

leştirilmekte ve AKP’nin yeni muhafazakârlığı inşa 

edilmektedir.

Esasında bu yazının, ayrıntılı olarak değerlen-

dirmeyi hak eden bir metin olduğu söylenemez. 

Açıkel’in metni, hakkında hiçbir şey söylenmeyi 

ve tartışılmayı hak etmiyor. Nereden eleştirmeye 

kalksak elimizde kalacak bir yazı. Kötü kavramsal-

laştırmalardan mı bahsetsek, konteksi dışında çıplak 

ve devamlı bir şekilde müellifin tecavüzüne uğrayan 

kavramlardan mı bahsetsek bilemiyoruz.  Burada 

dikkatimizi çeken Birikim camiasının tavrı ve yöneli-

şidir. Sorun, Birikim camiasının -CHP’nin silahşörle-

rini de sayfalarına kabul etmek suretiyle- son iki yıl-

dır fazlasıyla arttırdığı AKP’yi hedef alan yazılarında-

ki eleştiri dozunun şiddetlenmesi de değildir. Sorun, 

artık tamamen TKP dili ile konuşan bir Birikim 

camiası ile karşılaşmamızdır. Chantal Mouffe ve 

Ernesto Laclau’nun Hegemonya ve Sosyalist Strateji 

adlı kitabını tercüme etmiş, bu kitabı kendine credo 

olarak benimsemiş Birikim artık farklı bir hegemon-

ya inşa çabasındadır. Bakalım Birikim camiasından 

yakında neler göreceğiz.

Genel Değerlendirme ve Muhtemel Gelişmeler 

Gerek Cihan Tuğal’in çalışması gerekse Fethi 

Açıkel’in yazısı Türk siyasal hayatı içinde yapılan 

çeşitli yorumlardan arasındaki herhangi iki yorum-

dur. Bu iki tezi ön plana çıkarmamızın temel nedeni, 

bu tezlerin bir şekilde süreklilik ile birbirini tamam-

laması ve aynı zamanda bu iki tezin birbirine karşıt 

olmasıdır. Buradaki ifade paradoksal bir ifade olarak 

algılanabilir. Demek istediğimiz, hegemonya aracılığı 

ile siyaset teorisi inşa edilerek AKP’nin massedici bir 

parti olarak lanse edilmesi ile AKP’nin antagonistik 

politika güderek gücünü tahkim etmeye çalışması 

birbirinden çok farklı şeyler değildir. Pasif devrim 
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diktatörlüğün bir adım öncesi olabilir mi? Şunu da 

söylemek gerekiyor ki, CHP ve sol ilişkisi/kesişmesi 

üzerinden yapılan yorum hatlarının bir benzeri-

ni AKP ve İslâmcılık hatta daha evvelinde Milli 

Görüş-İslâmcılık ilişkisini dikkate alarak yeniden 

kurmak mümkün görünüyor. İleride bu dönemi 

değerlendirecek olan analizlerin, AKP’yi İslâmcılık 

cihetinden nasıl değerlendireceğini yahut değer-

lendirip değerlendiremeyeceğini, değerlendirecekse 

bunu hangi kavramsal araçlarla yapacağını ve bu 

muhtemel değerlendirmelerin, bu yazıda tartışma 

nesnesi hâline getirmeye çalıştığımız iki örnekte 

de karşımıza çıkan -ve aslında Türkiye’de düşünce 

hayatının merkezi problemlerinden birini teşkil 

eden- kavramsal tutarsızlığı aşarak gerçekleştirilip 

gerçekleştirilemeyeceğini bekleyip göreceğiz. 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Birikim der-

gisi ve çevresi AK Parti hareketini ilk yıllarında, 

Türkiye’deki mütehakkim militarist anlayışa karşı 

sivil toplumun “devrimci” zaferi  olarak görmüş hatta 

selamlamış ve desteklemişti. İlla ki desteğin ilelebet 

olması gerekmiyor ama günümüze geldiğimizde ara 

ara “eğrelti demokrat” ile başlayan eleştirilerinin 

bugün AK Parti’nin Türkiye de hegemonik bir güç 

peşinde olmasının da ötesine geçilerek diktatörlük 

ile itham edilen Recep Tayyip Erdoğan’a gelmesi ile 

Birikim camiasının söyleminin TKP ile eşitlenmesi 

dikkatimizi celp etmişti. Kullanılan dilin yavanlığı, 

kavramların kendi kontekstleri dışında sathî kul-

lanımlarında kendilerini ifşa ederken Türkiye’deki 

entelektüel sefaletin en iyi dilde ve üslupta görü-

nürlük kazandığını gösteriyor. Bizim de amacımız 

aslında AK Parti eleştirisinin aslında bir eleştiri 

olmaktan ziyade kimi zaman tahkir edici amaçlar 

dışında hiçbir amaç taşımadığını ve bazen de sırf 

eleştiri olmak adına yapılan eleştirilerin saldırgan-

lık dışında hiçbir anlama gelmediğini göstermekti. 

Öyle ki birbiri ile hiçbir ilgisi olmayan hatta aslında 

birbiri ile karşıt olan farklı kavramlar aynı yazıda 

kabul görerek hemen karşılık bulabiliyordu. Örnek 

vermek gerekirse pasif devrim ile AKP’nin neoliberal 

sisteme eklemlenerek Türkiye ki İslâmcılığı masset-

mesi konuşulurken aynı anda AKP’nin, son derece 

özcü bir düşünce ile İslâmcı damarının hiç değişme-

diğini, Milli Görüş gömleğini çıkarmadığını ve kendi 

diktasını inşa etme peşinde olduğunu söyleyen yazı-

lar aynı anda havada uçuştu. Oysa iktisadi sisteme 

dair en ufak bilgisi olan kişi bilir ki neoliberalizm 

aslında iktisat biliminde basit bir dönemlendirmedir 

ve büyük bir farklılığa da işaret etmemektedir. Ayrıca 

en yalın ifadesi ile devletin kendini piyasadan tama-

men çekerek, iyice küçülmesi ve basit bir güvenlik 

işleri dışında doğru düzgün fonksiyonu olmaması 

ile açıklanan bir iktisadi sistem olan neoliberalizm 

ile diktatörlük eleştirisinin nasıl aynı anda yan 

yana  geldiğini  insanın anlaması  epey zor. Ama 

sanırım daha da zor olanı hem kapitalist dünyaya 

eklemlenme politikalarının hızlandığı bir zamanda 

ajandanızda “gerici” politikalar taşıyor olabilmeniz. 

Ya da sanırım bunu da anlayabiliriz. Ne de olsa eli-

mizde öyle bir sihirli kelime var ki her şeyi açıklıyor, 

tabii kendisi dışında, neoliberalizm. Özellikle de 

Amerikan muhafazakârlığı ile birlikte el ele giden 

neoliberalizm ile birlikte daha iyi anlayabiliriz2. 

Elbette bu Türk solu başta olmak üzere Türkiye’deki 

genel entelijansiyanın tipik bir tavrın görmüş oluyo-

ruz. Bu tipik tavır her şeyin bir şey ile açıklanması 

ve dışarıdan ithal olan sosyolojik analizlerin Türkiye 

ile eşitlenmesi ve buraya da uyarlanarak deli gömleği 

olarak bu topraklara giydirilmesidir. Daha da garip 

olan ise Türk soluna mesafesi kadar Türk sağına da 

mesafesi olan İslâmcılıktan gelmiş bazı isimlerin de 

bahsettiğimiz bu tipik tavra teşne olmalarıdır. Ama 

şimdi bunu da not düşerek, kayıt alına alarak mese-

lemiz, bu paradoksal açıklamalara entelektüel alanın 

nasıl teslim olup bunları açıklayıcı bir model olarak 

Sorun, Birikim camiasının -CHP’nin 
silahşörlerini de sayfalarına kabul 
etmek suretiyle- son iki yıldır fazlasıyla 
arttırdığı AKP’yi hedef alan yazıların-
daki eleştiri dozunun şiddetlenmesi 
de değildir. Sorun, artık tamamen TKP 
dili ile konuşan bir Birikim camiası 
ile karşılaşmamızdır. Chantal Mouffe 
ve Ernesto Laclau’nun Hegemonya ve 
Sosyalist Strateji adlı kitabını tercüme 
etmiş, bu kitabı kendine credo ola-
rak benimsemiş Birikim artık farklı bir 
hegemonya inşa çabasındadır.
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sunduklarını görerek entelektüel sefaletin nerelerde 

olduğunu göstermekti. 

Fakat Gezi Parkı olayları esnasında ve sonra-

sında anladık ki durum bundan da vahim. Öyle 

ki bu çölleşme ile de izah edilecek bir şey değil. 

Çünkü artık izah edilecek bir durum ve söylenecek 

bir sözün pekte kalmadığı yere gelinmiş durumda. 

Onca Michel Foucault’ların Giorgio Agamben’lerin 

Michael Mann’lerin ve daha fazlasının düzenin tah-

kimi için söyledikleri ile iktidara dair söylenen her 

şey unutulmuş ve hiç okunmamış mesabesine indi. 

İktidarın ne ilişkileri, ne biçimi, ne teknolojinin 

etkisi, ne yapının belirleyiciliği, ne de iktidarın her 

yerde olması vs. gibi tezler akıllara geldi. Gelinen 

nokta iktidarın bırakın hükümeti sadece  Recep 

Tayyip Erdoğan ile eşitlenmesi oldu. Bir anlamda 

ne yapı, ilişkiler ağı, ne de teknik medeniyet, ne 

de küresel dinamikler kaldı. Elde sadece Tayyip 

Erdoğan üzerine kurulmuş düşmanlık kaldı. Tabii 

simgesel bir biçimde de okursak Tayyip Erdoğan’ın 

göstergesi neyi simgelemektedir burada esas olan da 

o. Tabii Gezi Parkı olaylarını devrimci halk ya da 

devrimci işçi hareketi olarak görme keyfiyetine sahip 

olanlar ya da Badioucu anlamda bir hakikat olayı 

açıklamaya çalışanlara da bu sathîlik yakışırdı. Tabii 

devrimci halk hareketinin hemen ardından yapılacak 

bir röportajda bu ülkedeki insanları Belçikalılar ile 

Kongolular şeklinde ikiye ayırmak ile ne kadar halk-

tan yana olduklarını da göstermiş olacaklardı.3
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Dipnotlar
1   Mücbir sebeplerden dolayı daha önce yayınlanmamış olan bu maka-

leyi okuyuculara sunmadan önce bir paragraf ya da kısa bir açıklama 
yapmak zorunda kalıyorum. Bu makale, Türk siyasal hayatındaki 
siyasal partiler üzerine  okumalarım neticesinde hazırlanmış bir 
yazıdır ve Gezi Parkı olayları ile hiçbir ilgisi yoktur. Yazı daha çok 
Türkiye’deki sol ve entelijansiya da önemli yeri olan Birikim dergi-
sinin AK Parti’ye olan tavrının başkalaşımının izlenimleri sırasında 
gözlemlenebilen bu farklılaşmayı ele alma düşüncesinden esinlenil-
mişti. Bu farklılaşmayı da son zamanlarda ön plana çıkarılan yurt-
dışında yapılmış doktora tezi ile yazının yazıldığı esnasında Birikim 
dergisinde doruk noktasına ulaşan AK Parti’ye karşı en şedit yazının 
tipolojileştirilerek incelenmesi ve analiz edilmesi üzerinden gösteril-
meye çalışılmıştı. 

2  İletişim Yayınları, 1994 yılında Refah Partisi’nin yükselişi ile birlikte 
alevlencek olan irtica ve gericilik tartışmaları esnasında  Albert O. 
Hirschman’ın  orjinal adı The Rhetoric of Reaction adlı kitabını 
Türkçe’ye “Gericiliğin Retoriği” olarak tercüme etmişlerdi. Türkiye de 
yeniden alevlenen muhafazakârlık ve radikallik tartışmalarının arttığı 
ve Gezi Parkı olayları sonrasında kitabın ikinci baskısını yaptı. İlginç 
olan ise kitabın içeriğinin ve Hirschman’ın problematize ettiği “gerici-
liğin” ne kadar Türkiye soluna lojistik sağlayacak istediği içeriği verip 
vermediği. Burada daha fazla bu kitabın içeriğinde bahsetmeden artık 
bunu, kitabın ve konunun ilgililerine bırakıyoruz.

3  Söyleyişinin internette yapılmış olmasından dolayı bilinmeme ihti-
malinden ziyade Belçikalılar ile Kongolular ayrımını cımbızlanarak 
yapılan bir atıf olmadığını göstermek için soru ve cevabı, hiç dokun-
madan buraya da koyma zorunluluğunu hissettim.  

 “Biraz sektörün genelinden de bahsedelim, Metis’in onun içindeki 
payından da.  Kitap okuma oranı düşüyor mu artıyor mu? Bu yıllar 
içindeki gözleminize göre…

 Semih Sökmen: Yıllar içinde yaptığımız yayınları doğru algılayan, 
yayınladığımız neredeyse her kitabı takip eden çok iyi bir okur çevre-
miz var. Onların varlığı hem bizi teşvik ediyor hem de çeşitli zorluk-
lar karşısında ayakta kalmamızı sağlıyor. Türkiye’de kitap okumayla 
ilgili şunu söyleyebilirim: Türkiye diye adlandırıyoruz ama aslında 
Türkiye dediğimiz ulusun içinde iki ulus var. Dediğimi kestirmeden 
anlatabilmek için şöyle söyleyeyim: Türkiye’de bir “Belçika” nüfusu 
var, bir “Kongo” nüfusu var. Toplumların genel gelişme kriterleri, 
göstergeleri açısından böyle söylüyorum. Eğer incelememizi o kent-
leşmiş, eğitim almış “Belçika” nüfusuna göre yaparsak, Türkiye’de 
çok güzel kitap okunduğu rakamlarla da görülecektir. Ama toplu-
mun tümü için konuşursak, durum hiç iç açıcı değil, istatistiksel 
olarak ulusal rakamlar felaket durumda. Çünkü bu genel nüfus için 
eğitim rakamları da felaket durumda, özellikle de istatistiklerde var-
mış gibi görünen eğitimin gerçekteki niteliksizliği düşünülürse. Yine 
de, örneğin 80’li yıllarla kıyaslarsak Türkiye’de yayıncılığın çok yol 
kat ettiğini görürüz.”

Oysa iktisadi sisteme dair en ufak bilgi-
si olan kişi bilir ki neoliberalizm aslın-
da iktisat biliminde basit bir dönem-
lendirmedir ve büyük bir farklılığa da 
işaret etmemektedir. Ayrıca en yalın 
ifadesi ile devletin kendini piyasadan 
tamamen çekerek, iyice küçülmesi ve 
basit bir güvenlik işleri dışında doğru 
düzgün fonksiyonu olmaması ile açık-
lanan bir iktisadi sistem olan neolibe-
ralizm ile diktatörlük eleştirisinin nasıl 
aynı anda yan yana  geldiğini  insanın 
anlaması  epey zor.
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E. Talha TÜFEKÇİ

Yeni Türkiye’de Siyaset ve

Entelektüel Cemaat

Türkiye on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda çok 

önemli ve sarsıcı kitlesel olaylar yaşamış, birçok 

insanî trajediyi tecrübe etmiş ve modern zamanların 

her türlü etkileriyle yüzleşmiş bir toplumun deneyim-

leri üzerine bina edilen bir ülkedir. Yaşanan olaylar, 

tecrübe edilen trajediler ve maruz kalınan müdaha-

leler doğal olarak farklı fikirlerin çarpıştığı dinamik 

fakat istikrarsız fikir alanları oluşturmuştur. Bu durum 

belirli toplumsal güçler, üzerinde mutabık kalınan bir 

toplumsal denge ihdas edene kadar sürecektir. Çünkü 

her fikrî dinamizm tecrübesi toplumsal örgütlenme 

biçimlerini geniş şekilde ihata edecek bir fikrî gelenek 

ve siyasal iktidar anlamına gelmemektedir. 

Türk düşüncesinde yirminci yüzyıl boyunca her 

türlü fikrî cephede yaşanan keskin dönüşümler veya-

hut da kendini yenileyemez hâle gelen arkaik ideolo-

jiler kendi içinde hep bir dinamizm taşısa da muva-

cehesinde bulduğu Batılı fikirleri kendi toplumsal 

koşulları etrafında içselleştirememiş, dönüştürememiş 

ve bu yeni halin de bir unsuru olduğu hiçbir fikrî gele-

nek ortaya koyamamıştır. Böylece imal-i fikir meka-

nizmaları kendilerine disiplin katacak, kendilerini her 

türlü aktüel politik ulusal ve küresel gelişmeye karşı 

güçlü toplumsal destekle koruyacak ve kendilerine 

sürekli yeni alanlar açacak geleneksellikten mahrum 

kalmıştır. İşte bu noktada Türkiye’nin kendine has 

siyasal ve toplumsal koşulları Müslüman düşünce 

açısından hem özgür bir fikrî cemaati engellemiş hem 

de aktüel-politiğin cazibeli, muharrik ve müşevvik 

alanlarına terk etmiştir. Türkiye’deki Müslüman fik-

riyat zamanla belirli kitlesel algılara hapsolmuş ve bu 

algıları aşmakta epey bir zorlanmıştır. Bu yazıda özet-

le Türkiye’deki mütedeyyin kitlelerin ve Müslüman 

düşüncenin merkez ideoloji Kemalizm ile ilişkisi, o 

ilişkinin yarattığı handikaplar ve siyaset bağlamında 

oluşabilecek imkânlar ele alınacaktır. 

Kemalist Bürokratik 

Vesayete Karşı Siyasetin İmkânları

Kapitalizmin mülkiyet ilişkilerinde, nüfus hare-

ketlerinde ve toprak sisteminde meydana getirdiği 

merkezileşme aynı zamanda siyasal merkezileşmeyi 

de doğurmuştur. Burjuvazinin ve mutlak monarşi-

lerin ittifakı modern zamanlarda olgunlaşacak güçlü 

ve merkezi devletler yaratmıştır. Avrupa Ortaçağ 

buhranından yeni sınıf dengeleri ve de merkezileşmiş 

güçlü devletlerle çıkmıştır. Modernite güçlü ve mer-

kezi devletlere kapitalist piyasa mekanizmasının da 

gözetiminde bütün toplumsal, siyasal ve ekonomik 

ilişkileri tekeli altına alması ödevini vermiştir. Modern 

devlet kendini yaratan sınıfsal ilişkilerin emrinde hem 

kitleleri kontrol edip yönlendirmiş hem de toplumları 

kitlesel hareketlere kanalize etmiştir. Kitleler modern 

zamanlar boyunca devletin mobilizasyonuna maruz 

kalmıştır. Post-modernite bu hâkim devlet temelinde 

oluşan ilişkilere içeriden bir itiraz olarak yükselmiş 

fakat pek de başarılı olamamıştır. Böylece toplumla-

rın, müdahalesinden kurtulamayacağı bir devlet aygıtı 

belirmiştir. Türkiye de yirminci yüzyıl boyunca bu 

güçlü ve modern devletin tüm müdahalelerine maruz 

kalmış, farklı kesimler devletin bürokratik vesayetini 

aşmak için   siyasetin imkânlarını denemek istemiştir. 

Kemalist bürokratik hegemonya hâkimiyetinde 

bütün bir toplumsal katma değer, kamusal alan ve 

iktidar alanları laiklikle sembolize edilen bir kimlik 

tasavvurunu sahiplenen kitlelere açılmış, bu kimliği 

sahiplenmeyen kitleler ise bürokratik hegemonya-

nın ve onun kimlik sahibi yaptığı kitlelerin hışmına 

uğramıştır! Zamanla bu kimlik tasavvuru homo-

jenleştirilen bir toplum ideali ile iltisak etmiştir. 

Kemalizm’in patronajında seksen yıllık toplumsal ve 

siyasal  ilişkilerin hasılası mütedeyyin kitleleri kabul 

edilemez bir toplumsal hiyerarşinin en dibine koy-

muş ve çoğu zaman hayat hakkı dahi tanımamıştır. 
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Bürokratik vesayetin kimliksizleştirdiği mütedeyyin 

kitlelerin yeni kimlik arayışları ise ancak siyasetin ve 

entelektüel cemaatin uğraşları çerçevesinde ortaya 

çıkabilmiştir.

Toplumsal sistemleri bürokratik vesayet girişimle-

rine karşı korumasız toplumların ehliyetsiz addedilen 

kitleleri neredeyse bütün fikir mecralarını bu vesayet 

girişimlerinin etkileri, eleştirisi ve zayıflatılması teme-

linde yeniden üretirler. Bu eğilim, bürokratik vesayet 

düzenin önemli anlamda zayıflatıldığı yönünde kana-

at getirilene kadar taşınır. Bürokratik vesayetin ideal 

olarak ürettiği yeni toplumsal sistemde hiyerarşik 

olarak en asgari düzeyde dahi söz sahibi olamayan 

kitleler mahut bürokratik vesayete ve onun öznelerine 

karşı değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen cemaatsel 

algılar ve imgeler üretirler. Bürokratik vesayet fikir 

üretmek ve düşünmek konusunda ehliyetsiz addettiği 

kitleleri iyice baskı altına alır. Böylece o kitlelerin imal 

fikir alanları öbek öbek kurumaya terk edilir. Belirli 

bir zaman sonra karşısındaki düşman haline gelen 

özneye ve onun model aldığı değerlere dair algıların 

ve simgelerin merkezileştiği bir fikir ortamı oluşur. 

Mevcut bürokratik vesayet kırıldıkça mezkûr algı ve 

sembol yüklü dil katı çekirdeğine doğru çekilir. Algı 

zamanla kendini yeniler ve fikir ortamı üzerindeki 

etkisini yitirmeye başlar. Türkiye’nin yaşadığı “militan 

laisizm” tecrübesi mütedeyyin kesimlerin simgelerle 

ve algılarla yüklü bir dünyada Kemalist simge ve algı-

lara yönelik yer yer bilinçsiz düşmanlıklar üretmesine 

yol açmıştır. Kemalizm laikliğin sembolize ettiği bir 

modernlik anlayışı ile modernizmi militan bir laisiz-

me hapsetmiş aynı şekilde çağdaşlığı da laikliğe tevil 

etmiştir. Kemalizm’in her şeyi “İslam dışı bir kaygı” 

üzerinden tavsif eden duruşu mütedeyyin kesimde 

siyasete ve Batılı önermelere yönelik bazı yersiz ve 

ölçüsüz kaygılar yaratmıştır. Batı’ya, Batılı kavramlara 

ve onun Türkiye’de neşvünema bulmuş otoritelerine 

karşı cemaatsel algılar üzerinden işleyen yaklaşım 

Müslüman fikir ortamlarında bazı yapay korkular 

üretmiş ve bazı imkânların elden kaçmasına sebep 

olmuştur. 

Yüklenilmesi Gereken Yeni Mesuliyetler

Bugün mütedeyyin çoğunluk en asgari haklarının 

dahi sunulmadığı bir toplumsal sistemi ancak siyaset 

üzerinden dönüştürebileceğine ikna olmuş durum-

dadır. Türkiye gibi otoriter bürokrasi tecrübesine 

sahip toplumlar bürokrasinin araçsallaştırdığı kurum 

ve yapılar üzerinden kurduğu hegemonya alanlarını 

ancak siyaset vasıtasıyla yok edebilir. Siyaset mari-

fetiyle ortadan kaldırılan otokratik iktidar alanları 

entelektüel cemaatle siyasal iktidarın ilişkilerini nor-

malleşmiş bir bağlama taşır. Demokratik siyasetin 

açtığı alanlar entelektüel cemaatin sahip olması gere-

ken özerk alanları sağlar. Entelektüel cemaatse sahip 

olduğu entelektüel bagajla siyasal iktidarın toplumsal 

sistemde kapatacağı gedikler ve atacağı adımlar konu-

sunda soğukkanlı tavsiyelerde bulunur. 

Türkiye’deki Müslümanlar, Kemalist bürokratik 

hegemonyayı ve onun tahayyül ettiği toplumsal hiye-

rarşiyi siyaset ve fikir mekanizmaları eliyle zayıflattık-

ça yeni bir toplumsal sistemi kurmanın zorunluluğu 

ile karşılaşacaklardır. Bu; Müslüman entelektüellerin, 

siyasetçilerin ve kanaat önderlerinin sırtında taşıyaca-

ğı “kuruculuk vasfı”na işaret etmektedir. 

Hiçbir “kurucu siyaset” entelektüel cemaatin des-

teği olmadan güncel siyaseti aşıp kuruculuk vasfı 

kazanamaz. Bugün Türkiye’deki Müslümanlar hâkim 

unsuru oldukları bu toplumu yüz elli yıllık bir 

modernist ve Batıcı bocalamadan kurtarıp kendi dini, 

kültürel ve geleneksel dinamikleri ve modernizm 

tecrübesi üzerinde kurulmuş bir toplumsal sisteme 

taşımak mesuliyeti içindedirler. Entelektüel cemaatin 

desteğinden yoksun bir siyasal iktidar her seçimde 

galip gelse de toplumsal bütünle sadece güncel siya-

setin imkânları vasıtasıyla köksüz, kısa vadeli beklenti 

ve gayelerle örülü, yalnızca iktidarın girişimlerine 

odaklanmış bir ilişkiler örgüsü içinde temas kurar. 

Hâlbuki bir siyasal iktidar ancak kültürel, dini ve 

geleneksel öğelerin şekillendirdiği bir kimliği taşı-

yan siyasal taban vasıtasıyla kalıcı hale gelir. Aynı 

zaman da kendisine bu kimlik yolu ile bir iktidar 

meşruiyeti de sağlar. Koca bir Kemalizm tecrübesi 

bunun en iyi kanıtıdır. Siyasal iktidarın kalıcı hale 

getireceği kimliğin bütün yapı taşlarının oluşmasında 

fikir adamları, şairler ve sanatçılar en etkin şekil-
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de görev alır. Kemalizm tecrübesi bize göstermiştir 

ki kültürel iktidar siyasal iktidarın mütemmimidir. 

Kültürel iktidar savaşı vermeyen bir kitle ne sanatsal 

faaliyetlerde ne düşünsel faaliyetlerde ne de siyasal 

faaliyetlerde kendine arzu ettiği alanları açamaz. Ne 

siyasetin inhisarında gelişen fikir dünyası ne de ente-

lektüel mecralardan bihaber siyaset ortamı Türkiye’de 

Müslüman-mütedeyyin çoğunluğun hakkı olan top-

lumsal iktidarı sağlar. 

AK Parti hükümetinin Ortadoğu’da yaşanan mev-

cut toplumsal olaylar konusundaki, Filistin konusun-

daki ve diğer İslâm ülkeleri konu-

sundaki sahici tavrı ve duyarlı-

lığı, mütedeyyin kesimin daha 

geniş katılımlarla AK Parti’nin 

etrafında safları sıklaştırmasını 

sağlamıştır. Mütedeyyin halk 

kitleleri AK Parti’nin başarı-

lı siyasal iktidarının sağladığı 

kısa ve uzun vadeli imkânları 

gördükçe; bu imkânların, sahip 

olduğu hassasiyetlerin korun-

masındaki payını gördükçe,  o 

kitlelerde demokratik siyasete 

dair ihtiyaç ve ikna AK Parti’nin 

merkeziliğinde daha da arta-

caktır. Bu durum Türkiye için 

şüphesiz “yeni” bir durumdur.  

Mütedeyyin kitleler sahip olduk-

ları hassasiyetleri ve kaygıları 

koruyan, toplumsal hayatın tüm 

kanallarında bu hassasiyetleri 

ve kaygıları işler halde tutmaya 

çalışan, iktidar olmanın getir-

diği avantajlar üzerinden top-

lumsal ilişkilerde İslâmi ölçülere 

yeni alanlar açan, cemaatsel algı 

ve sembollerle mukabele ettiği 

Kemalist vesayetin hegemonya alanlarını elinden alan 

bir siyasal iktidarın “iktidarının devamı” konusunda 

ikna olmuş görünüyorlar. Mütedeyyin halk kitlele-

ri için siyasetin hayatiliği veri hale gelmiş iken, en 

önemli problem o kitlelerin fikir üreten kesimlerinin 

bütün mesuliyeti siyasetin yükleniciliğine tevdi etme-

sidir. 

Müslüman fikir adamları, şairler, yazarlar, akade-

misyenler ve gazeteciler ise mezkûr kitlesel hale ikna 

olmakla birlikte siyaset ile nasıl bir bağlamda ve hangi 

sınırlar içinde ilişki kurulacağı konusunda tam olarak 

mutabık değiller. Müslüman entelijansiya, üzerinden 

cemaatsel bir sinerji yarattığı Kemalist-Batıcı sembol 

ve algıları kendi dar cemaati içinde yeniden üretme 

basitliğiyle iktifa etmek yerine fikrî hüviyetlerine 

özgür alanlar açabilmek ve kültürel iktidarı ele geçire-

bilmek gibi konularda ortaya çıkan belirsizlikleri izale 

etmeye uğraşmalıdır. Sürekli tekrar edilen bir “ağlaş-

ma töreni”ne dönüşen Kemalizm-Cumhuriyet eleştiri-

sinin hangi araçlar ve olgular vasıtasıyla daha gerçekçi 

ve etkili bir eleştiriye dönüşebileceği sorgulaması 

mütedeyyin fikir çevrelerinin en kısa zamanda tartış-

ması gereken konudur. AK Parti’nin 

siyasal merkeze doğru ilerleyen 

yürüyüşü sürdükçe bu sorgulama 

gereği, Müslüman entelijansiya-

nın sırtında büyüyen bir kambu-

ra dönecektir. Müslüman hâkim 

unsurun seksen yıllık trajedisi 

entelektüel cemaatin üzerindey-

ken, Müslüman entelijansiyanın 

kendisini bu trajediden soyut-

lamaya yeltenmesi geri dönüşü 

imkânsız bir hatanın kapılarını 

aralar. Müslüman hâkim unsu-

run trajedisi AK Parti eli ile yavaş 

yavaş izale edilirken Müslüman 

fikir adamları bu mücadelede 

kenara çekilme tercihinde bulu-

nursa dindar kesimin yeni atla-

tılmaya çalışılan trajedileri kısa 

vadede umulmadık hızla tekrar-

dan yaşatılabilir!... Bu felaketin 

mesuliyeti ise en çok fikir çevre-

lerine tahvil edilecektir. 

Mütedeyyin hâkim çoğun-

luk, hâkimiyetini salt demog-

rafik bağlamda sürdürme ter-

cihinde bulunursa demografik 

hâkimiyetin kültürel ve siyasal hâkimiyet karşısındaki 

hafifliğine şahit olacaktır. Türkiye’deki Müslümanlar 

sahip oldukları inancı, değerleri ve her türlü hassa-

siyeti merkeze alan bir siyasal ve entelektüel makro-

dizgenin hayatiyetine ikna olmalıdır.  Binaenaleyh, 

siyasal iktidar ve entelektüel mecralar arasında daha 

yapıcı, samimi ve yoğun ilişkiler kurulmalıdır. Yoksa 

mütedeyyin çoğunluk üzerindeki seksen yıllık trajedi 

kalıcı bir   travmaya dönüşmekle kalmaz, bu çoğun-

luğun kuruculuk cehdiyle oluşabilecek toplumsal 

istikrarın yerinde de yeller eser. 

AK Parti hükümetinin 
Ortadoğu’da yaşanan mevcut 
toplumsal olaylar konusun-
daki, Filistin konusundaki ve 
diğer İslam ülkeleri konusun-
daki sahici tavrı ve duyarlılı-
ğı, mütedeyyin kesimin daha 
geniş katılımlarla AK Parti’nin 
etrafında safları sıklaştırmasını 
sağlamıştır. Mütedeyyin halk 
kitleleri AK Parti’nin başarı-
lı siyasal iktidarının sağladığı 
kısa ve uzun vadeli imkânları 
gördükçe; bu imkânların, 
sahip olduğu hassasiyetlerin 
korunmasındaki payını gör-
dükçe, o kitlelerde demokratik 
siyasete dair ihtiyaç ve ikna AK 
Parti’nin merkeziliğinde daha 
da artacaktır.
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Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Mehmed Akif İslâmcılığı Sonrasında

Büyük Doğu ve Diriliş

M eselemizi oluşturan bu üç anahtar kavram 

üzerinde kanaatlerimizi paylaşmaya geçme-

den evvel yaşadığımız dönemde Müslüman dünya-

nın ahvali hakkında kısa bir özeti hatırlamak dilimizi 

sanki daha anlaşılabilir kılacaktır. Asırlar boyunca 

Müslüman dünyanın muhafazakâr kesimi tarafından 

“akıl taraftarı” olarak gösterilen Batı dünyası-

nın, bizzat İslâm âlemi hakkındaki gerek 

düşünce gerekse de gizli açık emelleri, 

onların ne ölçüde akıllı(!) olduk-

larının, akla ne ölçüde dayan-

dıklarının en mühim göstergesi 

sayılmalıdır. 

ABD başkanı Barac  

Obama’nın Suriye’deki katli-

amlar hususunda, “kimyasal 

silah kullanımı bizim kırmı-

zı çizgimizdir” dedikten sonra 

ortaya çıkan vakıayı savaş sebe-

bi sayıyor görünmesi ne ölçüde 

akıllıca bir tutumdur? Yüz bine 

yakın insanın öldüğü, bir milyon 

kişinin muhaceret yaşadığı, yirmi mil-

yon nüfuslu bir memlekette nüfusun beşte 

birini teşkil eden tam beş milyon Suriyelinin evlerini 

barklarını terk ettiği hatırlanırsa, kimyasal silahla 

öldürülmüş ortalama bin beş yüz kişiden sonra 

katliamı durdurmak için harekete geçilebilir denil-

mesindeki akıl tutulmasını, hâlâ  Batı aklı diye anla-

yabilenler kalmış mıdır? 

Bir Akıl Hareketi Olarak İslâmcılık

İşte tam burada bizim meselenin en kritik nok-

tası olarak gördüğümüz şey, İslâmcılık cereyanı-

nın, asırlar boyunca kendilerini akıllı zanneden 

Batı karşısında gönül taraftarı olarak gören Doğulu 

muhafazakârlara karşı bir akıl hareketi şeklinde 

doğduğunu görmeye davettir. Evet, şurası da tuhaftır 

ki İslâm memleketinde İslâmcılık gibi bir cereyan 

esasen akla ziyan olmalıydı. Ne var ki öylesine acıklı 

neticeler doğmuş ve doğunun kimi münevver zihin-

lerini meşgul etmiştir ki, çareyi böylesine tuhaf bir 

hareketi başlatmakta bulmuşlardır. Çünkü 

İslâm memleketlerindeki gelenekçi 

olduğunu ifade eden Müslümanların 

kendi iman manzumelerine bağ-

lılıkları, maalesef akıl yönünde 

değil yine kendi ifadeleriyle her 

ne demekse gönül yönünde 

gerçekleşmiştir. Bu sebeple aşk 

ve tutkuyla bağlılıklar bir süre 

sonra tamamıyla bir asabiyete 

dönüşmekte, imanın dinamik 

ruhundan uzaklaşmaktadır.

Herkesçe Müslümanların son 

siyasi kalesi gibi görünen Osmanlı 

yıkılırken, gerek onu ve gerekse de 

bizzat kendi paçalarını kurtarmak mak-

sadıyla doğan yığınla fikir cereyanı arasında 

İslâmcılık da anılmaktadır. Osmanlının altı asır 

süren hayatında ciddi bir etnik mozaik mevcut idi. 

Ne var ki gün yüzüne çıkmış, içtimai yeknesaklığı 

bozan ve hemen göze çarpacak cesamette görünen 

farklı fikir cereyanları hatırlanmaz. En azından yıkı-

lış dönemindeki kadar öne çıkan kurtuluş reçeteleri 

mevcut değildir. 

 İslâmcıların, öteki fikir cereyanları karşısında 

iddia ve tekliflerinin temel dayanağı neydi? Yine 

akıllı zannedilen Batının “İslâm terakkiye manidir” 

iddiasını çürütmek ve İslâm’ın sahih yüzünü hem 

kendi halklarına hem de batılılara göstermekti. 
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Gerektiğinde geleneği de tenkit süzgecinden geçi-

rerek İslâm ile Müslümanlık arasında açılmış bulu-

nan makası daraltmaya çalışmak idi. Cihat ruhunu 

canlandırarak, içtihat müessesesini yeniden hare-

kete geçirip, düşünce ufkunu ardına kadar açmaktı 

maksatları. En mühim davetleri elbette yeniden İlahi 

Vahye dönmek, ilme dönmek, bazen mucize, bazen 

efsane ve esatir adı altında Müslümanların elini 

kolunu bağlayan itikatların sorgulanmasına dönük 

bir çabaydı İslâmcılık. Türkiye’deki son temsilcisi 

Mehmed Akif, bütün hayatı boyunca Müslümanları 

Kur’an’a davet ederken herhalde çıldırmış değil-

di. Öyle ya; ne demekti 

Müslümanları Kur’ân’a davet? 

Onlar zaten Kur’ân ile iç içe 

bir hayat sürdürmüyorlar 

mıydı? Besbelli eğer sürdü-

rüyor olsalardı, ölümünden 

sonra aradan geçen yetmiş 

yedi sene zarfında yaşananlar 

hala onu doğrulayıp durur 

muydu?

Hülasa İslâmcılık cereyanı 

büyük ölçüde haklı ve doğru 

iddiaları bulunan bir hareket-

ti, zaten aradan geçen zaman 

da Müslümanlara bunu gös-

termiş olmalıdır. Ne var ki 

Mehmed Akif ile sağlam bir 

üslup ve dayanaklara yasla-

nan İslâmcılık onun arkasın-

dan sürmüş müdür, sorusu, 

Büyük Doğu ve Diriliş hare-

ketlerinin Akif’in dilindeki 

İslâmcılık telakkisi ile ala-

kası üzerinde bugün durup 

düşünmeye değer meseleler-

dir. 

Mehmed Akif bütün çırpınışlarına, mücadelesi-

ne rağmen yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde 

İslâmî bir nizamın tesisine imkân bulamamıştır. 

Hatta öyle ki İslâm, bir süre sonra bu memlekette, 

resmi ağızlardan irtica yani gericilik olarak damga-

lanmış ve laiklik adlı bir canavarın pençelerine bıra-

kılmıştır. Böylece 23 darbeleri ile beraber geleneksel 

bile olsa halkın itikadı, tarihi, dili ile kendisi arasına 

muazzam bir duvar örülmüş, bütün geçmiş bağları 

ile irtibatı kopartılmıştır. Dil, din telakkisi, kılık 

kıyafet, kanun değişiklikleri ile cemiyeti akıllı  sanı-

lan Batılılar seviyesine çıkartmaya çalışan darbeciler 

emellerine ulaşmışlardır.

Necip Fazıl işte tam da tek parti zulmünün 

doruğa eriştiği dönemde Büyük Doğu adı altında 

yeni bir harekât başlatmıştır. Bohem hayattan ken-

dince İslâmî bir hayata geçtiği gözlenen “sabık şair” 

düşünce ve iddialarını derleyip toparladığı İdeolocya 

Örgüsü başlıklı kendince en önemli eserinde yep-

yeni tekliflerle karşımızdadır. Büyük Doğu harekâtı 

ilk nazarda elbette İslâmcı bir 

cereyan olarak ortaya çıkmış-

tır. Ne var ki kendisinden bir 

kuşak öncesine kadar süren 

İslâmcı cereyanların bir deva-

mı gibi de görünmemektedir. 

Mesela Necip Fazıl, Mehmed 

Akif’i yalnızca şiiri bakımın-

dan değil açıkça İslâmî fikirleri 

bakımından da kıyasıya eleş-

tirmekten geri durmamıştır. 

Bu sebepledir ki İslâmcılık, 

Büyük Doğu ve hatta Diriliş 

hareketleri arasındaki bağ ve 

kopukluklar üzerinde ciddi 

dikkatlere ihtiyaç hâsıl olmuş-

tur.

19 ve 20. yüzyılın başın-

daki İslâmcıların teklifleri ile 

Büyük Doğu veya İdeolocya 

Örgüsü adlı eserin teklifle-

ri arasında sadece bir rozet 

kadar alaka kalmıştır. Zira 

ilk İslâmcılar Kur’ân’a dönüş 

diyorken İdeolocya Örgüsü 

belki biraz da dönemin siyasal cereyanlarının tesiri 

ile neredeyse Ergenekon’a işaret etmektedir. Orta 

Asya bozkırlarındaki Bozkurtları Anadolu yaylala-

rına indirerek felsefesini geliştiren Büyük Doğu için 

İslâm, Allah ile kulları arasındaki Veliler Ordusu, 

Tanrı Kulları’nın vekâletine ve şefaatine indirgen-

miştir. Kur’ân’a referans hemen hiç yokken, sıhhati 

tartışmalı üç beş mevzu hadis ile durum kurtarıl-

maya çalışılmıştır. Büyük Doğu İslâmcılığı, Nihal 

İslâmcıların, öteki fikir cereyan-
ları karşısında iddia ve teklifle-
rinin temel dayanağı neydi? 
Yine akıllı zannedilen Batının 
“İslâm terakkiye manidir” 
iddiasını çürütmek ve İslâm’ın 
sahih yüzünü hem kendi halk-
larına hem de batılılara göster-
mekti. Gerektiğinde geleneği 
de tenkit süzgecinden geçire-
rek İslâm ile Müslümanlık ara-
sında açılmış bulunan makası 
daraltmaya çalışmak idi. Cihat 
ruhunu canlandırarak, içtihat 
müessesesini yeniden harekete 
geçirip, düşünce ufkunu ardı-
na kadar açmaktı maksatları.
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Atsız Türkçülüğüyle yakın akraba, muhafazakâr 

Osmanlıcılık ile ise kan kardeşidir. İslâm milleti 

şuuru hiç hatırlanmamakta yahut uzak bir ihtimal 

olarak yedekte bulundurulmaktadır. 

 Necip Fazıl elbette bir İslâm âlimi değildi; olma-

sı da gerekmezdi. Lakin Türkiye dışında yetişmiş 

Müslüman âlim ve mütefekkirleri tahkir etmesi 

de gerekmezdi. Her ne hâl ise neticede Türkiye’de 

Kemalist ve laiklerin Müslüman ahali ile onların 

din ve tarihleri arasına ördükleri muazzam duvarda 

Büyük Doğu, en azından bir gedik açmayı başar-

mıştır. Bundan cesaret alarak Müslümanlar Necip 

Fazıl’ın ifadesiyle “uyuzhane”ye dönmüş camile-

rinden çıkarak meydanlara, sinema perdelerine ve 

tiyatro sahnelerine ve de sokaklara doluşmaya baş-

lamışlardır. Elbet bu da küçümsenmeyecek bir geliş-

medir. Ve umulur ki Üstat Necip Fazıl için bir kefaret 

oluştursun. 

İslâmcılık Cereyanının Macerası

Diriliş mecmuasıyla, Necip Fazıl daha sağ iken 

bayrağı göndere çeken Sezai Karakoç, başlangıçta 

neredeyse ilk İslâmcıların takipçisi görünümün-

dedir. Altmışlı senelerde Mısır’dan Muhammed 

Abduh ile Seyyid Kutup, Cezayir’den Malik Bin 

Nebi, Türkiye’den M. Said Çekmegil’in yazılarına 

da yer vererek Kur’ân’dan mülhem İslâm Milleti 

fikriyatının savunucusu görünümündedir. Türkçe 

edebiyata adını beraber yazdırdığı İkinci Yeni şair-

leri ile paylaştığı sanat anlayışı, onu dünya görü-

şünden, inancından kopartmamış tam aksine daha 

da kökleştirmiştir. Müslümanlar arasında yepyeni 

bir dil ve sesin sahibi olarak temayüz etmiştir. Hatta 

gelenekçi Müslümanlarla mistik düşünceleri ortak 

olmasına rağmen, kendisini kabul ettirmesi zaman 

almıştır. Öyle ki kullandığı dilden hareketle kimi 

muhafazakâr çevreler vaktiyle onu solcu bile zan-

netmişlerdir.

 Mehmed Akif, Sezai Karakoç tarafından Necip 

Fazıl’ın aksine büyük ekseriyetle benimsenmiş hatta 

Akif hakkında bir küçük inceleme kitabı bile kaleme 

almıştır. Ancak o da Akif’in, İslâm’ın son asırlardaki 

yenilikçileri, ıslahatçıları sayılan Cemaleddin Afgani, 

Muhammed Abduh gibi “yabancılarla” alakasının 

kurulmuş olmasını eleştirmiştir. Akif’ten sonra muh-

teva bakımından olmasa da Kur’ân’ı isim olarak 

Türkçe edebiyatta en ziyade zikreden şair yine de 

Sezai Karakoç’tur. Müslümanları Kur’an’a davet eden 

ikinci şair odur. 

Sezai Karakoç ünü ve eserleri çoğalıp, okunmaya 

başlandığını fark ettikçe bu sefer yeni bir pencere aça-

rak medeniyet meselesini dert edinmeye başlamıştır. 

Özellikle düz yazılarında uzun boylu vurgularla bir 

İslâm medeniyeti fikrini savunmaya başlamıştır. En 

ziyade de Batı’nın bir medeniyet oluşturmadığına, 

asıl medeniyetin İslâm ile kaim bulunduğuna yap-

tığı vurgu elbette önemlidir. Önemlidir fakat o da 

hala bir Osmanlı hinterlandını diriltmek peşindedir 

sanki. Cemiyetin düştüğü yerden kalkacağı düşün-

cesi onda ütopyaya dönüşmüştür. Müslüman halklar 

arasındaki siyasi hudutları suni görmekte, bunların 

bir gün kalkacağını hayal etmektedir. 

Esasen ne ilayı kelimetullah ne de devleti ebed 

müddet gibi fehvaların gerçekleşmesi için her şeyi 

mubah görmek meşrudur. Meşru bir emele ancak 

meşru yollarla gidilmelidir. Cemiyetin genetik alt 

yapısında zaten mevcut bulunan ecdatçılık (ataların 

dinine tabiiyet) Diriliş meşrebinde de sürüp git-

mektedir maalesef. Her ne kadar “Her evde Kutsal 

Başlangıçta geleneksel İslâm telakkisinin ana kaynaktan, İlahi Vahiy’den kopukluğu 
gerileme sebeplerinin başında sayılırken Büyük Doğu’dan Diriliş’e doğru ilerleyen 
haliyle yeniden geleneğe yaslanma ihtiyacı hissetmiştir. Nitekim bu iki fikir hareke-
tinin uzantısı ve talebesi sayacağımız Türkiye’de iktidara talip olan gerek Necmettin 
Erbakan ve gerekse Recep Tayyip Erdoğan hareketlerinin her ikisinde de muhafazakâr 
görüntü inkılâpçı ruhun önüne çıkmaktadır. Hakkını yemeyelim yine de Erdoğan ikti-
darının, Erbakan iktidarına göre birkaç adım önde yürüdüğü teslim edilmelidir.
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Kitaplar asılıydı/ Okuyan kimseyi göremedim” gibi 

mısralar kaleme almışsa da, Diriliş düşüncesinde de 

eleştiriye tabi tutulmamış kültürel ve geleneksel veri-

ler Kur’an ile beraber karma bir şekilde benimsenmiş 

görünmektedir. Ölümden sonra diriliş, peygamber-

ler (kardeşim İbrahim) namaz, oruç, Hızır, Meryem, 

Tufan, Yunus, Balina, Şam, Bağdat, İbn-i Arabî, 

Füsus, Mesnevi ve Şeyh Galip Sezai Karakoç’un asla 

vazgeçemeyeceği kültür ve medeniyet unsurlarıdır. 

  Sezai Karakoç bazen öylesine net bir tevhid dili 

kullanır ki, onu başlangıçtaki en çok da Mehmed 

Akif’te rastladığımız İslâmcı telakkilere ortak oldu 

zannedersiniz: 

“Kim ki Tanrı’ya dayanmamakta

Dayanmakta kendine

Yakarız kendini de, kentini de

Kim ki ortak olmuş yoksulun yarı ekmeğine

Kim ki Tanrı kullarına bakarsa yukardan

Kartallarca inişimizi görür ansızın yukarlardan

Kim ki sesini yükseltmek ister Tanrı sesinden

Deriz, ey rüzgâr önündeki sinek, işte Basra Körfezi.”

Tarihe ve geleneğe bazen hafif dokundurma-

lar bulunsa da Sezai Karakoç neticede gelenekçi 

bir ekolün önderi sayılmalıdır. Bu bakımdan o da 

Necip Fazıl kadar derin şekilde olmasa da geçmiş 

İslâmcıların inkılâpçı bakışından ayrı bir yerde dur-

maktadır. Elbette Sezai Karakoç da tıpkı Necip Fazıl 

gibi İslâm âlimi değildir. Bildiği kadarıyla düşünen 

bir şairdir.

Varmayı arzuladığımız netice şudur ki İslâmcılık 

cereyanının Türkçe düşünen kültür dünyasındaki 

macerası aynı süreç üzerinde seyretmemiştir. Dalgalı 

bir gelişim göstermiştir. Başlangıçta geleneksel İslâm 

telakkisinin ana kaynaktan, İlahi Vahiy’den kopuk-

luğu gerileme sebeplerinin başında sayılırken Büyük 

Doğu’dan Diriliş’e doğru ilerleyen haliyle yeniden 

geleneğe yaslanma ihtiyacı hissetmiştir. Nitekim bu 

iki fikir hareketinin uzantısı ve talebesi sayacağı-

mız Türkiye’de iktidara talip olan gerek Necmettin 

Erbakan ve gerekse Recep Tayyip Erdoğan hareketle-

rinin her ikisinde de muhafazakâr görüntü inkılâpçı 

ruhun önüne çıkmaktadır. Hakkını yemeyelim yine 

de Erdoğan iktidarının, Erbakan iktidarına göre bir-

kaç adım önde yürüdüğü teslim edilmelidir. 

Müslüman dünyadaki son gelişmeler, akıllı zan-

nedilen Batının şeytani heva ve hevesleri iyi okunur-

sa görülecektir ki, Allah’ın izniyle, uyanış ve diriliş 

denildiğinde, artık insanların hatırına hep İslâm 

gelmektedir. Altmışlı, yetmişli senelerin Marksist, 

Leninist, Maocu sosyalist anlayışları, yeni zaman-

lardaki liberal çıkışlar ömrünü tamamlamış görün-

mektedir. İnsanlık düşmanlarının korkulu rüyası 

(İslâmofobya ) neyse, gelişen, ilerleyen hareket de 

odur.

Türkiye’de yaşayan ve İslâmcılık gibi bir derdi 

olan insanlar, bahsi geçen macera bakımından nere-

de durduklarını, bugüne kadar nereye vardıkla-

rını görebilmek için neye/ nereye bakmalıdırlar? 

İslâmcılık deyince son iki asırda hemen ilk hatıra 

gelen isimler neden Mehmed Akif, Necip Fazıl 

ve Sezai Karakoç gibi şairlerdir acaba? Nerede bu 

cemiyetin uleması? Onlar hangi medreselerindeki 

dar muhitlerinde kimseye görünmeden Araplardan 

bile daha ileri Arapça öğreterek talebelerini hangi 

geleceğe hazırlamaktadırlar? Bir ara sual olarak bu 

da hatırdan uzak tutulmamalıdır.  

Mehmed Akif bu cemiyet üzerinde büyük bir 

vazife görmüş, onlara Allah kelamını hatırlatmıştı. 

Araya Kemalist ideoloji ile bir fetret dönemi sıkıştı. 

Necip Fazıl ise bu cemiyete küçük bir cesaret aşısı 

yaptı. Diriliş eksiği ve gediği ile asla atlanamayacak 

tarihi bir misyon sahibiydi. Şimdi sıra daha sahih 

idraklerle inkılâbın, halkların hayatında birer ütopya 

veya rozet olmaktan çıkartılarak, herkesi kucaklaya-

cak ve kurtaracak iman ve salih amel manzumesine 

dönüştürülmesine gelmiş gibi görünmektedir. 

Bu arada en başta hatırlanması gerekeni geriye 

bırakılmış bularak yeniden düşünürsek, görürüz ki, 

akıl taraftarlığı ile gönül taraftarlığı gibi bir derin 

ayrılık insan fıtratına muhaliftir. Zira bir sinede iki 

kalp yaratılmamıştır. Müslümanların aklı ile gönlü 

birbiriyle tezat teşkil etmez. Nasıl ki akıl ile İlahi 

Vahiy de çatışmaz ise. O halde Müslümanların kendi 

aralarında bütün meselelerini açık yüreklilikle tartı-

şıp anlaşabilecekleri bir platformu kurmakta gecik-

tiklerini görmeleri ve hadiseyi asla uzatmamaları 

gerekmektedir. Vakit geçmiş gibi görünse de, Allah’a 

sığınanlar, ne sağlam kapıya dayandıklarını bilir-

ler. Nitekim yaşadığımız zaman diliminde başımıza 

gelmiş bulunan musibetleri, ölümleri, katliamları, 

yalnızca ağıt yakarak karşılamak ve hatta şer zannet-

mek yerine, hakkımızda belki de gelecek zamanlar 

bakımından hayır getirecek diye düşünmemek için 

de sebep yoktur. Allah, en doğrusunu bilir. 
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Cihan AKTAŞ

İslâmcı Harekette
Roman’tik Huzursuzluk

Romantik Algı, Roman Korkusu

Türkiye’deki İslâmcılığın1 ana dalgasının kül-

türel yönü, konuya ilişkin araştırmalarda gör-

mezden gelinemeyecek bir ağırlığa sahiptir. 20. 

Yüzyılın son çeyreğinde gerçekleşen MTTB şiir 

okuma geceleri, şiir yarışmaları, Nur Risaleleri 

okuma ve yazma toplantıları ilk akla gelen misal-

ler. İslâmcılığın taşra ayağı, kasaba merkezli varo-

luşunu büyük ölçüde kitap ve okuma toplantıları-

na yaslayarak gelişmiştir.  Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan’ın siyasi serüvenindeki sıçrama, hapse 

düşmesini sağlayan şiir mısralarıdır. 1970’lerde  

solcu ve ülkücü gençler çatışırken Akıncı gençler 

şiir geceleri düzenliyorlardı. Akıncılar Derneği 

aynı yıllarda başörtülü hanımlara dönük aylık 

konferanslar düzenliyordu. Yine Akıncılar’ın çıkar-

mış olduğu Akıncı dergisinde Rasim Özdenören, 

Erdem Bayazıt, Akif  İnan ve Cahit Zarifoğlu gibi 

isimlerin yazı ve şiirleri  yer alıyor, aynı zamanda 

Diriliş dergisini öneren küçük ilanlar göze çarpı-

yordu. 

Kitaba saygı, “Oku!” emrinin gösterdiği istika-

met, her zaman sınırsızca okuma anlamına da gel-

miyordu. Konusu 1980’lerde akan Seni Dinleyen 

Biri romanımda, İslâmcıların kitapla, özellikle de 

romanla ilişkisini yansıtan paragraflar vardı. 

O paragraflara kaynaklık teşkil eden öğrenci 

evlerinde roman sadece “hidayet” romanı olarak, 

tebliğ aracı sayıldığı kadarıyla kabul görürdü. 

Öğrenciler bir yandan okumaya teşvik edilirken 

diğer yandan ellerine verilen kitap listelerine 

bağımlı kalmaya çağrılırlardı. Ali Şeriati, Cemil 

Meriç, bazen Dostoyevski hatta İbni Teymiye gibi 

yazar, âlim ve düşünürler yasaklı listesinde yer 

alabilirlerdi. 1970’lerin yasaklı isimlerini araştır-

dığımızda karşımıza Hayrettin Karaman ismi bile 

çıkıyor.

Aynı dönemlerde roman türüne öykünmekle 

birlikte didaktik ve basit kurgulu kitapların henüz 

ilgi görmeye başladığı söylenebilir. Huzur Sokağı 

gibi dönemsel “hidayet” romanlarında, romansa 

özgü gerilim kalıplarına sıklıkla rastlanır. Tipik 

İslâmcı kişilik ise, yer yer romans özellikleri sunan 

bir profil çiziyor; dolayısıyla hidayet romanlarıyla 

bir bağı yok değil.

 Bir tarz olarak romansı Northrop Frye şöyle 

açıklıyor: Bir istek gerçekleştirimi ya da ütopyacı 

bir fantezi olan romans, gündelik gerçeklik dün-

yasını başkalaştırmayı amaçlar; ister onu yitik bir 

Yeryüzü Cenneti durumuna geri döndürme, ister 

eski fanilik ve kusurların silindiği yeni ve nihai 

bir dünyayı başlatma ve muştulama çabası içinde 

olsun.

Bununla birlikte Frye, romansın bir istek ger-

çekleştirimi olduğunu söylemenin, onun gündelik 

dünya ya da hayattan tamamen kurtulma özlemini 

çektiğini belirtmek anlamına gelmediğini de kay-

dediyor. Daha çok “macera romansı, libidonun ya 

da arzulayan benliğin, onu gerçeklik endişelerin-

den kurtaracak, ama gene de o gerçekliği içerecek 

bir doyum arayışıdır.”2 

“Masa üstünde roman

Okurum zaman zaman”

İhsaniye Türküsü
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Frye’ın açıklamalarını yorumlayan Jameson, 

gündelik dünyada “bir büyü için” dönüştürülmek 

istenen ögelerin varlığına dikkat çekiyor. Romans 

bu ögeleri ille de fani, sıradan bir varoluşun yavan 

olumsallıkları olarak görmez. Eleştirmen bunun 

yerine lanet ve büyünün, uğursuz sihir ve  ritüel 

yalnızlığın sonucu ortaya çıkan bir kavrayıştan 

söz ediyor. Bu olumsuz hal ve şartları biz  pekâlâ 

Kemalizmin oluşturmaya çalıştığı dini sembol-

lerden arındırılmış kamusallığın baskı iklimi-

ne tercüme edebiliriz. Giydiğin giysi, okuduğun 

kitap, devam ettiğin okul hatta markette satın 

aldığın ürünün markası bir suç açıklamasına 

dönüşebilir. Sakal ve başör-

tüsü, parya olarak tasarla-

nan bir sınıfa gönderilmenin 

delilleridir nihayet. Böylesine 

şartlar altında varlığını koru-

mak ve bunun da ötesine 

geçerek tebliğini sürdürmek 

kuşkusuz kahramanca bir 

çaba istiyor. Kamusal alan 

engelli, deneyimsiz ve bu 

nedenle sıklıkla nahif bir 

mizaca sahip İslâmcı kahra-

man, Derrida’nın “Harf dar-

besi” diye tanımladığı Latin 

alfabesine geçişin sebep 

olduğu travmayı, bu alfabeyi 

gerektiği gibi sökerek aşmaya 

çalışıyor. Buna karşılık “harf 

darbesi” geçmişe dönük bir 

tür körlük gibi, şimdiyi nasıl 

anlatacağına dair bir tereddütün kaynağı olmaya 

devam ediyor. 

Yazılan hiçbir şey onu eksiksiz anlatmaya yet-

miyor, kaybedilen o denli uçsuz bucaksız! Yine de 

kurtarılacak ne çok şey var, ne çok yanılgı ve yan-

lış anlama ile oyalanıyor cemaatler; oysa kelimeler 

kısıtlı olmak zorunda: 163 ve sonra 312 madde 

suçları var bir tarafta ve istenilen manaya çeki-

len  cümleler herhangi bir kanunun kapsamında 

gösterilen bir suça yorulabilir. Minyeli Abdullah, 

bütün bu olumsuz etkenleri göze alarak yazılabil-

miş roman örneğidir; aynı dönemlerde yazılmış 

-yukarıda işaret ettiğim- Huzur Sokağı bir diğer 

örnek.

Buna karşılık İslâmcıların varlıklarını sınırlayan 

alfabelerle başlayan okuma tutkusu, gaspedilen 

bütün hakların ve kapatılan bütün kapıların yerini 

tutan ayrıcalıklı bir faaliyet olmayı sürdürmüş-

tür. Öte taraftan ulusçu müfredatla beslenirken 

alıp başını giden herhangi olağan bir okurluğun, 

roman okurluğunun yolunun da İslâmcılığın soru-

larıyla kesişmesi bir hayli olağan. İslâm, Türkiye 

toplumunun başat ortak değer kaynağı olmaya 

devam ediyor.

***

 Otuz yıldır öykü yazı-

yorum, üç roman yazdım, 

dördüncüsü üzerinde çalı-

şıyorum şimdilerde. Ama 

her şeyden önce bir okuyu-

cuyum, kendini bildi bileli 

roman ve öykü kitaplarıyla 

haşır neşir olmuş bir oku-

yucu. Ev, sokak ya da okul; 

sahne neresi olursa olsun ilk 

hatıralarım bir yerde mutlaka 

roman ciltleriyle bütünleşiyor. 

Soba yanan bir odada ailece 

gömüldüğümüz yataklarda 

babam ya da annem “tamam” 

deyinceye kadar roman okur-

duk. “Koli” her zaman büyük 

ölçüde kitap anlamına gelirdi. 

Kürk Mantolu Madonna, Cemo, Sinekli Bakkal, 

Murtaza, Yaşar Kemal kitapları, Sefiller, Monte 

Kristo Kontu… Lise yıllarında ‘bir gün yazar 

olacak ve hakiki romanlar yazacağım’ demiştim 

arkadaşlarıma. René Girard’ı okumuştum sanki! 

Ortaokul yıllarında yazdığım bir piyesi köy ens-

titüsü yıllarından kalma bir tür amfi-tiyatro hava-

sı sunan bir parkta arkadaşlarımla sahnelemeye 

çalışmıştık. 

Her zaman roman yazarlığını ancak roman-

lardan ve hayattan öğrenebileceğimizi söylerim. 

Yazının dil gibi ontolojik bir anlamı olmalı, yük-

lendiğimiz emanet bizi bir yerde yazmaya götür-

Ve hayat üzerine düşünmek, 
yeniden ve yeniden düşün-
mek için de sanat ve ede-
biyat, elimizde olması için 
emek vermemiz gereken yol-
lar. Yalan olmayan, yalana 
dönüşmeyen, hakikatin yeri-
ne sahte olanı, illüzyonu öne 
sürmeyen metin ya da kurgu 
yoluyla düşünmeyi ve hayal 
etmeyi sürdürür, hakikate bir 
adım daha yakınlaşma şansı-
nı elde ederiz.
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meliydi sanki. Gelgelelim mükemmel, eksiği gedi-

ği bulunmayan bir roman yazılamazdı. O kitap 

zaten vardı, Kur’ân. Calvino, ‘en kusursuz kitap’ 

diyor ya… O kitabın kusursuzluğunun açıklama-

sı, Alak ve Kalem sureleriyle birlikte okuma ve 

yazmanın da sebebi. 

Ve hayat üzerine düşünmek, yeniden ve yeni-

den düşünmek için de sanat ve edebiyat, elimizde 

olması için emek vermemiz gereken yollar. Yalan 

olmayan, yalana dönüşmeyen, hakikatin yerine 

sahte olanı, illüzyonu öne sürmeyen metin ya da 

kurgu yoluyla düşünmeyi ve hayal etmeyi sürdü-

rür, hakikate bir adım daha yakınlaşma şansını 

elde ederiz. Yunus Sûresi 81-82’de buyrulduğu 

üzere: “Bu yaptığınız sihirden başka bir şey değil; 

Allah bunu mutlaka boşa çıkartacaktır. Gerçek şu 

ki, Allah bozgunculuk yapanların işini asla ileri 

götürmez. Tersine, kelimeleriyle Hakkı hakikileş-

tirecektir. Günahkârlar bundan hoşlanmasa da…”

“Hakk’ı hakikileştirmek”, Allah’ın yetkesi ala-

nında gerçekleşiyorsa  bu eylemin mahiyeti üze-

rinde düşünmek lâzım gelir. İnsan olarak sanırım 

varlığımızda içkin olan bir öz, işte o eseri kuran 

eyleme bir şekilde dâhil olabilmenin sancısını çağı-

rıyor.  Sevdiğimiz eser bir yarayı deşiyor, bir başka 

yarayı onarıyor, ama eksik bir şey hâlâ hissettiriyor 

varlığını. Aliya İzzetbegoviç, işte şöyle tanımlıyor 

modern romanlardaki eksikliği: “Âlem hakkında 

tek hakiki idrak olarak hayret ve hayranlığın izine 

rastlanmaması…” Sahte projektörlerle parçalı ger-

çekliğin ayrıntıları sonsuzca parçalanıp tahlil edi-

lirken, âlemin bütünü  meçhul kalıyor.  Tanrı, aşk, 

ölüm, günah, özveri yeteneği, sorumluluk üstlen-

me tavrı, suç ve ceza… karanlıkta. Dostoyevski 

bize bir umut sunuyordu oysa: Her şey bir mucize 

tarafından sakinleştirilmeyi ve kurtarılmayı bekli-

yordur onun eserlerinde. Kahramanlar o nedenle 

tedirgin, tetikte, huzursuzdur.  

“Bu çözüm bekleyişi, ruh kuvveti ve keskinliği 

ile aklın diyalektiğine değil, söz konusu kuvvetin 

inkârına ve aklın feda edilmesine dayalıdır”.3

Bekleyiş,  Samuel Beckett’ta zifiri karan-

lık, cehennem demekti. Mümin açısından ise 

henüz hiçbir şey bitmiş, tamamlanmış sayılmaz. 

İyimserlik müminin hasleti. Bu haslet romansal 

gerçeklikte nasıl tezahür edecektir… 

Ola ki Aliya’nın modern edebiyatta  eksikliğini 

hatırlattığı hayret, haşyet ve hayranlıkla izliyor 

âlemi romantik kahraman, aynı zamanda. Bir 

şeyler apaçık eksik, yanlış anlaşılıyor ve evren de 

daha dolu bir bakışla görülmeyi hak ediyor. Diğer 

insanlar nasıl oluyor da bunun farkına varmıyor-

lar? Bir şeyler acilen kurtarılmayı bekliyor, bir 

şeyler acilen yazılıp çizilmeli…

Fazlasıyla vurgulanan “huzur” olgusuna 

karşılık,”medeniyet kaybı hüznü”nün yüklediği 

sorumluluk dalgalı bir ruh halinin sebebi. Acilen 

cevap bulması gereken sorularla yola düşüyor 

kahramanımız, zaman daralmakta çünkü. Yeniden 

başlamak, yeni okumalar yapmak, kelime ve kav-

ramları başka bir açıdan tartışmak gerek. 

Yapacak daha acil bir şeyler her zaman mev-

cut, dalgınlık ise şimdiki zamanın ayartıları kar-

şısında gözlere yerleşen perdenin bir adı olabilir. 

Öyle ya, dünyanın bütün yükü omuzlarında bir 

romantiktir, İslâmcı. İçinde bulunduğu hareket 

ise sanki  Seyyid Kutup’un Fizilâli’l-Kur’ân’da yer 

alan Tevbe Sûresi’nin 122-129. ayetlerinin tefsi-

rinde “Hareket fıkhı” olarak adlandırdığı olguyu 

kervanın yolda dizilmesi olarak anlamayı yeğliyor.  

Dalgın Bakışlar, Aceleci Adımlar ve Takva

Türkiye’de 1980’lerde yükselen İslâmcı hareke-

tin ana dalgası, kültürel bir zenginleşme çabasıyla 

okuyordu siyaseti. Bir elde Rimbaud, Baudelaire, 

diğerinde Cahit Zarifoğlu, Sezai Karakoç, Mehmet 

Akif olabilirdi. Kuşeyri, Muhammed İkbal, Malik 

Bin Nebi, Seyyid Kutup, Ali Şeriati… Her okuma-

Cahit ZarifoğluCahit Zarifoğlu
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da eksik kalan, eksikliğini duyuran tür, roman, 

öykü…

Roman, ideal İslâmi hayat tanımlanırken belir-

lenen çerçeveler açısından bakıldığında tekinsiz 

bir tür olarak telakki ediliyordu sanki; bir bakıma 

sinemaya da aynı sebeplerle mesafeli bakılıyordu 

ya… Roman okuyuculuğunun özellikle kadınlar 

açısından ayartıcı etkileri olabileceği kanaati soh-

betlerde dile getiriliyordu, Madam Bovary üzerin-

den. Ne de olsa kurgu değil, hayatın ta kendisi 

olmalıydı öğretici olan.4 

Öyleyse bu anlatma ihtiyacı, anlaşılamama 

duygusu neden bu denli baskındı sohbet ortamla-

rında? Mehmet Efe’nin Mızraksız İlmihal’inde bu 

açıdan ilginç tespitler vardır.  Onunla otururken 

size bütün içini açabilir. Anlaşılmadığını düşünü-

yor, yanlış anlamaları düzeltmek istiyor, aslında 

kim olduğunu bildirmeye çalışıyor. Aceleyle yola 

düşmeler gibi saatlerce süren sohbetlere katılma 

arzusunun sebeplerinden biri de bir addan yok-

sunlaşmayı dayatan modern dünya değil midir? 

Metinler eksik, medya güdümlü, vakit kısıtlı ve o 

sabırsız: Anlatacak ne çok şey var ve sen gidiyor-

dun, oysa daha konuşmaya yeni başlamıştık!

Hâlâ anlatılacak ne çok şey var! Her tecrübesini 

ve tespitlerini bir solukta anlatmak, paylaşmak 

isteyen, içini dökmeye hazır İslâmcı, yazamadığı 

romanların sancısını duymaya yazgılı kişidir.

Roman’tik huzursuzluğun edebiyatta açımlan-

madığı her türde eksik bir şey var, diğer türlerde 

gölgesi hissedilen. Komplo teorileri ve beton 

ucubeler eksik olmuyorsa hayatımızdan, roman 

da yazılmıyor olmanın eksikliğini duyuracak.  

Site yalıtımlarını, Kâbe’yi çevreleyen gökdelenleri, 

Suriye’de telef olan bir halkı, Rabia Meydanı ışıltı-

sını başka türlü anlatmak gerekirdi. Ona bakılacak 

olursa, Rabiatü’l-Adeviyye üzerine çoktan sayısız 

roman yazılmış olması gerekmez miydi? 

Ahmet Kekeç’in Yağmurdan Sonra’sı ise İslâmcı 

duyarlığın bakışlarını uzaklara yönlendiren 

romantizmine mesafeli bir buradalığa, bir somut 

hayat mesafesine pencere açması bakımından 

dikkate değerdir. Alışılagelmiş takva yorumu kar-

şısında “ben”inin dönemsel beklentiler tarafından 

dağılmasına izin vermiyor yazar.  Demek böyle de 

yazılabilirmiş! Tarık Buğra, Orhan Kemal, Sevinç 

Çokum hatırlanıyor, İslâmcı tahayyülün agorafo-

bik anlatılarının karşısında “şimdi” ve “burada”nın 

olay örgüsü akıp giderken. Bu olumlu denemeler 

şiir ve öyküdeki başarıya karşılık niye geniş plana 

yayılmadı? 

Sebebi bana açık görünüyor: Huzursuzluğun 

sebebi, ifade yetersizliği ya da daha acil olana 

yönelmeyi zorunlu kılan sorumluluk duygusu. 

Bir şeyler acilen kurtarılmalı, acele etmek gerek. 

Ancak roman yazmak aceleye gelmiyor. Masa 

başında yıllarını geçirmek, kuşkulu bir yalnızlık 

anlamına mı geliyor?

Dostoyevski kahramanının dediği gibi, yapıla-

cak daha acil işler var. Gelin görün ki şimdi bir de 

ekrana yakalandık. Artık eser değil, onun gazete 

ve ekrandan nasıl ifade edildiğidir dikkate değer 

bulunan. Kitaptan daha önemli olan da sanki, 

kitap üzerine gazetede basılmış yazı ve bunu 

mümkün kılan da çoğu zaman, yazarın sunduğu 

kitabıyla hayatını (kişiliğini) aynı habere yerleşti-

ren “olay”dır. 

Kuşkusuz tamamen siyah ve gri bir manzara da 

değil tasvire çalıştığımız. Kitap artık biricik okuma 

aracı sayılmıyor, ancak başka türlü okumaların 

kitapla bağı sürüyor. İçinde bulunduğumuz yıl-

larda sanat ve edebiyat enerjisi  siyaset zeminine 

akıyor. Roman ve öykü yazarları, şairler, siyasi 

yazılar yazıyor, televizyon programları yapıyor-

lar. Bu da bir tür varlık mücadelesi elbet. Ancak 

herhalde roman temsilinde edebiyat ve sanata 

yeterince inanılsaydı, geniş zamana ihtiyaç duyan 

romancı masasının başında çalışmaya devam edi-

yor olurdu.   

Hep şöyle düşünürüm: O denli mükemmeli-

yetçi ve yeryüzünde cennet yaratma konusunda 

iddialı söylemlerle yola çıktık ki hayal kırık-

lığına uğramamız kaçınılmazdı. Sürekli yolda 

olmayan, roman uzamının eşiğini aşamaz elbet. 

Siyasal mücadelede olduğu gibi kültürel alan-

da da daima yol hali içinde olmak gerekiyor 

oysa; “hareket fıkhı” bunu talep ediyor. Seyyid 

Kutup’un “hareketin fıkhı” dediği “her merhaleye 

uygun hükümler”, kervanın yolda dizilmesinin 

övüldüğü anlamına gelmiyor oysa. Gelgelelim, 

bir tür geçiştirmeyle sürüyor kültürel hayatımız. 

Bu nedenle dayatmalar kadar baskına uğramalar 
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da tabileşiyor. Sezen Aksu dinlerken kadın sesi-

nin haramlığı üzerine konuşmaktan, bu alandaki 

tartışmaları üstlenmekten kaçınıyor olmak gibi... 

İmar ve inşa alanında  önemli hamleler sürerken 

kültürün “sol”a teslimini tabii karşılayan yaklaşım 

zaten yeterince açıklayıcı.  Şiir okuma gecelerinin 

yerini Gülhane tarzı pop festivalleri nasıl almasın?  

“Böyle çıktım alana ve yürüdüm yürüdüm/ 

Ne görebildi kimse ne anlayabildi beni!” İnsana 

hizmet için yapılan yatırım sürerken, doğrudan 

insana yatırımda gecikmeler ve yanılmalar yaşanı-

yor. Şiirin sadece seçim meydanlarında ve Necip 

Fazıl’la hatırlandığını dile getiriyor,  tiyatro ve 

dizi oyuncusu Ahmet Yenilmez. Roman ise geniş 

zamana yaslanması ve giriftliğiyle basbayağı kuş-

kulu bir tür! Roman, ötekisini de kendi nesnel 

koşulları içinde hesaba katmayı gerektiren bir tür; 

öykü kilimse, roman halı.  Ötekisinin dünyasına, 

onun kendindeki karşılığıyla sınırlı kalmayan bir 

ciddiyetle eğilmek için, öncelikle kendilikle ilgili 

düğümlerin çözülmesi gerekiyor.  

Düşünülmeden paylaşılan gerçek an geliyor 

ham hayale bırakıyor yerini, savrulmalara yol açı-

yor. Harf Devrimi’yle bulanan mazi, Asr-ı Saadet’e 

ulaşan bir reddiyenin sebeplerinden biri. Yıkılma-

sı gereken nice engel sırada beklerken kim halı 

dokumak, roman yazmak için sabredebilir… 

Roman okuyuculuğu sanki “kadınsı” bir heves 

ve merakla yüklü zaafı ve elbette mahremiyeti dışa 

vuruyor.  Takva’nın karşısında bir yerde tanımlanı-

yor, kurgu işlemi. Metin Önal Mengüşoğlu, takva-

nın kültürümüzde kendini gizleme, bastırma, yerli 

yersiz geri çekme olarak anlaşılmasını eleştiriyor, 

Vahiy ve Sanat’ta.  Takva, Muhammed Esed’in 

yorumunda, “Allah’a karşı sorumluluk bilinci”.  

Mengüşoğlu, yerleşik anlatının tam tersine takva-

nın bağışlanmış nimetin hakkını veremem korku-

su; kaybolmaktan, telef ve ziyan olmaktan korun-

mak olarak anlaşılması gerektiğini öne sürüyor.5  

Ölümlü dünyaya dönük farkındalık, gerçek 

varoluşun aynı zamanda “öte”de olmayı öğrenme-

ye çalışmak anlamına geldiğini hatırlama yönünde 

bir sorumluluk. Haksızlıklar ve estetik müdaha-

lelerle makulleştirilmiş çirkinlikler o denli kap-

lamıştır ki yeryüzünü, zahiri güzelliklere karşı  

kayıtsızlaşmamak müminin elinde olmayacaktır. 

Kierkegaard’ın dediği gibi: “Yüce varoluş için 

kavga veren, varoluşun yüce sevinçlerinden yok-

sun kalmalıdır.” Dalgın bakışlar içe yönelirken 

bir taraftan Meksika Sınırı’na takılır; Myammar 

mazlumlarının tasasını çeker. Öte sadece öte dün-

yada değil, buradadır, uzak veya yakın mesafede 

olsun gerçekte, yanı başımızda olması gereken 

her yerde; bir şeyleri elerken seçerken, belirler ve 

tanımlarken kendi ellerimizle sonsuz hayatımızı 

biçimlendiriyoruz. İslâmcı kahraman bilmediği 

bir diyardaki mazluma şöyle sesleniyor: “Ben 

varım, buradayım ve ben burada var oldukça, sen 

yalnız değilsin. Müslüman olmasan da seni düşü-

nüyorum, çünkü hepimiz Adem ve Havva’nın 

çocuklarıyız.” 

“Huzur”

Dünyayı kurtarma arzusunun hemen yanın-

da, dil yaralarından ileri gelen bir tereddüt ve 

bocalama kendini duyuruyor. Agorafobi sonra-

sı uzam bocalaması diye adlandırabiliriz bunu.  

Gerçek varoluş parantez altındaydı, bu nedenle 

de imtihan hikâyeleri uzak beldelerde yaşanırdı.    

(Minyeli Abdullah) İdeal kadın huzuru korumak 

Aliya İzzetbegoviç, şöyle tanımlıyor modern romanlardaki eksikliği: “Âlem hakkında 
tek hakiki idrak olarak hayret ve hayranlığın izine rastlanmaması…” Sahte projektör-
lerle parçalı gerçekliğin ayrıntıları sonsuzca parçalanıp tahlil edilirken, âlemin bütünü  
meçhul kalıyor.  Tanrı, aşk, ölüm, günah, özveri yeteneği, sorumluluk üstlenme tavrı, 
suç ve ceza… karanlıkta. Dostoyevski bize bir umut sunuyordu oysa: Her şey bir mucize 
tarafından sakinleştirilmeyi ve kurtarılmayı bekliyordur onun eserlerinde. Kahramanlar 
o nedenle tedirgin, tetikte, huzursuzdur.
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adına uzak bahçelerde gezinirdi. (Monna Rosa) 

Cami çocukları olan İslâmcılar, yakın plandaki dil 

uyumsuzlukları nedeniyle de daha anlayışlı bir dil 

ufku adına kültürel planda uzaklara yönelirken, 

yakının imkânlarına mesafe koymuş oldular.

 “Huzur İslâm’da” denildiği halde, “huzursuz” 

İslâmcı karakterinin öne çıkmasının birkaç sebebi 

var: Hedef o kadar yücedir ki yakındakine etkili 

bir şekilde anlatılamıyor. Dil kifayetsizleşirken 

meramın anlatılamazlığı daha sert ve köşeli ifa-

delere ihtiyaç duyuyordu. Jakoben Kemalizmin 

kavruk uzamı, yakını yabancı kılmaya zorlarken 

kültürü güdükleştiriyordu Müslüman varlığını 

ve imanı koruma çabasına indirgiyordu. Elbet bu 

tespitim imanı korumanın çok daha kapsamlı ve 

zengin, hayatla inceli kalınlı bağları olan bir faali-

yet olduğu düşüncemden alıyor kaynağını.

Huzur  Sokağı yitirilmiş olanın hatırasını ve 

kıymetlerini sadakatte ve seccadede, Tanpınar’ın 

Huzur’u ise taze bireşimlerin kurtarıcılığında arı-

yor. İslâmcı kahraman ise “huzuru gözeten nostalji 

ve bireşim tekliflerini reddederken,  Yücelerin 

Rızası adına yeni huzursuzluklara açıyor gönlünü 

ve fikrini. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kahraman-

ları Nuran’la Mümtaz’ın 1940’larda dillendirdiği 

sıkıntı günümüzde bana şu karşıtlıklarda ifadesini 

buluyor gibi geliyor: Özgürleşme çabası ve özgür-

lük korkusu… Bir yanıyla kendisine biçilmiş dar 

kimlik gömleğinden sıkılan İslâmcı kahraman, 

aynı zamanda laik kamusal alanı/edebi kamuyu ne 

şekilde dönüştüreceğine emin olamamanın daral-

masını maruz kalıyor. Değişen alfabe, kısıtlanmış 

dil, kuşkuyla bakılan edebiyat ortamı, dünyaya 

komplo teorilerinin perspektifinden bakma nokta-

sına dönmeye zorluyor her daralma anında.

Roman’tik huzursuzluk, huzurun İslâm’da 

olduğu şiarına karşılık, bir hüzün, dağınıklık, 

yersiz yurtsuzluk hissi yayıyor. Yeniden futbola 

dönelim. Popüler futbolcuya göre hayatı, roman-

dan daha zengin ve anlamlı; bir bakıma hayatı, 

roman gibi okunabilir. Bu yaklaşımda roman 

hayatın birebir kopyası ve aslında hayata öykünen 

bir kalıp olarak görülüyor. Roman’tik İslâmcı açı-

sından ise ideal hayat her zaman başka bir yerde, 

bu nedenle de hemen şimdi burada sürüp giden, 

öykünmeye izin vermeyen kusurlarla malul. Gel-

gelelim roman türü işte o 

kusurları, eksiği gediği türlü 

bağlantılarla görmeyi, öteki 

aktörleri tanımayı gerektiren 

bir kavrayış geliştirmeyi talep 

ediyor. 

Öte taraftan romanın red-

diyle futbolun reddi arasında 

bir bağ var. Biri geleneksel 

kalıpların dışında olduğu 

için kuşkulu, diğeri emper-

yalizmin silahı… Tanıdığım 

meal sahibi bir âlim, çocuk-

ken dindar bir adam olan 

babasının ona “yoldan çıkmasın” diye, futbolu ve 

romanı yasakladığını anlatmıştı. Bu nedenle üzgün 

olduğunu sezinledim. Roman okuma zamanını 

kaçırmıştı. Topluma, gençlere daha anlayışlı bir 

dille ulaşmak için roman yardımcı olamaz mıydı? 

Bu düşüncelerini açık yüreklilikle ifadesi önemli 

geldi bana. 

Romana gecikmeyen kişi, olsa olsa bir roman 

kahramanı mıdır? Güray Süngü’ye ait Kış Bahçesi, 

romanının kahramanlarından biri, Harun, ancak 

40 yaşında okumaya başlıyor ya… Gecikerek 

okumaya başlayan, hızla roman okuyup edebiyat 

açığını kapatmaya çalışan kahramanı ben 2013 

yılının Mayıs ayında bir imza-söyleşi programıyla 

katıldığım Malatya Kitap Fuarı’nda tanıdım. Bak-

kaldı. Bilgisayar kullanmıyordu. Roman okuyor-

du. Sevdiği ve fikirlerini iletmek istediği şair ve 

yazarlara telefonla ulaşıyor. 

Roman her zaman içimizdeydi, formunu bul-

mamış da olsa bile.  “Roman okuyan İslâmcı” bütün 

İslâmcılar arasında seçilir. O, Dostoyevski’nin içi 

içine sığmayan kahramanı gibi asli soru ve cevabın 

peşinde yol alıyor. “Bırakın beni, her şey yanabilir,  

daha acil olan problemi bulmam gerek!” “Bütün 

İslâmcılar”… Tek bir İslâmcılık yok ki… Anarşist, 

faşist, otoriter, demokrat, egemenlikçi, Doğu’cu, 

ataerkil, feminist İslâmcılıklar var. 

İslâmcılık türlü türlü olduğundan, kimi öğren-

ci evlerinde ve okullarda yaşanmış ve  aslında yer 

yer süren roman yasağının hemen yanında bu 

türün önemini fark eden bir kavrayışın gelişmesi 

şaşırtıcı değil. Romanı yasaklayanlar aynı hassasi-

Ahmet Hamdi TanpınarAhmet Hamdi Tanpınar
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yeti sinema alanında gösteremedikleri gibi, içinde 

bulunduğumuz yıllarda bir dizi çarpmasına uğra-

mışlardır. Çünkü, başarılı olmuş bir İran sineması 

örneği var.  

Kimi cemaatlerde roman bir tür huzur kazanımı 

adına reddedilse, hor görülse de, yerine konulan 

anlatılar, türlü mutlu sonlara ve sükunet vaat eden 

akışa karşılık her şeyin yolunda olmadığı hissini 

güçlendiren bir etkiye sahip oluyor. Bu da gayet 

anlaşılır: Huzur ve sükunet arayışına karşılık açık 

ki dünya mümin için bir sınav yeridir. Bu bakış 

paranteze alınarak anlatılan hikâye, “İslâm’da tra-

jedi yoktur” şeklinde bir yaklaşımla destekleniyor. 

Burada trajedi denilirken kast edilen nedir, tam 

olarak anlaşılmaz aslında. Aklıma Bekir Yıldız’ın 

roman olarak  yazdığı Kerbela geliyor. Hüseyin’in 

trajedisini kız kardeşi Zeynep’inkini izlemişti: 

Yurdunda susarak yaşamak ya da konuşmayı sür-

dürmek için sürgüne gitmek… Trajediyi bazen 

biz buluruz, bazen de ona yakalanırız. Dünya bir 

sınav yeri değil mi? Öngörülemezlik her yerde; 

fırtınasız hayatın ille de öylece sürüp gideceğinin 

bir garantisi yok, mallarımız ve evlatlarımızla 

imtihan ediliriz ve birimiz olmasa da diğerimiz 

seçimlerimizde hataya düşebilir: Düşmez kalkmaz 

bir Allah.   

“Uzak”

Hiçbir yer fazla uzak değil, ama somut olarak 

“burada” da sayılmaz. “Atlara ve uzaklara hay-

randım” diyor ya İsmet Özel… 2000’li yıllarda, 

roman’tik uzak algısını, uzaklara dönük kurta-

rıcılık misyonunu “şimdi, burada bulunma”nın 

sorularıyla sınava 

çeken bir edebiyat 

dergisinin adının 

Atlılar olması, rast-

lantı olmasa gerek.

Osmanlı aydı-

nı, “bu devlet nasıl 

kurtulur?” soru-

suna cevap arar-

ken Seyyid Kutup, 

“İnsanlık nasıl kur-

tulur?” diye soru-

yordu. Afgani’nin 

sorusu ise “Bu ümmet nasıl kurtulur?” şeklindey-

di. Büyük Doğu Marşı ile yetişmiş genç adama 

Türkiye gömleği dar geliyor. Meksika Sınırı bir 

kaçış imkânı sunabilir mi? Oralarda bir yerde 

herhalde, mutlaka direnmeyi sürdüren ve hakikati 

koruyan Müslümanlar var! Ve, Moro savaşçıla-

rını hatırlayan birilerinin duyduğu kaygı zaman 

gelir Bosna’ya, Çeçenistan’a, derken Suriye’ye 

yönelir… Myammar için elinden geleni yapama-

manın aczi, Suriye’de zulmü zamana ve bölgeye 

yayılan bir devrimle önleme arzusu, Rabia Mey-

danı katliamına dönük içten, yürekli protesto… 

“Kanlı sınırlar”ın sürprizleri bitmiyor; roman’tik 

İslâmcı’nın uzamı giderek yakına çekiliyor. Ancak 

“uzak” tahayyülüyle oluşan imgelerin sebebi de 

bir bakıma bu dar gelen sınırlar değil midir? Peki, 

acaba yakını görmeye dalgın bakışlar, şimdi bunca 

kanlı tanıklığı hakkıyla nasıl yerine getirecek… 

Katil-kurban-seyirci üçlüsünden biri olmamak 

gerekiyor, ama nasıl… 

İsmail Kılıçarslan’ın “Romantizmin yeniden 

keşfi” şiiri bu yabancılaşmayı, uzak tutkusunu 

çarpıcı bir şekilde yansıtır:

“…hem zaten ben sonbaharda doğmuş biri 

olarak

Hep uzaktan sevmeyi hep uzağı sevmek sana-

rak

Varıp gidip bir şeyh efendinin elini tutmadım 

mı…

Bir kaşık çorba; yeterince ritmik yeterince tok

Ve esnaftan biri olan babam bana hep roman-

tizmi öğretmedi mi

Öyleyse nedir keşfetmek istediğim

Öyleyse nedir bu göle, bu karın yağışına bakıp

Karın yağışı bende başlar: karın içinde bir şark-

lı şair gizli

Şark dedim; oyuna yeniden başladım.”

Ne çok çağrışımı olan bir şiir! Kahraman, şimdi 

burada olan konusunda dalgın; hakikat uzaklarda 

bir yerlerde olsa/olmalı! 

Abdülkadir es-Sufi (Ian Dallas); Gariplerin 

Kitabı. Mehmet Efe; Mızraksız İlmihal… Ali 

Şeriati; uzak bahçelerde gezinen/Manş’ın  dalgala-

rında can veren Rosas/Solanj’la Karakoç’un Monna 

Rosa arasındaki kan bağı… 

Anadolu’da gezinen “Çalıkuşu olarak Feride” İsmet Özelİsmet Özel
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isminin ve imgelerinin İslâmi kesim kadınlarında 

gördüğü farklı bir ilgi olduğunu duyarım: İdeal 

kadın uzak bahçelerde değil, rüyalarda ve men-

kıbelerde de değil, Anadolu yollarında, ilim irfan 

peşinde… 

Romantik yapıtla romansal yapıt arasında-

ki karşıtlığını şu şekilde özetliyor René Girard: 

Romantik yapıt öznenin özerkliğini ve arzunun 

kendiliğindenliğini yücelten yapıttır. Romansal 

yapıt ise bu yüceltmeyi kurcalayan ve deşen ada-

nışın mekanizmalarını gösteren böylece arzunun 

dolayımlarının niceliğini açığa çıkartan yapıttır.6 

Dolayısıyla belli ki romansal hakikat her türlü 

açıdan görme ve göstermeyi üstlenen sıkı dokun-

muş bir kurgu kurgu olmaya zorunludur.  

Romantik yalan”dan “romansal hakikat”e ulaş-

makta en zorlu engel, zihnin konforunu korumaya 

direnecek kalıp ve klişeler. Roman, deneyimden 

önce karmaşık denklemlerle de ilgili. Tıpkı şehir 

gibi, halı gibi. Roman aynı zamanda bir ödünleme: 

Komplo teorileri ve beton ucubeler eksik olmu-

yorsa hayatımızdan, roman da eksik olmayacak. 

Ne de olsa roman uzakta olması gerekeni/gerek-

meyeni ve yakında bulunanı/bulunması gerekeni 

hayatın seslerini kullanan yazarın muhayyilesiyle 

işlendiği bir uzam da demek. Yukarıda değin-

diğim Malatya Kitap Fuarı programı sırasında 

karşılaştığım bir hanım kitap dostu  böyle düşün-

müyor, roman ve öykü yerine fikir kitabı yazma-

mı bekliyordu; Modernizmin Evsizliği ve Ailenin 

Gerekliliği gibi kitaplar. Oysa roman ve elbet 

öykü, işte o eleştirilerin nasıl oluştuğunu hayatın 

seslerine ve bilincin takibine yaslanan kurgularla 

anlatır ve zihinde bulduğu yerle bir kavrayışa, bir 

duygusal ve düşünsel eğitime ikna eden kanallar 

açar. 

Bahtin’in tanımıyla da roman, diyalektik-

diyalojik, eleştirel perspektiflerin çoğulluğuna 

dayanan, toplumun içerisinde olmayı ciddiye 

almayı gerektiren bir edebi tür. Sözünü ettiğim 

Hegelci tek sesli ve tek eksenli bir diyalektik değil. 

Çok sesli ama belli bir kurgusal/oluşsal içeriğe 

dayalı bir diyalektik.7 

Abdülselam Durmaz’ın roman yazarlığı tec-

rübesi bu açıdan çok ilginçtir.  İslâmi Hareket 

Davası yüzünden mahkûm olan ve 1994’ten bu 

yana hapis hayatı sürdüren bir yazar olan Durmaz, 

Evrenin Kirabı İlma’yı “İslâmi bir fantastik roman 

dizisi” olarak tasarlamış. Dizinin ilk kitabı da “Son 

Nişanlı-Yol İşaretleri” adını taşıyor. Davası uğruna 

hapse düşen yazarın bulunduğu mekânın sınırları-

nı fantastik bir roman, bir ütopya romanıyla aşma 

çabası, kayda değerdir. Benzeri bir aşma çabasını 

“Bir nehir gibi” isimli romanında Sevgi Engin, bu 

kez başörtülü bir öğrencinin karanlık 1990’larda 

hapisten gurbete uzanan hayatını merkeze alan bir 

kurguyla gerçekleştirmeye çalışmıştır.  

Roman İhtiyacı

İslâmcı kahraman şekillerin dayatılmasına 

karşı iki yönlü bir baskıyla mücadele ederek 

İslâm’ı modern dünyada bir hayat manzumesi 

olarak öne sürmenin tasasını çekiyor. Kemalizmin 

dayattığı güya simgelerden arındırılmış kamusal 

alan tasarımının sebep olduğu infial, mütedeyyin 

kesimlerde dini sembolleri mutlaklaştırma eğilimi-

ne güç katıyor. Bir misal, Mimar Sinan camilerinin 

irili ufaklı beton taklitlerinde gösterilen ısrar, buna 

karşılık tam da dini duyarlığın rahmini teşkil ede-

bilen mahalle dokusunun korunması konusunda 

başını alıp giden ihmaller… Bu taklitçi yaklaşım 

bazen “taklit değil, tekrar” diye savunuluyor. Oysa 

aynı malzemeyi kullanmadığınızda “tekrar” diye 

tanımlanan da sadece “taklit” olacaktır. 

Edebiyat  alanına da yansıyor, şekillerde baş 

gösteren taklit... İslâmi olan sanki kıssa türüdür de 

roman yazmak ve okumak takvaya zarar verecek-

tir! Oysa roman sürekli keşfedilmesi ve yenilen-

mesi gereken, gecikildiğinde ise yerini sahtesine, 

taklidine bırakan bir tür.   

Bir noktada format, biçim, sadece özün giysisi. 

Ruh ya da akıl olmadığında, maskeye dönüşür 

güzellik. Formatın yenilenmesini size hatırlatan 

ise hayattır, zamandır; ruhunuzun yazarlık bağla-

mında da kaleminizin sizi başka türlü bir bakışa 

çağıran ihtiyaçlarıdır. İslâmcıların hidayet roman-

larını görece ilgiyle karşılarken normal olarak 

romana, yani anlatıcının kahramanlarına fikir-

lerini söyletip durmakla kalmadığı onları kendi 

mantıki durumları içinde sayısız ihtimal içinde 

tasarlamaya çalıştığı edebi kurguya mesafeli dur-

maları, roman çağını kaçırmanın tedirginlik ve 
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kuşkularını da yansıtır. Yoksa roman dijital çağda 

taşınması olanaksız bir yük müdür? 

Zaten harf darbesiyle yaralanmış bir toplum-

ken, roman okumak ve yazmaktan mahrumiyet, 

tarihin farklı bir kaydından mahrumiyetle sınırlı 

kalmayan, toplumun ve kültürün şimdiden bakış-

la izahını kavrama kapasitesini daraltan bir zaaf 

halini işaret ediyor.

İtalo Calvino, 1985 yılında yazdığı Amerika 

Dersleri metinlerinde, gelecek bin yıl için ede-

biyat alanında önemsediği birkaç niteliği irde-

liyordu: Hafiflik, hızlılık, kesinlik, görünürlük, 

çokluk, tutarlılık/yoğunluk… Bu nitelikler, araçlar 

ve biçimler değişse de edebiyatı ayakta tutan güç-

ler…

Manalar, birikimler biçimleri zorlar, oluşturur; 

kurallar kavramlar bu yeni oluşumu takip eder.  

Romantik İslâmcı, yeni biçimlere ihtiyaç duydu-

ğunu dile getirirken engellenen biridir de… Tuhaf 

bir çekişme sürer ve gizlice okunurdu roman, 

cemaat evlerinde; Seni Dinleyen Biri’nde yer yer  

anlatmıştım. 

Romansal hakikatten kaçınanlar, o hakikatle 

ilgili öngörülemezliği tahrif edici bulanlar,  süper-

market romanlarının kendi mahallelerinde gör-

düğü rağbeti açıklamakta zorlanıyorlar.  Malatya 

Kitap Fuarı’nda, bir tür Harlequin romanları 

yazarının önünde uzayıp giden kuyrukta yer tutan 

başörtülü genç kızların oluşturduğu ağırlığı göz-

lemlerken de düşünmüştüm bunu. Hep mutlu 

son, hep Bilal tarafından hidayete erdirilen sosyete 

kızı imgeleri ve lafı üçgen arzu etrafında dolan-

dırma! 

Peki, daha sonra ne oldu? O aslında bildiğimiz 

gibi biri değil miymiş, o aslında hikaye sürdükçe 

bize kendimizle ilgili bilmek istemediğimiz prob-

lemleri mi anlatacak… Mutlu son merakı ya da 

kesin olmayan son ihtimalleri gözetmeyi, haki-

katle yüzleşmeyi göze alamamakla da ilgili geliyor 

bana. “Heves”, “merak” gibi Heidegger’i sinirlen-

diren tutumlara İsmail Kara’nın bir hayli olumsuz 

yaklaştığı “keyif” arzusunu da eklemeliyiz belki: 

Konformizmi olumlayan cümleler duymak için 

kalemin derin kazılarına kuşkuyla yaklaşılsa da 

şurası bir gerçek: (İslâmcı bilinçte) küfür gibi bir 

şeydi konformizm.8

Neden roman okumalıyız?  “Çünkü “93 har-

binde üç şeyin hududu yoktu: Hastalığın, açlığın 

ve vatan toprağının.”

 Bu cümleyi size resmi tarih aktaramayabilir, 

ama bir roman iliklerinize kadar duyurur, hisset-

tirir, işte şu şekilde: “93 muhacirinin Edirne’de 

gömleği, Ayastefanos’ta eti, İstanbul’da derisi 

yoktu.” der Mithat Cemal Kuntay, Üç İstanbul’un 

hemen ilk sayfalarında.

Çağdaş uygarlığa dâhil olma adına kelimele-

rimiz çarpıtılmış, harflerimiz yasaklanmış, hayat 

tarzımızı mümkün kılan araç ve imkânlar kısıt-

lanmış,  adabı muaşeretimiz geçersiz kılan damga-

larla silikleştirilmek istenmişti. Cumhuriyet önce-

si yazılı kültürümüzle aramıza yüksek duvarlar 

örülmüştü. Ulusçu baskının varlığımızı ülkenin 

herhangi bir köşesinde taşra uzamına kilitlemesi-

ne karşı duayla, fıkıhla ve şiirle direndik. Aradan 

yarım asrı aşan bir zaman geçti. Köyler kasabalara, 

kasabalar şehirlere aktı.  Peki, kaç kişiye ulaştı-

rılabildi Diriliş’in, Edebiyat’ın dil ve duyarlılık 

devrimi...   

Bu konuyu Sezai Karakoç’la konuşma  imka-

nı bulmuştum. Bir ziyaretin ardından, “Hocam, 

gençlerimize ne tavsiye edersiniz peki?” diye sor-

duğumda, “klasikleri okusunlar” demişti, Diriliş 

şairi. 

Osmanlı iktisat tarihi yazarı Mehmet Genç, 

1956 yılında tüberküloz teşhisiyle yattığı hasta-

nede altı ay kalır. Bu süre içinde Osman Yüksel 

Serdengeçti onu sıkça ziyaret eder ve yanı sıra 

Dostoyevski’nin romanlarını getirir. Yaşadıklarını 

şöyle aktarıyor Genç, Derin Tarih dergisinin 

Sezai KarakoçSezai Karakoç
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Ağustos 2013 tarihli sayısında yayımlanan bir 

röportajında: “O zamana kadar roman okumu-

yordum, beğenmiyordum çünkü. Matematik, fel-

sefe, sosyoloji beni daha çok ilgilendiriyordu. 

Romancıları, sanat dünyasını biraz küçümsü-

yordum da… Dostoyevski’nin bir iki romanını 

okudum ve çok beğendim, diğerlerini de istedim. 

Osman ağabey hepsini getirdi. (…) Edebiyatın da 

felsefe kadar, ilim kadar önemli olduğunu –bazı 

hallerde daha önemli olduğunu- anladım. O altı 

ayda edebiyata dair muazzam bir okuma yaptım: 

Tolstoy, Gogol, Çehov, Goethe, Shakespeare…”

Bu tecrübede konumuz açısından önemli olan 

Genç’in roman sanatı kanalıyla edebiyatı keşfi 

kadar, okuduğu romanları kendisine getiren şah-

siyetin “kimliğidir de… Serdengeçti kuşkusuz, 

kendi döneminin sağcılık özelliklerini kısmen 

taşımakla birlikte 1970’lerden itibaren yükselen 

İslâmcı dalganın söylemlerinde etkili olmuş bir 

isim. 

*** 

Yıkıcı olaylara (kötülüklere) hazırlıksız yaka-

lanmaktan söz ettim yazımın başında. Kültürel 

anlamda sürüp giden ve söyleşilerle muhkemleşen 

derinlikli faaliyet, hazırlıksız yakalanmaya izin 

vermeyen bir ufku da yapılandırır bir yandan; asla 

şimdiki zamanın manzaralarına yabancı kalmayan 

bir ufku. Açık seçik bir geniş zaman izahı, derin ve 

geniş kurguya dönük zihni faaliyet… Sezai Kara-

koç 6 Eylül 2013 başlarında kendisini ziyaret etti-

ğim Yüce Diriliş Partisi’nin Millet Caddesi’ndeki 

bürosunda yaptığımız sohbet sırasında, sorunla-

rımızı uzun vadeli plan yapmadan işe girişmeye 

bağladı. Plansız çalışma tarzımızla kötülüklere 

hazırlıksız yakalanıyoruz. “Fıkıh, roman ve komp-

lo” başlıklı yazımda, tezlikle yola çıkabilme, yolda 

olabilme yeteneği ile masa başında uzun vadeli 

çalışma arasında birbirini dengeleyen bir bağ 

olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Roman pers-

pektifi ve sabrı, sorunlara olduğu gibi planlara da 

daha bir ve dayanıklı bakmayı mümkün kılabilir.9 

Beri taraftan, fıkhın hayatın gelişmesinden uzak 

bir hükümler yığını olarak görülemeyeceğini de 

tespit etmişti Seyyid Kutup: “Hareketten uzak, 

sadece sayfaların arasından dini hükümler veren 

kişi, hareket halindeki ihtiyaçları göz önünde 

bulunduramaz ve hesap edemez.”  

Siyasette olduğu gibi kültürde de ihtiyacı-

mız olan hareket fıkhının farkındalığıyla birlikte, 

romancıya özgü sabır. İşte bu sabırdan yoksunluk-

ta enerjimizi daha acil sayılan konulara yoğunlaş-

tırırken yıkıcı bir şeylere hep hazırlıksız yakalanı-

yor ve önerilerle sorunların üzerine gidecek yerde, 

komplo teorilerinin baskınına uğruyor, bu teoriler  

üzerinden varlık mücadelemizi tanımlamayı ve 

tasvir etmeyi sürdürüyoruz.   
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lamayı ve tasvir etmeyi sürdürüyoruz.



72 Umran EKİM 2013

KR‹T‹K

İ slâm dünyası, her geçen gün iç sorunlarının daha 

komplike bir hal aldığı çatışma ve karmaşanın 

içine giriyor. Hatta bu bağlamda kimileri bir “İslâm 

Dünyası”ndan bahsetmenin olanaksızlığını dahi dile 

getirmeye başladılar. Doğrusu ben bütün olumsuz-

luklar, işgaller, çatışmalar ve kopmalara rağmen, en 

azından zihnen bir bütünlüğün devam etmesi açısın-

dan “İslâm dünyası” ifadesini kullanmaya devam edi-

yorum. Zira bunun zihnen kopuşu engelleyeceği gibi 

bir inancım var. Böyle bir birliğin asla olamayacağını 

savunmak, herhalde kendi kendisini sömürgeleştir-

miş yabancı bir zihnin ürünü olsa gerektir. Diğer 

yandan her yaşadığımız tecrübe bize göstermektedir 

ki, Amerika ve İngiltere başta olmak üzere küresel 

aktörler olan bazı ülkelerin, İslâm dünyası üzerinde 

devam eden hegemonyaları, ancak İslâm dünyasının 

kendi arasındaki bütünlük ve direnişiyle sona ere-

bilecektir. Böyle bir farkındalığın ancak Müslüman 

hayatın içinden tecrübelerle edinileceğini ayrıca 

belirtmeliyiz. 

Müslüman toplumların kendi aralarında bir 

bütünleşmeye gitmeleri, ortak ekonomik, siya-

sal, kültürel antlaşma ve oluşumlar için gayret 

edilmesi, Refah Partisi’nin merhum genel başkanı 

Erbakan’ın temel arzu ve hedeflerindendi. Böyle 

bir arzu ve hedef, en başta Türkiye’deki bazı 

muhafazakârlarca bile fazlasıyla ütop-

yacı bulunarak kulak arkası edil-

mişti. Erbakan kendi kısa 

iktidarında buna yönelik 

bazı teşebbüslerde 

bulunmuştu. AK 

Parti iktidara geç-

tikten sonra, yet-

kili ağızlar bunun 

gerçekleşemeyeceğini beyan ediyorlardı. İslâm dün-

yasının mevcut konjonktürü içerisinde belki bunun 

gerçekleşmesinin çok uzun zamana ihtiyaç duyduğu 

söylenebilir. Ancak böyle bir hedefin yokluğu, netice 

itibariyle sürekli aynı acı tecrübelerin yaşanmasına 

sebep olmaktadır. İşte Mısır ve Suriye’de yaşanan 

içler acısı insanlık dramı ve nihayet Amerika ve 

İngiltere’den üç yıldır müdahale etmesini bekleyen 

İslâm dünyası ve Türkiye. Müslüman ülkelerin tüm 

bu felaketleri izlemek ve küresel aktörlere müdahale 

çağrısı yapmaktan başka ellerinden ne geliyor ki? 

Müslüman ülkelerin kendi aralarındaki ilişkiler-

de dikkat çekici boyutlardan birisi dağınıklık ise, bir 

diğeri ve hatta en önemlisi ortalama iki Müslüman 

ülkenin arasındaki ilişkilerin de Batı dolayımından 

geçmesi. Bu durum, ülkelerin kaderinin bir şekilde 

küresel aktörlerin ellerine verilmesini sonuçlamakta; 

“dışarıdan bir şey beklemek” genetik bir yapı olarak 

ortaya çıkmaktadır. Giderek alışkanlık kesbeden 

bu durum, maalesef Müslüman ülkelerin kendi 

imkanlarını ve güçlerini yoklamalarını sürekli erte-

lemektedir. Denilecektir ki, Müslüman ülkeler zaten 

kendi dertleriyle muztarip; dışarıyı görecek ve güç-

lerinin farkına varacak durumları mı var? Doğrusu 

İslâm dünyasının dağınıklığının hepimiz farkında-

yız. Fakat öncelikli olarak temel sorun; İslâm 

dünyasının önemli olduğuna ve güç bir-

liği yapması gerektiğine olan inanç 

ve zihni bilinçtir. Şayet İslâm 

dünyasının muhtemel bir 

güç birliği sürekli ütop-

ya olarak görülürse, 

Müslüman ülkele-

rin Batı’dan başka 

şansı kalmayacağı 

Mustafa TEKİN

İslâm Dünyasında
“Sulh”
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gibi, insanların değer, hedef ve yönelimlerinde de 

ciddi dönüşümler olacağını beklemeliyiz. Zira sınır-

lar ve içeriği muğlaklığını korusa da ve hatta birçok 

olayın arka planı olarak açıklamalara dahil edilse de, 

ılımlı İslâm projesinden seküler tüketim toplumları 

çıkarmak zor olmayacaktır. İşte tam da bu sebeple 

İslâm dünyasının potansiyel imkanlarını konuşmak-

tan başlayabiliriz. 

Müslüman Ülkelerin Potansiyel İmkanları 

Önce şöyle bir cümleyle başlayalım: “İslâm dün-

yası çok büyük bir hazinenin üzerinde oturan 

fukaralar gibi yaşamaktadır.” Bu cümleyle nasıl bir 

hazineden bahsediyoruz? Bu hazinelerin aslında 

önemli reel ve potansiyel imkanlara göndermede 

bulunduğunu belirtmeliyiz. Bu imkanları birkaç 

boyutta ele alabiliriz. 

Kültürel Birlik  

Müslüman ülkeler büyük oranda Ortadoğu diye 

isimlendirilen bölgede; bunun dışında Afrika ve 

Asya’da bulunmaktadır. Her şeyden önce Müslüman 

ülkeler “İslâm” ortak paydası altında aynı kültürel 

daire içinde bulunmaktadırlar. Sıklıkla zikredildiği 

gibi, ortak kıble, ortak değerler bu kültürel çerçeve 

içerisinde tüm Müslüman ülkelerin bir şekilde yer 

etmesini sağlamaktadır. Bu birlik, nihai anlamda 

ortak bir inanç ve hareket birliğini de beraberinde 

getirmektedir. Ümmet şeklinde isimlendirilen bu 

birliktelik, her şeyden evvel bir farkındalık, bera-

berlik ve ortak hareket etmeyi sonuçlayabilecektir. 

Baktığımız zaman Ortadoğu’nun Kur’ân-ı Kerim’de 

de önemli yer bulduğunu görmekteyiz. Nitekim 

Kur’ân’da anlatılan peygamber kıssalarının Ortadoğu 

coğrafyası içerisinde geçtiğini görmekteyiz. Bunun, 

bu kültürel birlikle birlikte Ortadoğu coğrafyasının 

önemine bir gönderme olduğunu da kabul etmeli-

yiz. Gerçekten dünyanın en sıcak gündemi ve stra-

teji planlarının birinci derecede Ortadoğu üzerine 

olduğunu söylemek bile zaid olacaktır; tabiri caizse 

Ortadoğu dünyanın sur içidir. 

Ortadoğu coğrafyasına yapılan bu vurgu, aynı 

zamanda kültürel birliğin tarihsel derinliklerine de 

işaret etmektedir. Dikkat edilirse Kur’ân-ı Kerim, 

Hz. Âdem (a.s.)’dan, Hz. Muhammed (s.a.v.)’e kadar 

bütün peygamberlere gönderdiği kitap ve mesajın 

içeriklerini “bir” kabul etmekte; hepsinde ortak 

olarak “tevhid”i vurgulamaktadır. Dolayısıyla Hz. 

Muhammed, kendisinden önceki peygamberlerin 

mesajlarını reddeden bir konumda değildir; tersine 

onları tashih eden, düzelten ve hatırlatan bir pey-

gamberdir, peygamberlik zincirinin son halkasıdır. 

Bunun anlamı; Hz. Âdem’den bu yana bir şekilde 

hayatları anlatılan peygamberlerin mücadele yaptığı 

coğrafya, kültürel birliğin tarihi derinliklerini, sos-

yolojik ve arkeolojik olarak da göstermeye devam 

etmektedir. 

Bugün Müslüman dünyada Arapça başta olmak 

üzere Türkçe, Farsça ve farklı diller konuşulmakta-

dır. İslâm dünyasında yazılan eserler ve konuşulan 

gündem bir şekilde Müslümanların bu ortak kül-

türünün derinlerine doğru inmekte; Müslümanları 

tarih içerisinde yeniden birbirleriyle buluşturmakta-

dır. Kültürel birlik, güç birliğinin öncelikli şartıdır. 

Çünkü temel yönelim ve hedefler açısından aynı 

şeyi düşünenler bir birlik oluşturabilirler. Meselâ, 

bugün Avrupa Birliği şeklinde kurumsallaşan yapı, 

öncelikle böyle bir kültürel ve tarihsel beraberliğe 

dayanmaktadır. Geçmişte aralarında savaş ve çatış-

malar yaşanmış olsa da, hayata bakış ve dünyayı 

İslâm dünyasının güçten düşmesi ile eşzamanlı olarak Batı’nın yükselişi, son bir kaç 
yüzyıldır yaşadığımız bir fenomendir. Bu süreçte İslâm dünyası kendi düşüşünün, 
yenilgisinin sebepleri üzerine tartışmalar yaptı ve hala da yapmaya devam etmekte-
dir. Bu tartışmaların özünü öyle veya böyle Müslüman toplumların İslâm ile olan sahih 
bağı meselesi oluşturdu. Bu ise, İslâm dünyasında kendi çeşitliliği içerisinde “Kur’ân 
ve Sünnet’e Dönüş” biçiminde kavramsallaştırıldı.
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algılayış açısından aynı felsefe ve kültürün içinden 

çıkan ülkelerden söz etmekteyiz. Ne var ki, İslâm 

dünyasının tarihsel derinlikleri olan kültür birliği-

nin, İslâm’ın temel dinamikleri içerisinde yeniden 

okunması gerekmektedir. Çünkü Ortadoğu’daki 

savaş ve karmaşa, mezhebi kışkırtmaların da etki-

siyle kültürel birliğe zarar vermektedir. Bu sebeple, 

teori ve tarihin yeniden birleştirilerek okunmasına 

ihtiyaç vardır.  

Ekonomik Potansiyel 

Müslüman ülkeler, genel olarak bakıldığında 

ekonomik açıdan oldukça zor durumdalar. Sefalet 

içinde yaşamlar, savaş, iç karışıklıklar, çatışma, 

fakirlik, hastalık vb. birçok önemli sorunla karşı 

karşıya bulunuyorlar. Fakat tek tek ele alındığında 

Müslüman ülkelerden fakir olanları olduğu kadar 

zenginleri de bulunmaktadır. Meselâ; Türkiye gibi 

Osmanlı bakiyesi bir ülke uygulanan dolaylı sömür-

ge politikalarıyla hâlâ ekonomik sorunlarını tam 

olarak aşabilmiş değildir. Belki bir otuz yıl öncesiyle 

karşılaştırıldığında, bir refah artışından bahsedebili-

riz. Fakat büyük resimde hâlâ sıkıntılar mevcuttur. 

Mısır, Yemen, Libya, Suriye gibi ülkeler ise, batı 

poltikaları çerçevesinde hareket eden diktatörler 

tarafından bir iç müstemleke haline getirilmiş; aslı 

itibarıyla önemli ekonomik potansiyelleri, bu dikta-

törler marifetiyle ülkenin lehinde kullanıl(a)mamış-

tır. Öte yandan sömürülmekle birlikte Kuveyt, Suudi 

Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi aslında 

bir devlet tecrübesi ve tarihi olmayan ülkeler ise 

ekonomik açıdan iyi durumdalar ve zenginliklerini 

Batılıların kontrolünde sürdürmektedirler.  

Bir kere Ortadoğu’nun hammadde açısından 

ciddi bir zenginliğe sahip olduğunu biliyoruz. 

Özellikle dünyanın ihtiyaç duyduğu enerji kaynak-

larının büyük oranda Ortadoğu ve Afrika’daki ülke-

lerde bulunması, potansiyel ve ekonomik imkanların 

sömürüye fırsat verilmediği taktirde, İslâm dünyası 

için nasıl bir imkana dönüşeceğini anlatmaya gerek 

yoktur. Diğer yandan Türkiye başta olmak üzere bir-

çok müslüman ülkenin tarım ve ürünleri açısından 

da potansiyellerinden söz edebiliriz. Yine insanlığın 

vazgeçilmez gıda ve enerji kaynağı olan su açısından 

da olabildiğince büyük zenginliklerin Türkiye, Mısır 

ve diğer müslüman ülkelerde bulunması önemlidir. 

Burada özenle dikkat çekmemiz gereken nokta; bu 

ekonomik potansiyellerin farklı müslüman ülkelere 

dağılmış halde kendisini göstermesidir. Dolayısıyla 

müslüman ülkelerin kendi aralarında ihtiyaç mad-

delerini ticaret yoluyla temin etmeleri önemli bir 

kendine yeterlilik düzeyi sağlayacaktır. Şahsi kana-

atimce, müslüman ülkeler arasındaki uzun vadeli 

güç birliğinin başlama noktası da burası olmalıdır. 

Bir başka deyişle, ticari antlaşmalar ve alışverişler 

hızlandırılmalıdır. 

Diğer yandan dağınık bir görüntü arz eden, fakat 

sıcak para yatırımlarını Batılı ülkelerde değerlendiren 

zengin İslâm ülkeleri olduğunu bilmekteyiz. 1990 

yılında Irak ilk defa Kuveyt’i işgal edince, dönemin 

gazeteleri “Ali Baba’nın Hazinesi” şeklinde manşet 

atmışlardı. Haberde Kuveyt’in Amerika ve Avrupa 

bankalarındaki servetlerine göndermede bulunulu-

yordu. Bu dönemlerde Türkiye başta olmak üzere 

Mısır vb. ülkeler IMF ve diğer Avrupa ülkelerinden 

borç almaya devam ediyorlardı; hem de yüksek 

faizle. Amerika ve Avrupa bankalarına müslüman 

ülkeler tarafından yatırılan paralar, bir şekilde Batılı 

ülkelerin ekonomilerine yapılmış faizsiz katkı olarak 

algılanabilir. Daha da önemlisi Amerika ve Avrupa 

ülkeleri, bu zengin müslüman ülkelerin paraları-

İşte tam da böyle bir zaman dilimin-
de insanlığa sunulacak kutlu nefes, 
İslâm’ın iki temel kaynağı olan Kur’ân 
ve Sünnet’tir. Kur’ân ve onun hayat 
içinde deneyimlenmiş karşılığı olan 
Sünnet, krizin asıl nedeni olan varlık 
algılayışı, Tanrı-insan ilişkisi, bilgi ve 
değerleri tekrar yerli yerine oturtabi-
lecek kaynaklardır. Bu sebeple içinde 
bulunduğumuz ve derin krizleriyle 
karşı karşıya kaldığımız Post/Modern 
dünyanın rehberi Müslümanların 
elindedir. Dolayısıyla İslâm dünya-
sının bir güç birliğine ulaşmasının 
yol haritası bu bağlamda önemli bir 
potansiyel olarak görülmelidir.



75Umran EKİM 2013

■ İslâm Dünyasında “Sulh”

nı fakir ülkelere vererek bunun üzerinden nema-

lanmaktadırlar. Halbuki tüm bu kaynak ve sıcak 

paranın müslüman ülkelerin kendi aralarındaki güç 

birliğini sağlamak üzere kullanılması mümkündür; 

fakat bunun birinci gerekirliği sömürülmeye bir son 

vermektir. Sömürünün sona erdirilmesi ise, birinci 

şart olarak kendi zihnini sömürgeleştirmeyi bitir-

mekten geçmektedir.

Post/Modern Dünya’da Sahih Rehber  

İslâm dünyasının güçten düşmesi ile eşzamanlı 

olarak Batı’nın yükselişi, son bir kaç yüzyıldır yaşa-

dığımız bir fenomendir. Bu süreçte İslâm dünyası 

kendi düşüşünün, yenilgisinin sebepleri üzerine tar-

tışmalar yaptı ve hala da yapmaya devam etmektedir. 

Bu tartışmaların özünü öyle veya böyle Müslüman 

toplumların İslâm ile olan sahih bağı meselesi oluş-

turdu. Bu ise, İslâm dünyasında kendi çeşitliliği 

içerisinde “Kur’ân ve Sünnet’e Dönüş” biçiminde 

kavramsallaştırıldı. 

Öte yandan Batı’da gelişen ve deneyimlenen 

modern hayat,  büyük vaatlerle insanlığın önüne 

geldi. Bu vaat, neredeyse bir yeryüzü cennetinin 

içerimlerini taşıyordu. Aslında referansın Tanrı’dan 

insana doğru yön değiştirmesi, insanı da bu dünya-

nın sınırları içerisinde konumlandırmakta ve aşkın-

lığı içkinliğe doğru dönüştürmektedir. Fakat üze-

rinden çok zaman geçmeden modernliğin insanlara 

olan vaadi gerçekleşmediği gibi, dünya çok boyutlu 

krizlerin içerisinde yaşamaya devam etmektedir. 

Bugün gelinen noktada, Post/Modern bir tüke-

tim toplumunun işlerliği içerisinde insanlığın yok 

oluşu ve değerlerin buharlaşmasından bahsetmek-

teyiz. Zaten Batı’nın içinden bir isim olarak erken 

zamanda Nietszche ve daha sonra Baudrillard 

bunu ifade etmektedirler. Daha da önemlisi, artık 

bu krizin Batı’nın içinden ve batılı paradigma ile 

çözülemeyeceğinin gün geçtikçe ortaya çıkması-

dır. Nitekim Batı dünyasının içinden öneriler olan 

Hümanizm, Aydınlanma, varoluşçuluk, postmoder-

nizm vb. kavram ve değerler bu krizi derinleştirmek-

te, Hıristiyanlık, Yahudilik ise tüm bu olup bitenler 

üzerine bir öneri sunamamaktadırlar.

İşte tam da böyle bir zaman diliminde insanlığa 

sunulacak kutlu nefes, İslâm’ın iki temel kaynağı 

olan Kur’ân ve Sünnet’tir. Kur’ân ve onun hayat 

içinde deneyimlenmiş karşılığı olan Sünnet, krizin 

asıl nedeni olan varlık algılayışı, Tanrı-insan ilişki-

si, bilgi ve değerleri tekrar yerli yerine oturtabile-

cek kaynaklardır. Bu sebeple içinde bulunduğumuz 

ve derin krizleriyle karşı karşıya kaldığımız Post/

Modern dünyanın rehberi Müslümanların elindedir. 

Dolayısıyla İslâm dünyasının bir güç birliğine ulaş-

masının yol haritası bu bağlamda önemli bir potan-

siyel olarak görülmelidir. 

Ellerinde böylesine potansiyel imkanların olduğu 

İslâm dünyası şu anda çatışma, bölünme, yeni olu-

şumlar, hareketlenmeler içerisinde bulunmaktadır. 

Küresel aktörler, tüm bu değişimler sürecinde ciddi 

bir stratejist olarak etkindirler. Nitekim Irak’a giril-

miş, Mısır’da darbe yapılmış; bu çerçevede Libya, 

Tunus ve Yemen başta olmak üzere bölgedeki düzen-

lemeler gerçekleştirilmiştir. İşte tam da bu noktada 

Müslümanların ellerindeki sahih yol haritası, İslâm 

dünyasının geleceği açısından önemli bir şanstır!...

 

Şimdi Ne Olacak?

Amerika Irak’a girdikten sonra, “sırada Suriye 

ve Türkiye var” şeklinde ağızlarda dolaşan ve kimi 

zaman şehir efsanesiyle karışık bir inandırıcılık 

modunda olan söz, neredeyse kendisini gerçekleşti-

ren kehanet olarak yavaş yavaş gerçekleşiyor. Suriye 

meselesi gün geçtikçe vahim ve içinden çıkılmaz bir 
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hal alıyor. Çünkü Suriye’ye müdahaleyi konuşan 

neredeyse tek Türkiye kaldı gibi bir manzara ortaya 

çıktı. İngiltere’nin parlamento kararı çerçevesin-

de müdahaleye olumsuz yaklaşımının ardından, 

Amerika Dışişleri Bakanı’nın “kimyasal silahları dev-

rederlerse müdahale olmayabilir” mealindeki sözleri, 

Amerika’nın Suriye ile ilgili niyet ve yaklaşımlarını 

daha net ortaya koydu. Manzara-ı umumi; dünyanın 

Suriye’ye sınırlı müdahalede bile gönülsüz olduğu 

şeklinde görülüyor. Bugün itibarıyla Amerika ve 

Sovyetler, Suriye’nin kimyasal silahları teslim ede-

ceği ve dolayısıyla müdahale olmayacağı konusunda 

anlaşmış görünüyorlar. Peki gelinen bu nokta neyi 

ifade etmektedir? Suriye’de krizin sona ereceğini mi? 

Yoksa, bu zamana kadar devam eden katliamların 

biteceğini mi? Zaten Esed’in şu anda gitmesi gibi bir 

ihtimal kısa vadede görünmüyor. Dolayısıyla buna 

bağlı olarak henüz kriz ve katliamların biteceğini 

söyleyemeyiz. Peki bu durumda İslâm dünyasının 

kullanabileceği potansiyel imkanlardan bahsedebilir 

miyiz?

Önümüzde İmkanlar Var mı?

Burada İslâm dünyasının temel dinamiklerinin 

bir an önce tekrar uyandırılması gerektiğini önce-

likle vurgulamalıyım. Özelde Suriye’deki barış için, 

Amerikan müdahalesinden önce denenmesi gere-

ken bir yol olabilir mi? sorusu burada tekrar değer 

kazanmaktadır. Bir yol daha denenebilir diye düşü-

nüyorum. Şu anda Hicri Zilkade ayının içinde bulu-

nuyoruz. Bilindiği gibi İslâm literatüründe “haram 

aylar” diye bilinen aylar vardır ve bunlar Muharrem, 

Recep, Zilkade ve Zilhicce’dir. Yani önümüzdeki üç 

ay haram aylardır. 

Hz. Peygamber (s.a.v.)’den önce de Arap toplu-

munda haram aylar bilinmekte ve araplar bu aylar 

gelince aralarında savaş ve kavgalara son vermekte; 

panayır, fuar ve ticaretlerini bu aylarda gerçekleş-

mektedirler. Kur’ân-ı Kerim, haram aylarda savaş 

ve kavgaların sona erdirilmesi uygulamasını kabul 

etmiştir: “Allah katında, gökleri ve yeri yarattığı 

günden beri Allah’ın kitabında ayların sayısı on iki-

dir. Bunlardan dördü haram aylardır…” (9/Tevbe, 

36) Bu kabul, üstelik Kur’ân’ın beyanına göre, 

insanlık tarihinin içine Allah’ın (c.c.) yerleştirdiği bir 

kuraldır. Daha da öte Kur’ân, haram aylarda savaş 

yapılmasını açık ve net olarak yasaklamıştır: “Sana 

haram aylarda savaştan sorarlar. De ki: Onda savaş-

mak büyük günahtır…” (2/Bakara, 217)  

Şimdi böyle bir öneriye bazıları batılı modern 

uluslar arası ilişkiler, siyaset teorileri ve reelpolitik 

çerçevesinde burun kıvırabilirler. Ama zaten zihinler 

bir zaafiyetle hep malül; reelpolitik gibi büyülü bir 

kavram çerçevesinde Amerikancı politikalara sürekli 

teslim olmak. Süreç öyle bir noktaya gidiyor ki, en 

sonunda bu savaş konusundaki ısrar, Türkiye’nin 

kendisini Suriye topraklarında bulmasına bile sebep 

olabilir. Tamam, orada yüz binlerde insan ölüyor ve 

bunun bir an önce durdurulması gerekiyor. Fakat, 

Amerikan müdahalesinin bu savaşı durduracağının 

garantisi nedir? Batılıların temel endişelerinin kim-

yasal ve biyolojik silahlar ve onların İsrail ve diğer 

küresel aktörleri tehdidi konusu olduğu açığa çık-

madı mı? 

Şimdi Arap dünyasında bulunan devletler ve 

İslâm Konferansı  Teşkilatı gibi teşkilatlar üzerinden 

birinci adım olarak “Haram aylarda savaşın durdu-

rulması” çağrısının öncelikli olarak hem Suriye hem 

de Mısır için dile getirilmesi önemli bir deneme 

olacaktır. Bu çağrının, ne olursa olsun “Haram aylar” 

kavramının Arap toplumlarının tarihsel ve kültürel 

derinliklerinden gelen bir karşılığının bulunduğu 

da asla reddedilemez. Esed ve muhalifler bu çağrı 

ile sulha ikna edilemeseler bile, Arap halkları nez-

dinde oluşacak teyakkuzun, kısa ve uzun vadede 

getirilerinden bahsedebiliriz. Kaldı ki, Esed tekrar 

toparlanmak gibi işlevsel bir sebeple bile buna razı 

olsa, önümüzdeki üç ay barış ve sulh imkanlarının 

açılması için bir fırsat oluşturabilir. Nitekim bu 

yazının yazıldığı sıralarda, Suriye Başbakan yardım-

cısının The Guardian gazetesine verdiği demeçte 

Esed’in Cenevre görüşmelerinde ateşkes isteyeceğini 

açıklaması, aslında Esed’in de bir sulha ihtiyacı oldu-

ğunu ortaya koymuştur. Batılıların bölgeye yeniden 

müdahalesinden önce, kendi dinamiklerimizi işlet-

meye değer diye düşünüyorum. Bu sebeple akl-ı 

selim sahibi, bu konuda kendisini sorumlu hisseden 

herkesi sulh çağrısı yapmaya davet ediyorum. 

Savaşlar en son çare olarak devreye girerler; ve 

aslına bakılırsa savaşın kaybedeni çok olur. Bu kay-

bedenlerin başında ise, ne acıdır ki mazlum insanlar 

gelir…
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Müslümanlar olarak Ramazan Bayramı’nı yaşayalı 

iki ay oldu. Şimdi önümüzde Kurban Bayramı var. 

Yaşlısı genci, kadını erkeği, zengini fakiri bütün 

farklılıkları ile Müslüman toplumlar, Ramazan ve Kur-

ban Bayramı’na ayrı bir önem verir, her iki bayramı da 

coşku ile idrak ederler. Ramazan ve Kurban Bayramı 

Müslümanlar için bir kucaklaşma, kardeşleşme, hedi-

yeleşme vesilesi olmuştur.

“Allah Teâlâ size çok hayırlı iki gün verdi: Ramazan 

Bayramı ve Kurban Bayramı” (Ebû Davûd, Salât 245; Nesâî, 

Iydeyn 1) buyuran Peygamberimiz (s.), gerek Ramazan 

ve gerekse Kurban bayramlarının hep birlikte ve coşku 

ile idrak edilmesini emretmiştir: “(Muteber) oruç, (hep 

beraber) tuttuğunuz gündekidir. (Muteber) iftar, (hep 

beraber) ettiğiniz gündekidir. (Muteber) kurban (hep 

beraber) kurban kestiğiniz gündekidir.” (Tirmizî, Savm 11; 

Ebu Dâvud, Savm 5)

Bayram namazlarını coşku ile eda eden Müslüman-

lar; bu vesile ile aralarındaki kardeşlik, sevgi ve barış 

duygularını güçlendirir, ümmet olmanın şuuruna erer-

ler. Böylece bayramlar, Müslümanların, kendi araların-

daki birlik ve beraberliği tüm dünyaya göstermeleri için 

de fırsat olur.

Mümin Kardeşini Sevmeyen Cennet’e Giremez

Yüce Rabbimiz, Kur’ân-ı Kerim’de, bütün müminle-

rin kardeş olduğunu beyan buyurur:

“Müminler sadece kardeştir.” (Hucurât 10)

Müminlerin kardeşliği, elbette sözde kalan bir ifade 

değildir, bilakis fi ilen yaşanır. Kardeş olmak, birbirine 

veli-dost olmayı, sevinçte ve kederde beraber olmayı, 

birbirine güvenmeyi, merhamet etmeyi, yardımlaşmayı 

ve dayanışmayı gerektirir. Peygamberimiz (s.) bu kar-

deşliği şöyle tanımlar: 

“Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şef-

katte müminlerin misâli, bir bedenin misâlidir. Onun 

bir organı rahatsız olsa, diğer organları uykusuz ve ha-

rarette kalır.” (Buhârî, Edeb 27; Müslim, Birr 66)

“Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, iman 

etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe 

de imân etmiş olmazsınız! Yaptığınız takdirde birbiri-

nizi seveceğiniz şeyi haber vereyim mi? Aranızda   se-

lamı yaygınlaştırın!” (Müslim, İmân 93; Ebû Dâvud, Edeb 142; 

Tirmizî, İsti’zân 1)

“Sizden biri, kendi için sevdiğini kardeşi için de 

sevmedikçe gerçek imana eremez.” (Buhârî, İman 6; Müslim, 

İman 71; Nesâî, İman 19)

Kendi için sevdiğini kardeşi için de severek hediye-

leşmenin, Müslümanların kalplerini birbirlerine ısındı-

racağını beyan eden Peygamberimiz (s.), Bayram ve sair 

zamanlarda hediyeleşmeyi özendirir:

“Hediyeleşin, zira hediye, kalpteki kuşkuları giderir. 

Komşu kadın, komşusu kadından gelen (hediyeyi) ha-

kir görmesin, bir koyun paçası parçası olsa bile.” (Tirmizî, 

Vela ve’l-Hibe 6)

Bayramlarda ve her vesile ile selamlaşan, kardeşçe 

kucaklaşan ve hediyeleşen Müslümanların kalpleri bir-

birine daha da ısınır, kaynaşır. Ama onların kalplerini 

asıl birleştiren Kur’ân-ı Kerim’dir. 

“Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’ân’a) sımsıkı sarı-

lın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini 

hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de 

O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun bu nimeti saye-

sinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun 

tam kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte 

Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru 

yola eresiniz.” (Âl-i İmran 103)

Yüce Rabbimizin, talimatlarına sarıldığımız takdirde 

kalplerimizi birbirine ısındıracağını beyan ve vaat bu-

yurduğu Kur’ân-ı Kerîm; davranışımızı, duruşumuzu 

ve hayat tarzımızı da birbirine benzetir. Ama Kur’ân’ın 

hükümlerini arkamıza atar, gereğince uygulamazsak, 

birliğimizi kaybeder, paramparça oluruz ve ümmet ola-

rak gücümüzü-kuvvetimizi, heyecanımızı ve coşkumu-

zu kaybederiz.

“Eğer tefrikaya düşer, birbirinizle çekişirseniz, 

rüzgârınız/gücünüz gider!” (Enfal 46) 

Yazık ki, Müslümanların birçoğu, “Allah’ın İpi” olan 

Kur’ân-ı Kerim’in hayat ilkelerine hep birlikte sarılmak 

yerine, Kitab’ı kendilerine uydurmaya kalkıştılar ve bu 

yüzden de bölündükçe bölündüler.

“Ancak onlar, işlerini kendi aralarında (farklı) ki-

taplar halinde böldüler; her bir grup, kendi ellerinde 

olanla yetinip sevinmektedir.” (Müminûn 53)

Dahası; aynı Allah’a (c.c.), aynı Resûl’e (s.) ve aynı 

Kitab’a iman eden mümin kardeşler birbirlerinin kan-

larını dökmeye, birbirlerini boğazlamaya devam edi-

yorlar. Ne Ramazan, ne Bayramlar, ne de Haram Aylar, 

Kur’ân’a iman eden Müslümanların, birbirleriyle savaş-

malarına engel olabiliyor.

Abdullah YILDIZ

BAYRAMLAR “BAYRAM” OLA!
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Haram Aylarda Bile Durmayan “Ficar Savaşları”

Oysa Müslümanların her gün harıl harıl okuyup 

dinledikleri Kur’ân-ı Kerîm şöyle buyuruyor: 

“Eğer müminlerden iki grup çarpışırlarsa aralarını 

düzeltin...” (Hucurat 10)

İslâm âleminde, Müslüman topluluklar, devletler, 

gruplar ve mezhepler arasında savaşlar devam ederken; 

maalesef Müslümanlar, kendi aralarında barışı sağlaya-

cak, birbirlerinin kanını akıtmayı önleyecek tedbirleri 

alamadıkları gibi, emperyalist güçlerin müdahalelerine 

de davetiye çıkarıyorlar.

Müslümanlar, şu an içinde olduğumuz Haram 

Aylarda kendi aralarında savaşmayı durdurabilseler, 

Allah’ın rahmetine vesile büyük bir adım atmış olurlar. 

Rabbimiz Tevbe 36’da buyuruyor ki:

“Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü 

yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bun-

lardan dördü haram aylardır. Dosdoğru Din işte budur. 

Artık o aylarda kendinize zulmetmeyin...”

Haram Aylar; Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Re-
ceb olup, bu aylarda savaş yapmak yasak olduğu için 

bu adı almışlardır. Ayrıca bu aylar birçok bakımdan 

hürmete lâyık olan aylardır.

İslamiyet’ten önce yani Câhiliye devrinde Araplar 

arasında iç savaşlar eksik olmazdı. Ama Araplar haram 

aylarda savaş yapmazlar, bu aylarda özgürce seyahat 

ederler, panayırlar kurarlar, kabileler arasında şiir ya-

rışmaları yaparlardı; ayrıca Yahudiler, Hıristiyanlar ve 

puta tapıcılar dinlerini rahatça yayarlardı. İslamiyet 

bu yararlı uygulamayı aynen devam ettirdi. Kur’ân-ı 

Kerim’de: “Sana: ‘Haram olan ayda savaşın hükmü ne-

dir’, diye soruyorlar. De ki: ‘O ayda savaş yapmak büyük 

günahtır’...” (Bakara 217) Evet, haram aylarda savaşmak 

“büyük günah”tır. Cahiliye devrinde bile, eğer Araplar 

arasında bu haram aylarda savaş olursa, yasak çiğnendi-

ği için buna “Ficâr Savaşı” denirdi. Nitekim Efendimiz 

(s.) yirmi yaşlarında iken, Kureyşlilerle Hevâzin kabilesi 

arasında Ficâr Harbi yapılmıştı…

Günümüzde, Suriye ve Irak başta olmak üzere, 

birçok İslâm ülkesinde Cahiliye Araplarının “Ficar 

Harbi”ne taş çıkartan iç savaşlar yıllardan beri haram 

aylarda dahi sürüp gitmektedir. 

Zilkade ayını bitirip Zilhicce’ye girdiğimiz şu gün-

ler, aynı zamanda Hacc günleridir. Zilhicce’nin 10. 

günü ise Kurban Bayramı namazı kılınarak, kurbanlar 

kesilecek ve dünyanın her yanında Müslümanlar Bay-

ramı idrak edecekler. Ve art arda gelen Zilkade, Zilhicce 

ve Muharrem ayları “Haram aylar”…

İmdi, Müslüman dünyanın, şu “haram aylara” hür-

meten, başka zamanlarda da “haram” olan ama bu ay-

larda “daha büyük günah” olan kendi aralarındaki 

savaşlara bir an önce son vermeleri ve bütün dünyaya 

da, ‘Gelin, dünya barışına bir ilk adım olarak Haram 
Aylar’da savaşlara son verelim’ diye bir çağrı yapma-

ları gerekmiyor mu? İnanıyoruz ki, Müslüman dünya, 

eğer yılın dört ayında savaşmamayı başarabilirse, işte 

o zaman bütün dünyaya gerçek bir “barış örnekliği” 

sunabileceklerdir…

İslâm âleminin sözünü ettiğimiz manada “dünya ba-

rışına” öncülük ve örneklik etmesi, bir “hayâl” gibi gö-

rülebilir. Ancak, hatırlamak gerekir ki, Avrupa kıtasın-

da başlayıp tüm dünyayı saran iki büyük Dünya Savaşı 

sonrasında atılan adımlarla şöyle veya böyle bir “barış 

dengesi” kurulabilmiştir. Kaldı ki, Müslüman dünyanın 

tarihte kendi aralarında yaptıkları savaşlar, asla dünya-

nın diğer milletleri ve din mensupları arasındaki savaş-

lar kadar şiddetli ve uzun süreli olmamıştır. Dolayısıyla, 

Müslüman halklar arasında, büyük çoğunluğu emper-

yalist güçlerin ektiği fi tne tohumları sebebiyle çıkan bu 

can yakıcı savaşlar, daha kolay ve daha kısa zamanda 

durdurulabilir ve kalıcı bir barış ortamı sağlanabilir.

Emperyalist güçlerin Müslümanlar arasında etnik ve 

mezhebi temele dayalı bölgesel savaşlara zemin hazırla-

mak istedikleri şu zaman diliminde; Müslüman âlimler, 

fi kir adamları ve yöneticiler başta olmak üzere bütün 

Müslümanlar, adı “barış” demek olan İslâm’ın “Barış 
İklimi”ni kendi coğrafyalarından başlayarak tüm dün-

yaya hâkim kılmakla yükümlüdürler.  

İnanıyoruz ki; Haram Aylardan başlayarak, Müslü-

manlar arasında tesis edilecek bir “barış iklimi” yalnız 

İslam dünyası için değil, bütün insanlığın barışı ve kur-

tuluşu için bir umut vesilesi olacaktır.

Bayramda, madden ve manen kirlenen dünyamızın 

arınması için fi ili ve kavli dualar ederken; bu bayra-

mın, Müslümanlar ve tüm insanlar arasında gerçek bir 

barışın tesisine vesile olmasını diliyoruz.

Peygamberimizin (s.) kadın-erkek, genç-yaşlı bü-

tün Müslümanları Mescid-i Nebi’nin dışında geniş bir 

alanda (Musalla) toplayarak kıldırdığı coşkulu Bayram 

namazlarının o “birleştirici” ve “barışçı” ruhunu günü-

müze taşımalı ve bayram sevincini millet ve ümmet 

olarak hep birlikte yaşamalıyız.

İşte o zaman, Alvarlı Efe’nin özlediği ve özetlediği 

gerçek bayramlara kavuşuruz inşaallah: 

“Hüzn ü keder def ola

Cümle günah af ola

Bayram o bayram ola. 

Can bula cananını

Kul bula sultanını 

Bayram o bayram ola.”  

Evet, Bayramınız mübarek ola!…
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Sevda YAŞLAK

“Peygamberlere Karşı Tavırlar ve Sonuçları” 

adlı eser farklı dönemlerde gelen peygam-

berleri, inkârcıların peygamberlere karşı 

tavırlarını ve peygamberlerin bu tavırlar 

karşısında nasıl davrandıklarını anlatır. 

Ayrıca yazar, kitabını kaleme alırken Pınar 

Yayınları’ndan yakın zamanda 2. baskı-

sı çıkan “Kur’ân’ın Hz. Muhammed (s.)’i 

Eğitmesi” adlı kitabında kısmen olduğu 

gibi temel malzeme olarak Kur’an kıssaları-

nı ele almaktadır.

Yazar, önsöz bölümünde Hz. Adem’den 

Hz. Muhammed (s.)’e kadar geçen dönem-

de anlatılan olaylar içinde inkârcıların gösterdikleri ortak 

ve olumsuz tavırlar ile bunların sonuçlarını ortaya koyma-

yı amaçladığını belirtmektedir. Hz. Adem’den başlayarak 

İslam tarihi, hakikat yolunda mücadelelerle geçmiş bir 

zaman dilimidir. Bu zaman diliminde peygamberlerimiz 

farklı imtihan ve davranışlarla karşılaşmaktadırlar. Her 

ne olursa olsun İslâm dininin en önemli amacı; insanları 

hak din olan İslâm’a davet etmek ve hoşgörülü olmayı 

sağlamaktır.

Peygamberlerin amacı Allah’ı ve hak dini anlatmaktır; 

ancak çoğu kez ahlaki değerlerin ve hoşgörünün dikkate 

alınmaması, Allah’a inanan ve inanmayan toplumlar ara-

sında birbirini dışlayan davranışların ortaya çıkmasına 

neden olmaktadır.

Kayacan, eserinin giriş bölümünde, peygamberlerin 

gönderiliş nedenlerinden birinin de insanlar arasındaki 

adaletin sağlanmak olduğunu belirterek güzel bir baş-

langıç yapmaktadır. Kitapta; kıssaların veriliş nedenleri, 

peygamberlerin içinde bulunduğu sıkıntılar, korku, açlık 

vs. sonrasında kazananların yine peygamberlerin olduğu 

ve peygamberlere karşı gelenlerin akıbeti üzerinde durul-

maktadır.

 Birinci bölümde, peygamberler döneminde atacı 

tavırlardan; mecnun peygamber itirazı, büyücü ve büyü-

lenmiş peygamber itirazı, alaycı tavır, beşer peygamber 

itirazı, tuzakçı tavır ve aciz kılma niyetli tavırlara yer 

verilmektedir. Bazı peygamberlerin dönemleri özet halin-

de verilirken Hz. Muhammed (s.) dönemi kendi içinde 

başlıklara bölünerek ayrıntılı bir şekilde sunulmaktadır. 

Bunun nedeni, her peygambere dair Kur’ânî anlatının 

eşit uzunlukta olmayışıdır. Yazar, okuyucuya Allah’ı ve 

peygamberleri inkâr edenlerin sonunda helak olacaklarını 

(“Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayaca-

ğımız gün, kesinlikle intikamımızı alırız.” 

(Duha 44/16) vb. ayetlerle hatırlatmaktadır.

Kur’ân-ı Kerim, insanlığın ilk dönem-

lerinden itibaren bazı toplumların pey-

gamberlere karşı sergilemiş oldukları kötü 

davranışların sonuçlarını ortaya koyan ve 

geçmiş zamanlarda yaşanan olayların doğru 

anlaşılmasına yardımcı olan yüce bir kitap-

tır. Kur’ân, Hz. Nuh döneminde başlayan 

yalanlama ve iftiraların sonraki peygamber-

ler döneminde de kesintisiz bir şekilde sür-

dürüldüğünü ifade etmektedir. Bu bağlam-

da kitapta; inanmayan toplumların helak edilmesi, Nuh 

kavminin suda boğulması, Semud kavminin Hakk’ı inkâr 

etmeleri nedeniyle Allah’ın onları yok oluşa sürüklemesi, 

Firavun ve ileri gelenlerinin Hz. Musa’yı ve Hz. Harun’u 

yalanlaması sonucu helaka uğramaları vs. anlatılmaktadır.

 İkinci bölümde, “ayrıntılı bir şekilde anlatılan birinci 

bölümün değerlendirmesi” yer almaktadır. Yazar, Hz. 

Muhammed (s.) döneminde, Allah’ın ayetler göndermesi-

ne rağmen bu ayetlerle alay edip, inkâra yönelen insanla-

rın var olduğunu ifade etmektedir. Kitapta, peygamberle-

rin amacının, insanları Allah’tan başka şeylere tapmaktan 

alıkoymak ve toplumlarını şirkten uzaklaştırmak olduğu 

belirtilmekte ve inanmamak konusunda direnenlerin de 

Allah katında feci bir azapla cezalandırılacağına dair bil-

giler verilmektedir.

İnkârcı toplumların varlıklarını sonsuza dek sürdüre-

meyeceklerini açıkça ifade eden yazar, Allah’ın gönderdiği 

elçilere olumsuz karşılık verenlerin, Allah’ın yasası gereği 

helak edileceğinin altını çizmektedir.

Kitapta, peygamberlerin kıssaları bağlamında peygam-

berlere karşı sergilenen tavırlara, yer verilmesi ve yazarın 

kendi düşüncelerini de açıkça beyan etmesi kitabın değe-

rini okuyucu karşısında artırmaktadır. Kitap, çok sayıda 

başlık ve yan başlıklardan oluşmasına rağmen yazar,  

okuyucuyu sıkmayan bir anlatım yolunu akıcı bir şekilde 

başarmaktadır. Yazar yer yer sorular sorarak eserini adeta 

okuyucuyla karşılıklı konuşur bir şekilde kaleme almak-

tadır. 

Kitap, bâtıla, zulme ve inkârcılığa karşı uyarıcı bir 

eserdir. Bu kitap, peygamberler döneminde yaşanan 

mücadelelerin öğrenilmesinde önemli bir boşluğu dol-

durmaktadır. 

KUR’AN’DA PEYGAMBERLERE KARŞI TAVIRLAR ve SONUÇLARI
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Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın İslâm Stratejisi

Kadir Kon
Küre Yayınları, 2013
Birinci Dünya Savaşı’ndaki Türk-Alman müttefikliğinin Türkiye’de az bili-
nen bir veçhesini ortaya koymayı hedefleyen bu çalışma, Almanya’nın 
1914-1918 yılları arasında süren savaşta uyguladığı İslam stratejisinin sivil 
yönünü ve bunun Türk-Alman ittifakı içindeki uygulamalarını ele alıyor. 
Bu uygulamaların ilki, İstanbul’da da bir yapılanmaya giden ve içerisin-
de Osmanlı Devleti tarafından görevlendirilen Mehmed Akif, Şeyh Salih 
Tunusi, Abdürreşid İbrahim ve Halim Sabit gibi önemli şahsiyetlerin de yer 
aldığı Şark İstihbarat Biriminin teşkilidir. Bir diğeri ise İtilaf Devletleri safında 
savaşırken esir edilen Müslüman askerlerin Müttefikler safında savaşmasını 
temin etmeye yönelik olarak oluşturulan Müslüman esir kamplarıdır. Türk 
ve Alman arşiv kaynaklarından yararlanılarak kaleme alınan bu eser, Birinci 
Dünya Savaşı’nın çok az bilinen bir yönünü açığa çıkarıyor ve Osmanlı sul-
tanının halife sıfatıyla ilan ettiği cihad-ı ekber ve cihad ilanının bir sonucu 
olarak uygulanan İslâmcılık politikaları ile ilgili yeni çıkarımlar yapmaya 
imkân sağlıyor.

Söyleşiler ve Konuşmalar

Halil İnalcık
Profil Yayıncılık, 2013
Farklı konular üzerinde yapılan konuşmalarla  değişik yayın organlarında 
çıkan  söyleşilerden meydana gelen kitap Halil İnalcık’ın tarihçiliği, siyasi 
meselelere bakışı gibi pek çok konuda ipuçları sunuyor.

Komünistlerden İslâmcılara Bir 20. Yüzyıl Tarihi: Endonezya

Adrian Vickers
Ayrıntı Yayınları,  2013 
Bir ülkenin tarihi, bütün bir yüzyılı anlamamızı sağlar mı? Sadece bir ülkede 
yaşananlar, dünyanın önemli bir kesimindeki siyasi ve sosyal gelişmeleri 
bağrında taşır mı? Bu kitap, bu sorulara mükemmel bir cevap sunar. Batılı 
ülkelerin işgali ve sömürüsü, halkın buna karşı direnişi, bu direniş esnasın-
da ve sonrasında halk muhalefetinin kendi içinde “Ulusalcılar-İslamcılar- 
Komünistler” diye bölünmesi ve bunun bir içsavaşa daha doğrusu darbeye 
dönüşmesi, coğrafyamıza hiç de yabancı sayılmayan olgular. Bu çalışma, 
Endonezya’lı Pramoedya Ananta Toer’in yaşamını ve yazdıklarını rehber 
alarak, bir ülkenin tarihine ışık tutuyor.

Hub

Hasan Aycın
İz Yayıncılık, 2013
Her biri derin düşüncelerin ürünü olan 125 adet  çizginin yer aldığı kitap, 
Hasan Aycın çizgisinin geldiği yeri göstermesi bakımından ayrıca önemli.

1970’lerde Türkiye Solu

Vehbi Ersan
İletişim Yayınları, 2013 
Türkiye solunun en kitlesel olduğu dönem 1970’lerdir. Bugün dahi solun 
farklı renklerinden siyasi hareketlerin, o dönemdeki öncül örgütlerine ve o 
örgütlerin kitleselliğine referansla sergiledikleri “özgüven”, bu tespiti hâlâ 
geçerli kılmaktadır. Askerî darbeye kadar varlığını ve kitleselliğini muhafaza 
eden sol parti, örgüt ve hareketlerin, darbeyle beraber çekildikleri mevziler 
ise, 1970’lerle kıyaslandığında oldukça sathi bir siyasal etkiye işaret eder. 
1970’lerde Türkiye Solu, solun en canlı yıllarının tarihini anlatıyor.

İlim ve Hareket Adamı: 

Mehmed Said Ertürk

Mehmet Çelen
Beyan Yayınları, 2013

Said Hoca, metropol-

lere uzak bir coğraf-

yada yaşamasına ve 

ülke çapındaki İslami 

hareket içinde sesini 

çok fazla duyuracak 

şartlara sahip olma-

masına (bu şartları 

oluşturmak için ilave 

bir gayret sarf etmek 

istememesine) rağ-

men, bu hareketin 

son yıllardaki biçim 

ve öz değişmesine 

doğrudan veya dolaylı 

fikri katkısı inkâr edi-

lemeyecek bir kişiy-

di. Her şeyden önce, 

İslâmi hareketin geli-

şimi sürecinde çarpıcı, 

uyarıcı ve yenileyici bir 

fikri oluşumun öncü-

lüğünü yapanlardan 

biriydi.

Kitaplık
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