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Ahlak, Siyaset, Neo-Vesayet  

D oktrinel bir varoluş, mekân, zaman ve her türlü alt kimliğin üstünde, ilkesel bir varoluştur. 

Siyaseti de yine bu çerçevede daha geniş bir varoluşsal kimlik olarak okumak gerekir. Bir 

varoluş meselesi olarak siyaset anlayışı, herkesi ve her kesimi bu yönüyle güncel politik angaj-

manlardan daha sağlıklı bir okumaya, daha doğru bir pozisyon almaya yöneltecektir. Zira o 

zaman devrede insani, adli, ahlaki ve ilkesel unsurlar olacaktır; güncel politik angajmanlar değil…    

Son yıllarda kendisine “hizmet” hareketi adını veren Fethullah Gülen hareketi ve ona bağlı yayın 

kuruluşları, AK Parti hükümetinin çözüm süreci ve demokratikleşme gibi iç siyasetine; İran, İsrail 

ve Ortadoğu politikaları bağlamında dış siyasetine karşı amansız bir muhalefet sergiliyordu. Bu 

muhalefeti devlet kurumlarındaki bağlılarıyla birlikte sabotaj ve darbe teşebbüslerine dönüş-

türdüklerini 17 Aralık operasyonu sonrasındaki gelişmelerle şimdi daha net görebiliyoruz. Siyasi 

iktidarı itibarsızlaştırmak amacıyla yapılan “rüşvet ve yolsuzluk operasyonu” ile ilgili iddialar 

elbette yok sayılmamalı, üzeri örtülmemelidir! Polis-yargı denkleminde oluşan yapıyı dağıtmak, 

meselenin çözüldüğü anlamına gelmemelidir. Ancak bu, iddia edilen rüşvet ve yolsuzluk olay-

larını yok saymak şeklinde anlaşılmamalıdır. Aksi durum, daha da tehlikeli bir şekilde, rüşvet ve 

yolsuzluk iddialarının doğru olduğu kanaatini kuvvetlendirebilir. 

AK Parti ve Fethullah Gülen hareketi arasındaki restleşme artık geri dönülemez bir sürece 

girmiştir. Bu restleşme gerek AK Parti gerekse Gülen hareketinin Türkiye sınırları içindeki güç-

lerini aşan özgül ağırlık ve hacimlerde devam etmektedir. Dolayısıyla bu restleşme ve gergin-

likte “uluslar arası” boyutu gözden çıkararak bir okuma yapmamız sağlıklı da değildir, olası da 

değildir. Bu konuda ortaya çıkan semptomlar çok net bir biçimde ortadadır. Uluslararası boyut; 

dışarıdan Türkiye’ye sürekli çekilmeye çalışılan dizaynda, Müslümanların araçsallaşması gibi 

inkar edilmez bir gerçeği bize faş etmektedir. 

Öyle görünüyor ki, küresel politikaların belirleyicileri, Türkiye’de hâlâ sıkıntıları olduğunu 

düşünmekte ve buna yönelik bir ‘tedbir’ alma ihtiyacı duymaktadırlar. Bu çevrelerin, giderek 

daha yüksek bir sesle, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “gereğinden fazla büyüdüğünü” ve 

‘frenlenmesi’ gerektiğini dillendirmeleri boşuna değildir. Böylesi zor bir süreç insanların yazı-

larını, konuşmalarını ve sosyal medyadaki mesajlarını da olumsuz bir biçimde etkilemektedir. 

Olağan dönemlerde olduğu kadar, olağan dışı zamanlarda ve öfkelerin kabardığı anlarda da 

ağızlardan çıkan sözleri kulakların duyması ve sözün en güzelinin seçilmesi gerekir. Aksi halde 

kızgınlıkla rastgele söylenen sözler, şeytana prim verdiği gibi, şeytani güç odaklarının müminler 

arasındaki sorunları daha da derinleştirmelerine, ayrışmalarına ve hatta çatışmalarına imkân 

sunar: 

“Kullarıma de ki; sözün en güzelini söylesinler! Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü 

şeytan, insanın apaçık düşmanıdır.” (İsrâ 17/53)

Muhakkak ki insanların ve toplumların başına gelenler, yaşadıkları şeyler, zihniyetlerinin ve 

kendi elleriyle yaptıklarının bir sonucudur. Herkes işlediklerinin karşılığıyla baş başa kalacaktır!…

 Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle. 
 Umran 
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G Ü N D E M KARDEŞLİĞİ SÖZDEN ÖZE TAŞIMA ZAMANI

“Mü’minler sadece kardeştirler” (Hucurat 49/10) 

âyetini sıkça dillendiririz. Ancak bu hakikati tek-
rar edip durmakla, âyette beyan edilen ilahi ta-
limatın gereğini yapmış olur muyuz? Kardeşlik 
bilincini yüreklerimize sindirmeden ve özellikle 
âyetin devamındaki “öyleyse kardeşlerinizin ara-
sını düzeltin!” emrini yerine getirmek için çaba 
sarf etmeden, gerçekten “kardeşler” olduğumuzu 
söyleyebilir miyiz?

Evet, biz aynı Allah’a, Peygamber’e ve Kitab’a 
inanan, aynı kıbleye yönelen Müslümanlar olarak 
iman ve din kardeşiyiz. Bu kardeşlik, her türlü 
kimlik tanımlamalarının ve kan, ırk, vatan, tarih 
gibi bağların üzerinde, sıkı, sağlam ve kopmaz bir 
bağı ifade eder. Müslümanlık gerçek bir üst kim-
liktir.

Müslüman kimliği-
mizi ve kardeşliğimizi, 
“içimizdeki beyinsizler/
akılsızlar” (A’râf 7/155) 
ve gafi ller ile dışımız-
daki İslâm düşmanları 
alabildiğine aşındırıp 
tahrip etmek için ha bire 
çabalıyorlarsa da, bize 
düşen, bu kardeşliğimizi 
tahkim etmek ve Müslü-
man kardeşlerimizin ara-
sını düzeltmek olmalıdır. 

Bu düzeltme yani âdil 
barış çabalarına rağmen, 
bir taraf diğerine saldır-
maya devam ediyorsa, ne 

yapılması gerektiğini, ilgili âyetin sibakında bulu-

ruz ki, bu da çok ciddi ve büyük bir sorumluluk-

tur:

“Eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle 

savaşırlarsa aralarını düzeltiniz; eğer biri diğeri 

üzerine saldırırsa, saldıranlarla Allah’ın buyruğu-

na dönmelerine kadar savaşınız; eğer dönerlerse 

aralarını adaletle bulunuz, adil davranınız, şüp-

hesiz Allah adil davrananları sever.” (Hucurât 49/9)

Saldırgan tarafı Allah’ın buyruğuna döndürme 

sorumluluğu, elbette genel manada tarafl arın dı-

şındaki müminlere düşer; ancak bunu icra edecek 

kurumların oluşturulması daha acil bir görevdir. 

Parçalanmışlığımıza Rağmen Kardeşiz!

İmdi, inanç ve ilke düzleminde 

“kardeş” olmamıza ve vahdet 

içinde bulunma mecburiyetimi-

ze rağmen, Müslümanlar olarak 

bu sorumluluğumuzu yerine 

getiremediğimiz, aksine 

bölük-pörçük ve param-

parça bir manzara arz ettiği-

miz hatta “düşman kar-

deşler” haline geldiği-

miz apaçık ortadadır.

Yüce Rabbimiz; 

“Muhakkak ki bu si-

zin ümmetiniz bir tek 

ümmettir; çünkü hepini-

zin Rabbi Benim; öyleyse 

Bana karşı (takvâlı) so-

Abdullah YILDIZ

Kardeşliği 
Sözden Öze Taşıma Zamanı

“Kardeşlerimizi sevmeye ve onlara karşı kin, nefret, haset, suizan gibi kötü duygular 
taşımamaya ilaveten, fitne, kargaşa, anlaşmazlık ve husumet ortamında 

dilimize dikkat etmeli, Müslüman kurum ve kişilikler hakkında ağır ifadeler ve 
hakaret cümleleri sarf etmemeye özen göstermeliyiz.”
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rumluluğunuzun bilincinde olun!” (Müminun 23/52) 
buyurur.

Evet, hepimiz “bir tek ümmet”iz! Ancak, üm-
met olarak sorumluluklarımızın bilincinde miyiz?

Bu âyette ümmet bağlamında hatırlatılan 
“takvâ” bilincini, Muhammed Esed; ‘Allah’ın her 
zaman ve her yerde hazır olduğunun farkında 
olmak ve kişinin bu farkında oluşun ışığı altında 
varlığını biçimlendirme arzusu’ olarak tamımlar 
ki, ümmet olarak varlığımızı ve hayatımızı bu bi-
linçle ne kadar şekillendirdiğimiz gözler önünde-
dir ve âyet-i kerimenin devamındaki tanımlama-
nın tıpatıp aynısıdır:

“(Din-sistem tek iken) on-
lar aralarında işlerini parça-
ladılar. Her grup kendi inanç-
fi kir(sistem)leriyle hoşnuttur 
(sevinip - böbürlenmektedir).” 
(Mü’minûn 23/53) 

Yazık ki, Ümmet-i 
Muhammed’in şu anki ahvâli, 
kelimenin tam anlamıyla bir 
“parçalanmışlık”tır.

Bu tanımlama, umut kırıcı bir 
kabul olarak algılanabilir, ancak 
bu gerçekçi tespit ve teşhis; teda-
vi için, yani “kardeşlik bilincimizi” 
yeniden onarmak ve inşa etmek 
için ilk adım olarak zaruridir! 

Evet, vakıa budur! Ve yazık ki, 
bu parçalanmışlığımız, İslâm’ın azı-
lı düşmanlarına fırsatlar ve imkânlar 
sunmaktadır.

Hatırlarsak, yaklaşık on yıl önce, 
İslâm dünyasına yönelik sinsi planların baş mi-
marlarından biri (Zbigniew Brzezinski); “bundan böyle 
savaş Müslümanlarla Müslümanlar arasında ola-
cak” demişti.

Maalesef bugün, İslâm ülkelerinin birçoğunda 
ustaca sahnelenen bu sinsi planın sonucu olarak 
Müslüman kanı akıtılmaya devam ediyor ve dö-
külen her damla kan, parçalanmışlığımızı daha 
bir derinleştiriyor. Ümmet olarak, yaşadığımız 
coğrafyalarda aklımızı başımıza devşirmezsek, 
-Allah muhafaza eylesin- daha geniş çaplı etnik 
ve mezhebi savaşların içinde kendimizi bulabilir, 
daha kanlı çarpışmalara sürüklenebiliriz. 

Bu kanlı çatışmalardan uzak durmaya ve yak-
laşık bir yıldır kendi iç barış sürecini korumaya 

çalışan Türkiye’de ise; son zamanlarda siyasi-
ideolojik ayrışmaların, özellikle de Müslümanlar 
arasındaki meşrep ve mektep farklılıklarının daha 
derin fay hatlarına dönüştürülmek istendiğine ta-
nık oluyoruz.

İşte bu noktada Müslümanları, İslâmî duyar-
lıklarının gereğini yapmaya çağırmak, itidal ve 
teenniye davet etmek temel görevimizdir. Bu uya-
rılarımız, “birbirimize hakkı, sabrı ve merhameti 
tavsiye” (Asr 1-3; Beled 17), ilkesinin bir gereği olarak 
anlaşılmalı, kimseyi suçlama niyetinde olmadığı-
mız bilinmelidir!

Birbirimizi Sevmedikçe…

Yukarıda sözünü ettiğimiz 
kardeşliğin, “söz”den “öz”e 
ve “fi il”e yansıması gerektiği-
ni beyan eden Kur’ân âyetleri 
oldukça fazladır. Öyle ki, 
Kur’ân-ı Kerim baştan sona 
müminler arasındaki kardeş-
lik ve velâyet ilişkisini tanım-
layan ve düzenleyen âyetlerle 
doludur. İşte bunlardan sade-
ce bir kısmı:

“Müminler birbirlerinin 
velîleri(dostları, destekçileri, 
koruyucuları)dırlar…” (Tevbe 

9/71)

“Müminler, kâfi rlere karşı 
şiddetli, kendi aralarında ise 
merhametlidirler.” (Fetih 48/29)

“Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanla-
rı velî/dost edinmeyin! Onlar birbirlerinin dostu-
durlar. İçinizden onları dost tutanlar onlardandır.” 
(Mâide 5/51)

“Sizin dostunuz-velîniz ancak Allah’tır, 
Rasûlüdür, müminlerdir...” (Mâide 5/55)

Bir kez de biz tekrarlayalım: Bizim dostlarımız; 
Allah, Rasûlüllah ve mümin kardeşlerimizdir!..

Müminler arasında kardeşlik, dostluk ve sev-
gi bağının oluşturulmasını emreden çok sayıdaki 
âyet-i kerimenin mesajını çarpıcı biçimde özetle-
yen Peygamber Efendimizin (s.) şu hadis-i şerifi , 
özellikle şu günlerde öncelikli gündemimiz ve te-
mel davranış ilkemiz olmalıdır:

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbiri-
nizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız.” 1

Müslüman kimliğimizi 

ve kardeşliğimizi, “içi-

mizdeki beyinsizler/

akılsızlar” (A’râf 7/155) 

ve gafiller ile dışımız-

daki İslâm düşmanları 

alabildiğine aşındırıp 

tahrip etmek için ha 

bire çabalıyorlarsa da, 

bize düşen, bu kardeş-

liğimizi tahkim etmek 

ve Müslüman kar-

deşlerimizin arasını 

düzeltmek olmalıdır. 
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Şeytani güç odakları-

nın müminler arasında kin 

ve nefret duygularını ha 

bire körüklediği ve mü-

min kardeşlerimize karşı 

sevgi bağlarımızı törpüle-

diği bir ortamda, duamız 

Peygamberimiz’in şu duası 

olmalıdır:

“Allah’ım! Senden Seni 

sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine 

ulaştıran ameli yapmayı isterim.”2

Gelin, birilerinin köpürttüğü öfkelerimize ye-

nilmeyelim ve Haşr sûresinin 10. âyet-i celilesinde 

ümmet-i Muhammed’e örnek gösterilen, sahabe-

nin birbirine yaptığı duayı sözlerimize sertâc ede-

lim:

“Onlardan (Ensar ve Muhacirlerden) sonra ge-

lenler şöyle yalvarırlar: ‘Ey Rabbimiz! Bizi ve biz-

den önce iman etmiş olan (imanda bizimle yarışan) 

kardeşlerimizi bağışla ve imana ermiş olan(lardan 

hiçbiri)ne karşı kalplerimizde bir ğıll’e (kin ve nef-

rete; yersiz ve uygunsuz düşünce veya duygulara) 

yer bırakma. Ey Rabbimiz! Sen Raûf ve Rahîm’sin 

(şefkat sahibisin, rahmet kaynağısın!)’.”

Dilimize ve Kalbimize Dikkat!

Kardeşlerimizi sevmeye ve onlara karşı kin, 

nefret, haset, suizan gibi kötü duygular taşımama-

ya ilaveten, fi tne, kargaşa, anlaşmazlık ve husu-

met ortamında dilimize dikkat etmeli, Müslüman 

kurum ve kişilikler hakkında ağır ifadeler ve ha-

karet cümleleri sarf etmemeye özen göstermeliyiz.

Bu meyanda Rasûlüllah Efendimiz’in (s.) şu 

uyarıları, hepimizi ürpertmelidir: 

“Birbirinizle hasetleşmeyiniz…

Birbirinize kin ve nefret beslemeyiniz…

Birbirinize darılıp yüz çevirmeyiniz…

Bir kişiye, Müslüman kardeşine hakaret etmesi 

kötülük olarak yeter…”3

Yine Rasûlüllah’ın (s.), kızgınlık veya öfke an-

larında müslüman kardeşlerimize lanet ve beddua 

etmeyi yasaklayan şu hadis-i şerifi  de, dikkatle ve 

ibretle ve okunmalıdır: 

“Birbirinize, Allah’ın lâneti, Allah’ın gazabı ve 

cehennem temennisiyle bedduada bulunmayın.” 4

Böylesine netameli za-

manlarda, dilimize dikkat 

ettiğimiz kadar kalbimize 

de dikkat etmeliyiz:

Efendimiz (s.); “İnsan-

lar ilmi öğrenip ameli terk 

ettikleri, dille sevip kalple 

buğz ettikleri, sıla-i rahmi 

(akrabalık bağlarını) kes-

tikleri zaman Allah onlara 

lânet eder!” buyurmuştur.5

Allah’ın lânetine uğrama ihtimali, elbette her 

Müslümanı titretmelidir. 

İnsanların güç ve iktidar yarışına girip de ara-

larında husumet duygularının yükseldiği zaman-

larda, Rabbimizin yasakladığını (Hucurât 49/12) bile 

bile, rakipleri hakkında suizanlar geliştirmek ve 

onları zor durumda bırakacak tezgâhlar kurmak, 

ayıp ve kusurlarını ortaya dökmek de müminlere 

hiç yakışmaz. 

“…(Tecessüs ederek; casusluk yaparak) baş-

kalarının gizli yönlerini araştırmayın…” (Hucurât 

49/12)

Şair der ki: “İnsanların gizledikleri fenalıkları 

araştırma ki, Allah da senin ayıplarını ortaya at-

masın. İnsanların güzelliklerini anlat; ayıplarını 

anlatma! İhtimal ki, senin de ayıpların vardır.”6

Olağan dönemlerde olduğu kadar, olağan dışı 

zamanlarda ve öfkelerin kabardığı anlarda da ağız-

lardan çıkan sözleri kulakların duyması ve sözün 

en güzelinin seçilmesi gerekir. Aksi halde kızgın-

lıkla rastgele söylenen sözler, şeytana prim verdiği 

gibi, şeytani güç odaklarının müminler arasındaki 

sorunları daha da derinleştirmelerine imkân su-

nar: Rabbimiz bu konuda bizi şöyle uyarır:

“Kullarıma de ki; sözün en güzelini söylesinler. 

Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan, insa-

nın apaçık düşmanıdır.” (İsrâ 17/53)

Birbirimize Düştükçe Rüzgârımız Gider!

Dilimize, hâlimize, kâlimize, kalbimize dikkat 

etmez de aramızdaki anlaşmazlıkları çekişme ve 

kavgaya, hatta savaşa dönüştürürsek, işte o zaman 

başımıza nelerin gelebileceğini, şu âyet-i kerîme 

oldukça çarpıcı ve sarsıcı biçimde beyan eder:



7

 Umran • Ocak 2014 

  KARDEŞLİĞİ SÖZDEN ÖZE TAŞIMA ZAMANIKARDEŞLİĞİ SÖZDEN ÖZE TAŞIMA ZAMANI

“Allah’a ve Peygamber’ine itaat edin ve birbiri-
nizle çekişmeyin! Yoksa çözülüp yılgınlaşırsınız ve 
rüzgârınız (gücünüz, devletiniz) gider...” (Enfal 46)

İşte bu, şaşmaz bir “sünnetullah”tır ve günü-
müz Müslümanları için bir erken uyarı niteliğin-
dedir. 

Âyet mealinde “çözülüp-yılgınlaşma” olarak 
çevrilen “feşel” kelimesi; zaafa düşmek, korkuya 
kapılmak ve aptallaşmak gibi anlamlara gelir ki, 
ümmetin farklı unsurlarının birbirleriyle çekiş-
tiği dönemlerde Müslümanların nasıl bir zaafa 
düştüğü, yakın ve uzak tarihte açıkça gözlemlen-
miştir. Bu zaafın korkunç sonucu ise; ümmetin 
rüzgârının, güç ve enerjisinin kesilmesi ve devle-
tinin çökmesidir.

Böyle bir felaketle karşılaşmamak için yapıl-
ması gereken ise; âyetin başında ifade buyuruldu-
ğu üzere, Allah’a ve Rasûlü’ne itaat etmek; özellik-
le de müminler arasındaki kardeşlik, dostluk ve 
sevgi bağlarını koruyup güçlendirmeye ve onar-
maya yönelik Kur’ânî ve nebevî ilkelere sıkı sıkıya 
sarılmaktır.

“Din Allah’tan Başkalarının Olsun Diye, 
Birbirimizle Savaşalım mı?”

Adamın biri, Hz. Ömer’in oğlu Abdullah’a 
(r.anhümâ), Müslümanlar arasındaki Cemel ve 
Sıffi n savaşları sürecinde; ‘Niçin taraf olmadığını’ 
sorar. Abdullah (r.a.) bu soruyu sorana: 

- Allah Müslüman kanı dökmeyi haram kıldı, 
cevabını verir.

Adam üsteler: 
- Ama Allah “Fitne kalmayıncaya ve Din yal-

nız Allah’ın oluncaya kadar savaşın”(2/193) buyur-
du, der. 

Bunun üzerine Abdullah b. Ömer, ona şu ce-
vabı verir:

- Evet savaştık; ta ki Din yalnız Allah’ın oldu. 
Ama siz neredeyse Din Allah’tan başkalarının ol-
sun diye birbirinizle savaşı sürdürüyorsunuz.’ 7

İşte bu harika cevap, bugünün Müslümanla-
rı tarafından çok dikkatli ve doğru olarak okun-
malı ve anlaşılmalıdır. Müslümanlar birbirleriyle 
savaşmaya devam ettikleri takdirde -Allah muha-
faza- rüzgârımız tamamen gidecek ve yeryüzün-
de Allah’ın dışındakilerin Din ve düzeni egemen 

olacaktır. 

Ama müminler olarak; “Allah’ın ipine hep bir-

likte sımsıkı sarılıp” (Âl-i İmran 3/103), birbirimizle 

samimi dost ve kardeşler olduğumuz, birbirimi-

ze destek olduğumuz, “Allah yolunda, yan yana, 

kurşunla kenetlenmiş bir duvar gibi” saf bağladı-

ğımız (Saff 61/4), Allah Teâlâ yeryüzünde bize ikti-

dar verdiğinde; namazı kılıp zekâtı verdiğimiz ve 

iyiliği emredip kötülükten sakındırdığımız (Hacc 

22/41) zaman, işte o zaman, “Allah iman edenle-

ri müdafaa edecek” (Hacc 22/38) ve zafer gerçekten 

müminlerin olacaktır.

“Eğer Allah size yardım ederse, artık size galib 

gelecek kimse yoktur! Eğer sizi yüzüstü-yardımsız 

bırakırsa, o takdirde O’ndan sonra size kim yardım 

edebilir? Öyle ise müminler ancak Allah’a tevek-

kül etsinler!” (Âl-i İmran 3/160)

Aziz ve Celil olan Allah’ın biz müminleri yü-

züstü yardımsız bırakmasına yol açacak iç çekiş-

melerden uzak durabilme basiret ve ferasetine sa-

hip olmayı ve O’nun üstün yardımına lâyık olacak 

sâlih ameller ve hâlis çabalar ortaya koyabilmeyi 

yine Mu’în ve Müste’ân olan yüce Rabbimizden 

niyaz ediyoruz.

Dipnotlar
1 Müslim, Îmân 93; Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme 56.
2   Tirmizî, Deavât 73.
3    Müslim, Birr 32. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 35; Tirmizî, 

Birr 18; İbni Mâce, Zühd 23.
4   Ebu Dâvud, Edeb 53; Tirmizî, Birr 48.
5    Taberani.
6   Ebû’l-Hasan el-Maverdi, Edebü’d-Dünya ve’d-Din, M.E.B. 

yay., İst-1993, s.677.
7   Abdullah Yıldız, Kur’ân’ı Nasıl Anladılar, Pınar Yay.., s. 

44-45.

23 Kasım 2013’ü 24 Kasım 2014’e bağla-

yan gece açıklanan ve imzalanacak nükleer 

antlaşmanın bir parçası olduğu ilan edilen 

uzlaşı uluslararası kamuoyundaki yansıma-

ları Körfez üzerinden İran tehdidi hisseden S. 

Arabistan’da ciddi bir hassasiyet meydana 

getiriyor.

Olağan dönemlerde olduğu kadar, olağan 

dışı zamanlarda ve öfkelerin kabardığı 

anlarda da ağızlardan çıkan sözleri kulak-

ların duyması ve sözün en güzelinin seçil-

mesi gerekir. Aksi halde kızgınlıkla rastgele 

söylenen sözler, şeytana prim verdiği gibi, 

şeytani güç odaklarının müminler arasın-

daki sorunları daha da derinleştirmelerine 

imkân sunar: Rabbimiz bu konuda bizi şöyle 

uyarır:“Kullarıma de ki; sözün en güzelini 

söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. 

Çünkü şeytan, insanın apaçık düşmanıdır.” 

(İsrâ 17/53)
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Sorunlar, Sıkıntılar

-  Cemaat  içi sıkıntılar-sorunlar.
-  Cemaatle başka cemaatler arasındaki sıkın-

tılar.
-  Kişiler ve gruplar arası sıkıntılar.
-  Devletler arası sıkıntılar.
-  Etnik farklılık sebebi ile oluşan sıkıntılar.
-  Mezheb ve dini yorum farklılıklarından 

oluşan sıkıntılar. 
          

T arih boyu Müslümanlar arasında tartışmalar, 
sıkıntılar, savaşlar zaman zaman hep olagelmiş-

tir. Kimi zaman fikri tartışma seviyesinde kalan 
tartışmalar bazan da fiili çatışmaya dönmekte ve 
kanlar dökülebilmektedir. Müslümanların bir-
birleri ile savaşmaları yasaklanmasına, bir müs-
lümanı meşru bir sebep olmaksızın öldürmenin 
cehennemlik sebebi sayılmasına rağmen…

Daha önceki ümmetlere atfen hatırlat-
ma yapılarak, çatışmanın, bir-

birini esir almanın dünyada laneti, ahirette elim 
bir azabı gerektirdiği bilgisi ile müslümanlar 
uyarılmış olmasına rağmen (2/83-85) ne hazin-
dir ki Hz. Peygamber’den kısa bir zaman sonra 
müslümanlar ihtilaflarını kan dökmeye kadar 
vardırmışlardır.

Hayat boyu yaptıklarımız konusunda tutum 
belirlemek en önemli meselelerimizden biridir. 
Yaptığımız iyi işler vardır, kötü işler vardır. İnsan 
iyi işlerini  kahramanca (!)savunurken, yaptığı 
yanlış, hatalı, kötü işleri ise ya bile bile yaptığı 
işi kötülüğüne rağmen savunarak haklılığını isbat 
etmek ister ya da o suçu başkasına mal eder ve 
“Asıl suçlu odur, o olmasa ben bu hatayı yap-
mazdım” der. Evet insanların çoğu hatalarını asla 
kabul etmez ve devamlı kusuru ve hatayı başka 
şahıslarda ve kurumlarda ararlar. Örneğin;

Pavlus  Hz. İsa’nın dinini tek başına 
bozan bir yahudi’dir.!

Şemseddin ÖZDEMİR

MÜSLÜMANLAR ARASI
İhtilaflardaki, Tartışmalardaki

SIKINTILAR…
Bu ihtilaflarda ve tartışmalarda fertler ve gruplar arası tartışma dili sorunu ortaya 

çıkmaktadır. Kimi zaman en son söylenecek  sözü en başta söylemekle başlayan 
tartışmalar başlamadan kavga ile, çatışma ile, düşmanlık ile sonuçlanmaktadır.
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Abdullah ibn Sebe’nin tez-
gahları sebebi ile  sahabe ve 
tabiin birbirleri ile savaştılar!

Koskoca iki büyük ümmeti 
iki kişinin saptırıp çatıştırmış 
olduğunu kabul mümkün olma-
yan bir durum olmasına rağmen 
kimi müslüman zihinler için 
sahabe ve tabiin arasındaki savaşı 
izah ederken, çatışanlarda eksik-
lik aramamak ve hatayı başkasına 
mal etmek zaafı söz konusu idi.

Bu ihtilaflarda ve tartışmalarda 
fertler ve gruplar arası tartışma dili 
sorunu ortaya çıkmaktadır. Kimi 
zaman en son söylenecek  sözü 
en başta söylemekle başlayan tar-
tışmalar başlamadan kavga ile, çatış-
ma ile, düşmanlık ile sonuçlanmaktadır. Kimi 
zaman, sanki düşmanla konuşur gibi kaba, sert 
konuşmak vb. tutum ve tavırlar ihtilafları derin-
leştirmektedir. Kur’ân bu durumlarda Adem’in 
tutumunu benimseyip hayat ilkesi haline getirme-
mizi, İblisin tutumundan uzak kalmamızı Adem 
ve eşi üzerinden bize öğretir. Yani kendi yanlış ve 
hatalarımızı kabul edip konuşmayı oradan yürü-
tebilmek tutumunu…

Adem’in tutumu, kendi eksikliğini, hatasını 
ve suçunu başkasına mal etmemek, kabullenmek 
ve hatasını düzeltmek için çaba göstermektir.                                                              
Adem ve eşi İblisin vaadlerine inanarak günah 
işlediler. Böylece onları hile ile aldattı. Ağacın 
meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine 
göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini 
örtmeye başladılar. (7/22) 

“Ey Rabbimiz, dediler, öz benliklerimize zul-
mettik. eğer bizi affetmez, bize acımazsan elbette 
ki hüsrana uğrayanlardan olacağız.” 

Görülüyor ki Adem’in tutum ve tavrı, kendi 
hatasını üstlenmek, nefsini suçlamak, kınamak ve 
kendi hatası dolayısıyla başkasını suçlamamaktır. 
Allah dualarını kabul etti ancak onları bulunduk-
ları güzel ortamdan meşakkatli, sıkıntılı ortama 
(dünyaya) yolladı.

Müslümanlar arası tartışmalarda, ihtilaf konu-
larında, cemaatler arasındaki ihtilaflarda, cema-
atlerin kendi içindeki çekişmelerde, münaka-
şalarda Kur’ân’ın gösterdiği biricik yol: Asla tek 
yanlı hareket etme, kendi hatanı kabul et, haklı 

çıkmak için hileye ve yalana 
başvurma, Adem gibi davran 
ve açıkça, kendi aleyhine de 
olsa “biz yaptık, hata bizde” 
de! Yalnızca dış güçleri suç-
lamak, MOSAD’ı, CIA’yı vb. 
kuruluşları, ABD’yi İsrail’i, 
İngiltereyi suçlamak, yalnızca 
laik, Kemalist ikitidar odakla-
rını/düzeni suçlamakla hiçbir 
sonuç elde edilemez.

Müslümanlar gerek fert 
gerekse cemaatler olarak önce-
likle, sıkıntıların sebebi olan 
konuyu ciddiyetle araştırma-
lı, kendi eksik ve hatalarını 

dürüstçe kabul ederek yola çık-
malıdırlar. Kendilerinden kaynaklanan  eksikleri-
ni hatalarını, yanlışlarını halletmeden sıkıntıların 
ortadan kalkmayacağını, kendilerini koruyama-
caklarını kabul etmelidirler.

Bugün İran İslâm devrimi 30 sene sonra geldi-
ği tıkanıklığın, ciddi, örnek alınır bir model ürete-
memenin, bugünkü ortamda Şii-Sünni çekişme-
sinin/çatışmasının artmasındaki kimi katkılarının 
nedenlerini sakince, adilce araştırmalı, ümmetin 
geleceği hususunda sorumluluk bilinciyle dav-
ranmalıdır. “Biz neleri beceremedik, nerede eksik 
yaptık, niye daha insani bir sistem inşa edemedik, 
neden İranlı gençler İslâmi yaşantıdan uzakla-
şıyorlar, niye İranlı kadınlar tesettürden sıyrılıp 
çıkıyorlar” vb. soruları kendilerine sorup çözüm-
ler aramalıdırlar.  

Aynı şekilde sünni dünyanın ilim adamları, 
alimleri acaba neleri çözmeye çalışıyorlar? Birçok 
medresede, ilahiyat fakültelerinde vb. yerlerdeki 
ilim adamları bugünkü şartları dikkate alarak 
insanlığa rahmet olacak, vahyin şahidi olacak, 
üsvetün hasene olabilecek bir sistemi, hayat tarzı-
nı oluşturma yolunda çaba göstermeliler!...

Evet müslümanlar zalim düzenleriyle hayatları 
bahasına mücadele yürütüyorlar, ancak bir yan-
dan da hem kendileri hem de insanlık alemi için 
siyasal, ikitisadi, ahlaki model üretmekle  imtihan 
olmaktadırlar, sorumluluk taşımaktadırlar. 

Ne var ki ilahiyat fakültelerindeki ilim adamla-
rımız, din dersi hocalarının okullarda din dersle-
rini anlatmaktaki başarısızlığı, lakaytlığı,  gençler-
le iyi bir etkileşim kuramayışları üzerinde tekrar 

Cemaatler kendi içle-
rinde veya birlikte iş 
yaparken sert tartış-
malara girmemelidir-
ler. Kırıcı, dışlayıcı, 
düşmanlık doğuru-
cu, şeytanın devreye 
gireceği ve araların-
da rahmet meltemleri 
değil, azap fırtınala-
rı estirecek fitnelere 
meydan verici üslup-
lardan kaçınmalı-
dırlar. 
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hassasiyetle düşünmeliler ve “acaba yetiştirme tar-
zımızda mı sıkıntılar var, yöntemimiz mi hatalıdır 
vs. diye sorup çözüm üzerine kafa yormalıdırlar, 
bu ümmet,n ve insanlığın geleceği adına vebaldir. 
Yoksa bunun yerine gençleri suçlayıp işin içinden 
çıkmaya mı çalışmaktadırlar?

İblis kendi yanlış tutumunun müsebbibi ola-
rak Allah’ı suçlar: “İblis dedi ki: ‘Öyle ise beni 
azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onları 
saptırmak için senin doğru yolunun üstüne otura-
cağım.” (7/16) Görüldüğü gibi İblis’in  tutumu,  
yaptığı hatasını kabul etmeme tutumudur, suçu 
başkasında arama tutumu, kolaycılığı.

Müslüman olduğunu söyleyenler olaylara 
etnisitelerinin, mezheblerinin, hiziblerinin, siyasi 
stratejilerinin, ekonomik çıkarlarının gözü ile 
bakmaya devam ettikçe , Adem!in tutumu yerine 
İblisin tutumunu benimseyecektir. Bakara 83-85 
ayetlerini okuyup ta aksini yapanlar dünyada 
belalara düşmeyi hak etmektedirler. Bugün müs-
lümanlar arasındaki en büyük tehlike, mezhe-
bi, etnik ve hizbi sürtüşmelerdir, ayrışmalardır. 
Coğrafyalarındaki sorunlara bu gözlükle bakma-
ları ve fiilen birbirleriyle savaşıyor olmalarıdır. 
Müslümanların birbirlerini öldürmeleri ihtilafı, 
düşmanlığı derinleştirmekten, yeni kanlı sayfa-
lar oluşturmaktan başka bir şey getirmeyecek-
tir. İslâm dünyasının ve müslümanların içinde 
bulunduğu bugünkü halden çıkması için çözüm 
yolları üzerinde karşılıklı, samimi bir şekilde, 
sırf Allah için oturup çalışmak yerine, günübir-
lik fetvalar yayınlamak yangına benzinle gitmek 
demektir.

Tartışmalarda ihtilaf noktalarının çözümü 
konusunda adil olmak esas olmalıdır. 

“Ey inananlar, adâleti tam yerine getirerek 
Allâh için şâhidlik edenler olun. Kendinizin, ana 
babanızın ve yakınlarınızın aleyhinde bile olsa, 
(şâhidlik ettiğiniz kimseler) zengin veya fakir de 
olsalar (adâletten ayrılmayın).” 4/135  

“Ey inananlar, Allah için adâletle şâhidlik 
edenler olun. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin, 
sizi adâletten saptırmasın. Adil davranın, takvâya 
yakışan budur.” 5/8

Ancak adaletin ölçüsü insanın kendi egosu 
değil, Allah’ın emirlerini, sınırlarını, ölçülerini 
muhtevi olan Kur’ân-ı Kerim’dir.

Tartışmalarda bilgiye dayalı konuşmak, tahkik 
ederek konuşmak (4/83,49/6) bilinçli müslüman-

ların tutumudur. Kulaktan dolma duydukları ile 

konuşmamak, duyduğu bilgileri tahkik etmek, 

araştırıp sormakla hareket etmek asıldır. Asla 

medya üzerinden değil yüz yüze konuşabilmek, 

başkalarını sırrımıza-dertlerimize ortak etmemek, 

aramıza fitne, çatışma sokabilecekleri açıklarımızı 

hissettirmemek asıldır.

Müminler Arası İletişim Sorunu

Kendi mensupları  ile kaba sert bir tarzda 

konuşmayı marifet addeden birçok yönetici, dışa-

rıdaki insanlarla çok daha nazik, alttan alan ve 

onu etkileyen bir dille konuşmayı becerebilmek-

tedir. Yine ayrıca müminlerle hizibçi bir mantıkla 

sert ve düşmanca konuşan birçok kişi, başka 

değerlerin, inançların müntesipleri ile çok daha 

idare edici bir iletişim yürütebilmektedir.                                                                                                                       

“Asra andolsun ki,   insan ziyandadır.  Ancak 

inanıp iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı tav-

siye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler 

ziyânda değillerdir.” (103/1-3)

“İnanan erkekler ve inanan kadınlar, birbirle-

rinin velisidirler, birbirlerine  iyiliği emrederler, 

kötülükten men ederler, namazı kılarlar, zekâtı ve-

rirler, Allah’a ve Elçisine itâ’at ederler. İşte onlara 

Allah rahmet edecektir.” (9/71)

 

Konuşmalar ve Tartışmalar En Güzel Yöntemle Olmalı

“İyilikle kötülük bir olmaz,Sen (kötülüğü) 

en güzel bir şekilde önle. zaman seninle arasın-

da düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir 

dost olur.”  (41/34)

“Kullarıma söyle, sözün en güzelini söyle-

sinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şey-

tan, insanın apaçık düşmanıdır.” (17/53) 

Cemaatler kendi içlerinde veya birlikte iş 

yaparken sert tartışmalara girmemelidirler. 

Kırıcı, dışlayıcı, düşmanlık doğurucu, şeytanın 

devreye gireceği ve aralarında rahmet mel-

temleri değil, azap fırtınaları estirecek fitnele-

re meydan verici üsluplardan kaçınmalıdırlar. 

Amacın hak olanı, rüşt olanı ortaya koymak 

olduğunu, birbirine sıkı sıkıya geçmiş tuğlalar 

gibi sapasağlam duvarlar olmları gerektiğini, 

Allah’ın böylelerini sevdiğini unutmamalıdırlar.
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Yakup Köse ve “32” Kişi İçin 
Bitmeyen 28 Şubat

Ali Tarık PARLAKIŞIK

Bazı 28 Şubatçıların serbest kalmasını da düşündüğümüzde Yakup Köse haklı 
çıkıyor; “Bu yaşanıp bitmiş bir hikaye değil. İçinde bulunduğumuz zaman 
diliminde dahi etkisini devam ettirdiğini sadece hukusuz yargı kararlarının 

hala yürürlükte olmasından bile anlayabileceğimiz, adına 28 Şubat dedikleri 
bir sürecin gölgesi altında devam eden bir hikaye.”

28 Şubat Darbesi için, “postmodern” bir 

darbe diyorlar; modern sonrası manasın-

da. Modern ne kadar çektirdiyse Müslüman’a, 

postmodern de bilfiil Müslüman’a karşı yakı-

cılığını hep korumuştur. Biz burada moderni, 

postmoderni, nüanslarını ilh. konu edinmeye-

ceğiz. Lakin mezkûr “postmodern” darbenin 

yaktığı ve yakmaya devam ettiği hayatlardan, 

Yakup Köse’nin hayatına dair, kendi kitabı 

olan ‘Bir Çocuğun Gözünden 28 Şubat-Cezaevi 

Notları’  doğrultusunda bir iki noktaya dikkat 

çekeceğiz.

Bu yazının yazıldığı anlar, Yakup Köse’yle 

birlikte 32 kişinin sonucu ertelenen mahke-

melerinin açıklandığı günün içerisinde. Yani 

25 Aralık 2013. 27 Kasım 2013’te on yıl önce-

sinden kalan mahkemeleri görülmüş ve sonu-

cunun açıklanması 25 Aralık’a ertelenmişti. Ve 

davaları onandı. Bir süre önce Yakup Köse sanal 

ortamdan bir mesaj vermişti; “Çilemizi bile kıs-

kandılar!” Minval bu minval…

Birçok kişi mezkur şahsı “Milat Gazetesi 

Yazarı Yakup Köse” diye tavsif ederken, yazan 

için tarafından “Yakup Köse” olarak tavsif edil-

diğini düşünürsek, yani bir tanışıklılık-bir 

muhabbet söz konusu ise, bu yazının nasıl 

duygu ikliminde kaleme alındığını hesap etmek 

çok zor olmasa gerek.

Kitabından biraz takip edersek; Yakup Köse, 

Goethe’nin “iyi yazabilmek için, imla kuralla-

rını unutmalısınız” sözünü zikredip, diyor ki; 

“Bu sözün kılavuzluğunda hareket ediyorum.” 

Hasbelkader -yaşadığı ve hissettiği- mücerret 

manaları bize başka türlü de aktaramaz. Gayrisi 
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kolay mı? 1996 yılındaki Çeçenistanlı müca-
hitlerin “Avrasya Feribotu” eylemini biliriz. 
O sırada on dört yaşında olan Köse, diyor ki; 
“Yine böyle bir “sohbet” gününde “Çeçenistan 
ve Bosna’da zulüm gören kardeşlerimiz” temalı 
bir konuşma gerçekleşiyordu. Yakın zamanda 
Refah Partisi’nin düzenleyeceği bir miting olaca-
ğını, “zulme sessiz kalmamak” adına bu mitinge 
katılacaklarını söylüyorlardı. Sanırım yaşımın 
küçüklüğünden dolayı beni davet etme gereği 
duymamışlardı. Buna rağmen çocuk yüreğimin 
en derinine işlemiş bir hissiyatla (bugün bile 
bu düşünce bana komik gelmiyor) bir şekilde 
kendime vazife biçip miting 
yerinde yani Antalya Murat 
Paşa Camii’nin bahçesinde 
olmayı kafama koyuyorum.” 
Şahsi olarak belirteyim; bana 
bu duygu yabancı gelmiyor. 
Zannediyorum Müslüman 
gençlerin geneline yaban-
cı gelmeyecek bir duygu. 
İnsanın fikri buudunun 
henüz oluşmadığı bir zaman. 
İstidatsızlık yaşları. Lakin hül-
yaların mücerretler dünyasın-
da bir oradan bir buraya koş-
manın ve büyük işlere hazır-
lanmanın yaşları. Yakup Köse 
de bu “sorumluluk bilinci”yle 
mezkûr nümayişe katılıyor. 
Avrasya Feribotu’ndaki müca-
hitlerin yaptığı gibi el işaretiyle 
selamlar veriyor, sloganlar atı-
yor, tekbir getiriyor. Birkaç ay sonra şehir 
dışından gelen akrabalarıyla birlikte yemek 
yerken eve polis gelir ve Yakup Köse’yi apar 
topar götürürler. Bu arada polisler, babasına da 
“oğlunuz ufak bir kavgaya karışmış, emniyete 
götürmemiz gerekecek!” diyerek baştan savma 
bir tavırla ‘olan biteni açıklarlar’. Ben Yakup 
Köse’nin cezaevinde yaşadıklarını, duyduğu 
küfürleri, muhatap olduğu işkenceleri tek tek 
anlatmayacağım burada. Zaten kitabında, hep-
sini anlatıyor. Mamafih on dört yaşında yaka-
lanan bu “terörist”i polis arabada götürürken, 

Antalya sokaklarından geçerken, Yakup Köse’ye 
hitaben, -Kur’ân’da belamın tarifindeki gibi 
ağzından dili sarkan köpek hesabı- kurduğu şu 
cümleyi zikretmeden geçemeyeceğim; “Bak lan 
şerefsiz, son kez bak! Belki buraları bir daha 
göremeyeceksin!” Hiçbir şeyden haberi olma-
yan on dört yaşındaki Yakup, polisten istediği 
her şeyi yaparsa annesine geri döneceğine inan-
mış bir vaziyette. Kendisine yöneltilen suç ve 
dolayısıyla “annesine dönmek” için kabul ettiği 
(?) suç şöyle; “İBDA-C örgütüne Mehmet abi ve 
Selami abiyle birlikte katılmıştım. Beraber top-
lantılar yapıp İslam Devletinin kurulması doğ-

rultusunda faizci, Siyonist 
devletin bütün mekânlarına 
saldırı kararı almışız ve bu 
saldırıları gerçekleştirmi-
şiz.” Ve benzeri düzmece 
suçlarla -on dört yaşındaki- 
Yakup ve aynı şekilde cezae-
vine giren Mehmet ve Selami 
ağabeyleriyle bir masanın 
muhitinde, masaya serpiş-
tirilmiş mermiler, dergiler, 
tesisat malzemeleri (Yakup 
Köse’nin babasının mes-
leği icabı evinde bulunan 
tesisat malzemeleri); karşı-
larında kameralar; emniyet 
müdürü açıklama yapıyor; 
“Arkadaşlar! Yaklaşık bir 
senedir güzel şehrimizi kana 

bulmak isteyen irticai terör 
örgütü mensuplarını hücre evlerine yaptığımız 
operasyonla ele geçirdik. Şüpheliler, Türkiye 
Cumhuriyeti’ni yıkarak yerine şeriata dayalı 
bir rejim getirmek için mücadele ettiklerini 
itiraf etmişlerdir. Güzel Antalya’mıza geçmiş 
olsun diyor ve emniyet çalışanlarımızı tebrik 
ediyorum.” Ve bilahare 28 Şubat medyası-
nın morfinli kafa yapısını afişe eden man-
şetler, birkaç gün sonra; “İşte Teröristler!”, 
“Turizmin Merkezini Kana Bulayacaklardı!”, 
“İBDA-C’ye Ağır Darbe!”, “İBDA-C’nin Silahlı 
Kanadı Çökertildi!” Ve bütün bu dikkat çek-
tiğimiz noktalardan önce, Yakup Köse’ye isnat 

Evet, Yakup Köse on dört 

yaşında suçsuz bir şekilde 

hapse girdi. Mezkur mahke-

mede birlikte yargılandığı 

32 arkadaşı da suçsuz bir 

şekilde cezaevine girdiler. 

Ve şu anda yine girme ari-

fesindeler. “32 arkadaşı” 

diyorum, çünkü arkadaş-

ları Hasan Meriç, Noel 

Baba Operasyonu sıra-

sında şehid edilmeseydi o 

da bugün yargılanacaktı. 

Bu adamların hiçbirinin 

“suç”ları yok! Sadece 

isnatları var! 
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edilmeye çalışılan örgüt üyeliği suçuna (!?) 
dair, kısa bir diyalog (ki, bu ve benzeri diyalog-
lara, cezaevine girdiğinden itibaren birçok kez 
muhatap oluyor); “-Yemeğini yedin mi Yakup?, 
-Yedim abi.;- Çay içer misin?, -İçerim, zahmet 
olmazsa.; -Yok, zahmet olmaz. Sen şimdi bize 
anlatacaksın, bize zahmet çıkarmayacaksın, biz 
de sana iyi davranacağız. Tamam mı?, -Olur!; 
-İBDA-C nedir?, -O ne abi?; -Oğlum üye olmuş-
sun, cihad ediyormuşsun, gösterilere gitmişsin, 
eylem yapmışsın?, -Abi ben gösteriyi biliyorum 
da o biraz önce söylediğiniz, üye olduğum şeyi 
anlayamadım.; -Nasıl bilmiyorsun lan? İnsan 
üye olduğu şeyi bilmez mi?, -Abi ben okuldan 
Refah Partisi’ne gidiyordum, Mehmet ve Selami 
abilerle. Onu mu diyorsunuz?; -Sen tanıyor-
sun demek ki Mehmet abini, 
Selami abini?, -Tanıyorum abi. 
Okuldan sonra oraya gidiyor-
duk ama üye olmadım. Zaten 
ne benim ne de ağabeylerimin 
yaşı tutar.” 

Derken… “Hayata Dönüş 
Operasyonu”nun “Noel Baba” 
ayağını, Yakup Köse bilfiil yaşa-
mış bir insan. Hatta yanında, 
arkadaşı Hasan Meriç şehid edil-
miştir. Ve çok sayıda yaralılar… 
Köse’nin asker kurşunuyla, kolu 
alçıya alınması gereken bir rad-
deye gelmiş. Biraz tefekkür etmeye çalışıyorum 
ama edemiyorum. Bu duruma mantık sınırları 
içersinde bir açıklama getiremiyorum. Zaten 
mahkûm bu adamlar. Cezaevindeler. Noel Baba 
Operasyonu nedir? Ne anlama geliyor? Zaten 
cezaevinde mahkûm bulunan bu adamlara; bir 
daha baskın, kurşunlama, bombalama neyin 
nesi oluyor? Aslında mesele ayan beyan ortada. 
İskilipli Atıfları, Ali Şükrü Beyleri ilh. şehid 
eden  İslam düşmanı zihniyet zulme ve kana 
doymamış. Suçsuz yere cezaevine girenlere 
bir de cezaevinde saldırıyor. Sonucu açıklanan 
mahkemenin sebebi Bandırma Cezaevi’ndeyken 
yaşanan olaylar. Bandırma Cezaevi’nde “cezaevi 
duvarından itfaiye arabalarının üzerine çıkıp, 
molotof atıldığını” dillendiriyor. Aynı şekilde 
“kamera kayıtlarının bir yerlerde bulunduğunu 

ve ortaya çıkarılmasını” da dillendiriyor. Diyor 
ki; “Bu mahkeme 28 Şubat darbesini yapan, 
binlerce müslümanı mağdur eden paşaların 
verdiği emirle Bandırma Cezaevi’ne başlatılan 
operasyonun neticesidir. Onların yaktığı, onla-
rın kırdığı, onların öldürdüğü davadan dolayı 
ben ve otuz iki arkadaşıma ceza vermek istiyor-
lar.” Bazı 28 Şubatçıların serbest kalmasını da 
düşündüğümüzde Yakup Köse haklı çıkıyor; 
“Bu yaşanıp bitmiş bir hikaye değil. İçinde 
bulunduğumuz zaman diliminde dahi etkisini 
devam ettirdiğini sadece hukusuz yargı kararla-
rının hala yürürlükte olmasından bile anlayabi-
leceğimiz, adına 28 Şubat dedikleri bir sürecin 
gölgesi altında devam eden bir hikaye.” Ve her 
fırsatta diyor ki; “Bizler bin yıl sürecek olan 28 
Şubat darbesinin artık bitmesini bekliyoruz. 

Sonuçlarının ortadan kaldırıl-
masını istiyoruz. Başta Salih 
Mirzabeyoğlu olmak üzere, zin-
danlarda olan Müslümanların 
serbest bırakılmasını istiyoruz. 
28 Şubat’la böyle hesaplaşılır.”

Mamafih… Evet, Yakup 
Köse on dört yaşında suçsuz 
bir şekilde hapse girdi. Mezkur 
mahkemede birlikte yargılan-
dığı 32 arkadaşı da suçsuz bir 
şekilde cezaevine girdiler. Ve 
şu anda yine girme arifesinde-

ler. “32 arkadaşı” diyorum, çünkü arkadaşları 
Hasan Meriç, Noel Baba Operasyonu sırasında 
şehid edilmeseydi o da bugün yargılanacaktı. 
Bu adamların hiçbirinin “suç”ları yok! Sadece 
isnatları var! Yakup Köse ve arkadaşları bu 
duruma düştüler. (Allah yardımcıları olsun!)

Velhasıl… Ülke içinde kirli oyunların ayyu-
ka çıktığı şu günlerde 32 Müslüman hapse 
girmenin arifesinde. Müslümanların velisi 
Allah’tır, kafirlerin velisi ise Şeytan’dır. Allah 
Müslümanları şerden korusun, hayırlara boğ-
sun…

“Allah, ancak din konusunda sizinle savaşanla-
rı, sizi yurtlarınızdan sürüp-çıkaranları ve sürülüp-
çıkarılmanız için arka çıkanları dost (veli) edinme-
nizden sakındırır. Kim onları dost edinirse, artık 
onlar zalimlerin ta kendileridir.” (60/9)
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“(…) Amerika’nın tarihi boyunca sahip oldu-

ğunu düşündüğü kendine özgü özellikler dış 

politikaya karşı iki birbirine zıt tavır yarattı: 

Birincisi Amerika’nın kendi değerlerine göre en 

iyi şekilde kendi ülkesinde demokrasiyi kusursuz 

hale getirip böylece insanlığın geri kalanı için 

bir ışıldak olarak hizmet edebileceği görüşüdür. 

İkincisi ise Amerika’nın değerlerinin ülkeye, bun-

ları bütün dünyaya yayma yükümlülüğü getirdiği 

görüşüdür. Temiz bir geçmişe hasretle mükemmel 

bir geleceğe istek arasında bocalayan Amerikan 

düşüncesinde her ne kadar II. Dünya Savaşı’ndan 

beri karşılıklı bağımlılığın gerçekleri ağır bas-

makta ise de yalnızlık politikası ile yükümlülük-

lere girme politikası arasında bir saat rakkası 

gibi gidip gelmektedir. (…) Bir Bismarck ya da 

bir Disraeli, dış politikasının içerikten çok yön-

teme ilişkin olduğu fikrini eğer anlayabilselerdi, 

bunu çok saçma bulurlardı. Dünyada hiçbir ulus, 

Amerika kadar kendini ahlâkî değerlerle bağla-

mış değildir. Dünyada başka hiçbir ülke, tanımı 

gereği mutlak olan değer yargıları ile bunların 

uygulanması gereken somut durumlar arasındaki 

boşluğu doldurmak için kendine bu kadar eziyet 

etmemiştir.” (Henry Kissinger, Diplomasi’den)

1929 Büyük Buhranı aslında sadece kapitaliz-

min en büyük krizlerinden birisini değil 

İngiltere’nin 1815 Viyana Kongresi ile başlayan 

dünya hegemonyasının da sona ermesini  sem-

bolize ediyordu. İngiltere Merkez Bankası artık 1 

sterlinin 1 ons altına denk olmadığını açıklaması 

sonrasında uluslararası sistemde hegemonya krizi 

mütecessim hale geldi. Birinci Büyük Savaş son-

rasında imzalanan Versailles Antlaşması ile kısıt 

altına alınan Almanya’nın revizyonist politikala-

rına gereken tepkiyi veremeyen İngiltere aslında 

“Üzerine Güneş Doğmayan İmparatorluk” efsa-

nesinin siyasal kapasitesinin sona erdiğini göste-

riyordu. Bununla birlikte dünya hegemonyasını 

devralacak siyasal güç henüz tam anlamıyla belir-

ginleşmemişti. Hegemon güç olmaya iktisaden ve 

siyaseten en uygun ülke ABD ise Birinci Büyük 

Savaş sonrasında Monroe Doktrini’ne geri dön-

müş, uluslararası sistemle ilişkisini en alt seviyeye 

indirmişti. İkinci Büyük Savaş aslında bir bakıma 

İngiltere’nin hegemonyayı devretme süreciydi.

Epigrafta bir kitabından alıntı yapılan ABD 

hariciyesinin en başarılı personellerinden birisi 

olarak kabul edilen Henry Kissinger, ABD’nin 

iki savaş arası dönemde uluslararası sistemin 

dışında konumlanma arayışına devam etmesini 

bambaşka bir diplomasi geleneğinden geliyor 

oluşuna bağlamaktadır. Bu bağlamda ABD’nin 

1815 Viyana Kongresi ile müşahhaslaşan “güç 

dengesi” sistemine yabancı olduğu kabul edile-

bilir ancak Kissinger’ın iddia ettiği gibi ABD’nin 

o dönemki Başkanı Woodrow Wilson’ın meşhur 

“14 İlke”siyle aslında çok daha “eşitlikçi” bir ulus-

lararası sistem inşa etmeye çalıştığı iması oldukça 

iyimser ve propagandist gözükmektedir.  Birinci 

Büyük Savaş’ın neticede “güç dengesi” sistemini 

bir daha geri dönmeyecek biçimde yok ettiği, 

küresel siyasî ve iktisadî gelişmelerin süreci şekil-

lendirdiği, daha doğrusu E. Hallet Carr’ın kitabı-
na başlık olduğu biçimiyle “Yirmi Yıllık Kriz” içe-

Öner BUÇUKCU

ABD Dış Politikası, Yeniden!
“Arap devrimleri Fas’tan Afganistan’a kadar uzayan Transkafkasya’yı da içine alan coğrafyadaki siyasal 
fay hatlarını harekete geçirdi. Arap devrimlerinin yaşandığı ülkelerde genellikle ekonomik olarak alt gelir 

gruplarından beslenen toplumsal hareketlilik gerçekleştirilen demokratik seçimlerle küresel sistemin adaletsiz 
örgütlenmesini, bağımsız ve eşit devletlerarası ilişkileri de içeren bir retorik oluşturmaya başladı.  
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risine soktuğu daha basit fakat daha hakkaniyetli 
bir analiz olabilir.

Diğer taraftan Kissinger’ın bütün bu laf kala-
balığı arasında esas vurguladığı noktanın ABD 
dış politikasında iki farklı bakış/üslup/yaklaşım 
biçiminin rekabet halinde bulunuyor olmalarıdır. 

Bu rekabetin en ilginç örneklerinden biri-
si 2008 yılındaki ABD Başkanlık seçimleriydi. 
Barack Obama 2008’de ilk kez başkanlığa seçil-
diğinde hem ABD kamuoyunda hem de tüm 
İslâm dünyasında karşılıklı 
olarak algılarda ciddi bir 
kırılma yaşanıyordu. 2008 
yılı Aralık ayında İsrail 
kuvvetleri Gazze’ye ope-
rasyon düzenlediklerinde 
durum hakkında fikri soru-
lan Obama henüz resmen 
görevi devralmadığı için bu 
konuda fikir beyan etmesi-
nin doğru olmadığını söyle-
yerek saldırı hakkında açık-
lama yapmaktan çekinmişti. 
Çok çeşitli ortamlarda Başkan 
Bush döneminde İslâm dün-
yası ile geliştirilen ilişkinin 
biçiminden rahatsız olduğunu 
dile getiren Obama’nın Dökme 
Kurşun Operasyonu ile imti-
hanı başarısızlıkla sonuçlandı. 

2008 seçimlerinde dış poli-
tikayı önemli bir seçim argü-
manı olarak kullanan Obama 
mümkün olan en kısa süre-
de ABD askerlerinin Irak’tan 
çekileceğini, tüm dikkatin 
Afganistan’a yöneltileceği ve 
burada da en kısa sürede istik-
rarın sağlanacağını vaad etmiş-
ti. Obama’nın bu bağlamda Cumhuriyetçilerden 
farklılaşan üslubu ise bölgesel krizlerde soru-
nun bütün taraflarıyla görüşülebileceği yönün-
deki açıklamaları oldu. Sorunun bütün tarafları 
muğlâk ifadesiyle işaret edilen Taliban’dan baş-
kası değildi. Bu strateji İslâm ile kavga halinde 
ABD imajının da tadil edilmesini sağlayacak-
tı. Obama’nın dış politika yönelimine ilişkin 
mesajlar verdiği İstanbul ve Kahire konuşmaları 
ABD’nin “the New American Century” söylemin-

den keskin bir dönüşü gösteriyordu zira Obama 
hem Ortadoğu’da hem de Afganistan’da tek taraflı 
eylemlerden ziyade istişareden ve birlikte hareket 
etmekten bahsediyordu. Ancak ABD çıkarların-
dan taviz söz konusu değildi. 

2010 yılında yayınlanan Ulusal Güvenlik 
Strateji Belgesi’nde dünyanın 21.yüzyıla 20.yüz-
yılda tasarlanmış bir uluslararası sistemle girdiği-
nin, dolayısıyla birtakım yeni tehlikelere ulusla-
rarası sistemin cevap vermekte başarısız olduğu-

nun ve bu sebepten ABD’nin 
2001 sonrasında dünyanın 
her tarafında el-Kaide ve 
onunla bağlantılı örgütler-
le mücadele ettiğinin altı 
çizildikten sonra ABD’nin 
temel yaklaşımının içeri-
yi yapılandırarak ve ABD 
dışı dünyayı şekillendirerek 
Amerikan liderliğinin yeni-
den inşa edilmesi olduğu 
ifade ediliyordu.

Arap Devrimleri başladığında 

söz konusu ülkelerdeki kitle-

sel hareketliliğin ABD eliyle 

oluşturulduğu iddialarına 

ABD Başkanı Barack Obama 

“Tunus ve Kahire’de insanla-

rı sokaklara dolduran ABD 

değil” şeklinde cevap ver-

mişti. Obama’nın bu cevabı-

na benzer bir yaklaşım da 

ABD’nin o dönem Dışişleri 

Bakanı olan Hillary R. 

Clinton’dan gelmişti. “Bu 

devrimler bizim değil, bizim 

tarafımızdan harekete geçi-

rilmiş değil; kendileri için 

ya da kendilerine karşı 

harekete geçtiler” diyen 

Clinton belki de farkında 

olmadan sürece ilişkin en 

derinlikli tespiti yapmıştı.
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Bu bağlamda ABD Başkanı Barack Obama 

Beyaz Saray’daki ikinci dönemine hem iç politika 

hem de dış politika açısından çok büyük beklen-

tilerle başlamıştı. ABD dış politikasında, o tarihe 

kadar görülmemiş bir genişlemenin yaşandığı 8 

yıllık George W. Bush’un ardından ABD Başkanı 

olan Barack Obama’nın en temel seçim argü-

manlarından birisi yaklaşık 40 Milyon ABD’linin 

sağlık sigortası kapsamına alınmış olmasıydı. 

Zenginlerden alınan vergi oranlarının arttırılması 

ve ülkenin petrol konusunda dışa bağımlılığının 

azaltılması ile ABD bütçesindeki açığı 10 yılda 4 

trilyon dolar azaltacağını vaad ederek Amerikan 

orta sınıfına yaslanan ve Başkanlık seçimlerini 

kazanan 

Obama, Asya-Pasifik bölgesinin ABD çıkarları 

açısından gittikçe önem kazandığı bir dönemde, 

küresel piyasalar için oldukça önemli olan petro-

lün büyük bir kısmını sağlayan ve küresel yansı-

maları olan bölgesel krizler yaşayan Ortadoğu’da 

nisbî bir stabilizasyon sağlayarak ABD’nin dikkati-

ni Asya-Pasifik bölgesinde yoğunlaştırmak istiyor-

du. Seçim kampanyası döneminde Afganistan’ın 

yeniden inşasının ısrarla ön plana çıkarılmasının 

arkasında yatan sebep küresel güç dönüşümleri-

nin ve güç kaymalarının yaşandığı bir dönemde 

merkezî Asyanın ABD açısından taşıdığı önemin 

bir yansımasıdır. Bu çerçevede ABD yönetiminin 

girişimiyle Ortadoğu Barış Görüşmeleri ABD’nin 

Ortadoğu politikasında daha rahat hareket edece-

ği beklentisi ile yeniden başladı. 

Bush döneminde ABD ile İran arasında doğru-

dan veya dolaylı bir savaş çıkacağı beklentisi yeri-

ni ABD’nin de çabasıyla yeniden başlayan nükleer 

müzakerelere bıraktı, Türkiye-Ermenistan ilişki-

lerinin normalleştirilmesine yönelik protokollerin 

imzalanması sağlandı. ABD bütün süreçlerde 

perde arkasındaki aktördü, sürecin dışında değil-

di hatta süreçlerin başlatıcısı ve yürütücüsüydü 

ancak sahnenin önüne çıkmıyordu. Diğer bir 

ifadeyle Bush dönemindeki “imparatorluk” reto-

riğine bir tepki olarak “geriden liderlik” ediyordu.

Obama Rüyasının Sonu: Arap Devrimleri

Arap Devrimleri başladığında söz konusu 

ülkelerdeki kitlesel hareketliliğin ABD eliyle 

oluşturulduğu iddialarına ABD Başkanı Barack 

Obama “Tunus ve Kahire’de insanları sokaklara 

dolduran ABD değil” şeklinde cevap vermişti. 

Obama’nın bu cevabına benzer bir yaklaşım da 

ABD’nin o dönem Dışişleri Bakanı olan Hillary R. 

Clinton’dan gelmişti. “Bu devrimler bizim değil, 

bizim tarafımızdan harekete geçirilmiş değil; ken-

dileri için ya da kendilerine karşı harekete geç-

tiler” diyen Clinton belki de farkında olmadan 

sürece ilişkin en derinlikli tespiti yapmıştı. 

Bölgede bazı kesimler Ortadoğu’daki kitle-

sel hareketliliğin arkasındaki güç olarak ABD’yi 

görmeye devam ederken ABD’de dış politika 

çevrelerinde Obama yönetimine yönelik en ciddi 

eleştirilerden birisi olarak Birleşik Devletler’in 

Arap Devrimlerine yönelik stratejik bir dış poli-

tika vizyonu geliştirememesi belirdi. Bu bağlam-

da Obama’nın Arap Devrimleri’ne yönelik dış 

politikası stratejik olmaktan ziyade “episodic” 

yani “bölümlü” olarak değerlendiriliyordu. Bu 

kesimlere göre ABD yönetimi sürece ilişkin dış 

politika çıktılarını daha çok konjonktürel ve 

ülkesel belirleme eğilimi içerisine girmişti. Bu 

durumun ortaya çıkmasında bölgedeki kitlesel 

hareketliliğin özgün yanlarının bulunması, ABD 

23 Kasım 2013’ü 24 Kasım 2014’e bağlayan gece açıklanan ve imzalanacak nükleer 

antlaşmanın bir parçası olduğu ilan edilen uzlaşı uluslararası kamuoyundaki yan-

sımaları Körfez üzerinden İran tehdidi hisseden S. Arabistan’da ciddi bir hassasiyet 

meydana getiriyor.

Barack Obama 2008’de ilk kez başkanlığa seçildiğinde hem ABD kamuoyunda hem 

de tüm İslâm dünyasında karşılıklı olarak algılarda ciddi bir kırılma yaşanıyordu. 

2008 yılı Aralık ayında İsrail kuvvetleri Gazze’ye operasyon düzenlediklerinde durum 

hakkında fikri sorulan Obama henüz resmen görevi devralmadığı için bu konuda fikir 

beyan etmesinin doğru olmadığını söyleyerek saldırı hakkında açıklama yapmaktan 

çekinmişti. Çok çeşitli ortamlarda Başkan Bush döneminde İslâm dünyası ile gelişti-

rilen ilişkinin biçiminden rahatsız olduğunu dile getiren Obama’nın Dökme Kurşun 

Operasyonu ile imtihanı başarısızlıkla sonuçlandı.
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ve AB’nin ekonomik ve siyasal anlamda kriz içeri-

sinde oldukları bir döneme rastlamış olması gibi 

sebeplerin de etkili olduğu söylenebilir ancak söz 

konusu çevrelere göre ABD’nin süreci yönete-

memesinin en temel sebebi Obama yönetiminin 

stratejik bir hedef ve buna yönelik bir dış politika 

belirleyememiş olmasıdır.

ABD yönetiminin dış politikada kontrolü yitir-

diğinin en önemli göstergelerinden birisi Mısır’da 

3 Temmuz 2013’te  gerçekleşen darbe oldu. ABD 

yönetimi Mısır tarihinin özgür seçimlerle işbaşına 

gelmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Mursi’ye yöne-

lik birtakım faaliyetler içerisinde olunduğunu 

görüyor, örneğin o dönem Mısır Büyükelçisi olan 

Ann Peterson’ın İbn Haldun Merkezi’nde yaptığı 

konuşmada olduğu gibi Mısırlıları demokratik 

süreçlere sahip çıkmaya çağırıyordu ancak darbe-

yi önleyemedi. 

Takip eden süreci değerlendiren Gerorge 

Washington University’den Marc Lynch yazdığı 

bir metinde Obama yönetiminin Mısır politikasını 

“profili düşük tutarak Mısır siyasetini şekillen-

diriyormuş izlenimi uyandırmamak” olduğunu 

yazmıştı. Diğer taraftan Mısır darbesinden bir 

ay önce Türkiye’de Gezi Parkı’nda başlayan ve 

küresel haber kartellerinin süreç öncesi ve esna-

sındaki tavırlarıyla bir siyasal mühendislik proje-

sine dönüşen olaylar sonrasında bir televizyona 

mülakat veren Obama, kendisine çekilen resti 

görmüş olacak ki, Türkiye’deki olaylar hakkında 

soru kabul etmiyordu. 

Nina Hachigian ve David Shorr’un “sorumlu-

luk doktrini” olarak adlandırdıkları ABD’nin Arap 

dünyasındaki hareketliliklere yönelik politikası-

nın temelinde “diğer ulusları istikrarlı, barışçıl bir 

uluslararası düzene teşvik etme yükünü omuzla-

maya özendirmek” bulunuyor. Obama yönetimi 

bu dış politika yaklaşımını “geriden liderlik” ola-

rak tanımlıyor. Bu politikanın arkasındaki temel 

saik ABD’nin Ortadoğu’da güvenliğin en etkili 

garantörü olarak görülmesi. Söz konusu saik 

kendi güvenliklerini sağlama konusunda oldukça 

yetersiz olan Körfez ülkeleri düşünülünce geçerli 

gözüküyor ancak Libya, Mısır, Tunus, Yemen gibi 

geçiş yaşanan ülkeler dikkate alındığında ortaya 

çok daha farklı bir durum çıkıyor.

Obama Paragmatizminde Chamberlain’i Hatırlamak  
Ghorbachev’i Bulmak

Dış politikada kendi ajandasını yitiren, İran’la 

nükleer müzakereler üzerinden yeni bir açılım 

sağlamaya çalışan Obama ile özellikle Mısır dar-

besi sonrasında ABD dış politikası uzunca bir 

aranın ardından Kissinger ve James Baker dönem-

lerini hatırlatır biçimde pragmatizmi hatırlamaya 

ve etkin biçimde kullanmaya başlamış bulunuyor. 

Suriye’de 10000 muhalif CIA eliyle eğitildikten 

sonra Rusya ile kimyasal silahlar konusunda uzla-

şılması, dahası 22 Ocak’ta toplanacak Cenevre-II 

Konferansı için Rusya ile ortak hareket etmeye 

başlaması; Washington Post köşe yazarlarından 

David Ignatius’un vasıflandırması ile “şaşırtıcı 

(dizzy)” Mısır politikası, İran’la yaşanan diplo-

matik süreç Obama’nın dış politika ajandasına 

yapılan “karakter suikastine” cevap vermekte 

başarısızlığı sonrası yakalandığı amansız pragma-

tizmin göstergeleri.

Diğer taraftan Demokratlara yakın çevrelerin 

Obama dış politikasını olumlaştırma çabalarına 

rağmen özellikle neo-con çevrelerden Obama’nın 

dış politika yönelimlerine ciddi eleştiriler yük-

selmeye başlamış bulunuyor. Bazı analistler 

ABD Başkanı Barack Obama’nın dış politikasını, 

ABD’nin gücünü yeniden dengelemek için üstün-

den atması imkansız bağları görmezden gelerek 

Irak ve Afganistan’da ipleri elinden kaçırmakla 

itham ediyor ve Obama yönetiminin “sorum-

luluk doktrini” ve “geriden liderlik” stratejisini 

“Devekuşu Doktrini (Ostrich Doctrine)” olarak 

tashih ediyor. Bu tashih de siyasi tarih bilen kim-
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selerin zihninde siyasal öngörü anlamında çok da 

olumlu bir profile sahip olmayan İkinci Büyük 

Savaş’ın hemen öncesinde Almanya’yı “yatıştır-

ma politikası”nın mimarı Neville Chamberlain’i 

canlandırıyor. Kuşku yok ki Obama’nın dış poli-

tika yönelimini bu şekilde adlandıran kimselerin 

amacı da Chamberlain’in iyi niyetli yöneliminin 

İngiltere’yi nasıl yıkıma götürdüğünün hatırlatıl-

ması. 

Obama ile arasında paralellik kurulan bir 

diğer politikacı ise Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 

Birliği’nin dağılma sürecinin mimarı ya da sorum-

lusu Mikhail Ghorbachev. Son dönemde ABD 

dış politikası çalışan bazı kimselerin üzerinde 

en çok durduğu soru Başkan Obama’nın SSCB 

Komünist Partisi eski Genel Sekreteri Mikhail 

Ghorbachev’in bir versiyonu olup olmadığı… 

Walter Russel Mead gibi analistlerin “The Myth 

of America’s Decline” benzeri ürünlerle şekillen-

dirdikleri ABD güç kaybediyor bilincinin dikkat 

çekici uzantılarından birisi olan Ghorbachev ana-

lojisi de ABD dış politikasındaki üslup tartışması-

nın bir yansıması.

  

Sonuç Yerine: Yaşadığımız Coğrafyaya 
ABD Dış Politikasından Dipnotlar

Arap devrimleri Fas’tan Afganistan’a kadar 

uzayan Transkafkasya’yı da içine alan coğrafya-

daki siyasal fay hatlarını harekete geçirdi. Arap 

devrimlerinin yaşandığı ülkelerde genellikle eko-

nomik olarak alt gelir gruplarından beslenen 

toplumsal hareketlilik gerçekleştirilen demokratik 

seçimlerle küresel sistemin adaletsiz örgütlen-

mesini, bağımsız ve eşit devletlerarası ilişkileri 

de içeren bir retorik oluşturmaya başladı. Bu 

retoriğin yürütücülerinin İslâmi kökenli olduğu 

bilinen hareketler olması ABD ve AB çevrelerinde 

geniş bir rahatsızlar grubu oluşmasına da zemin 

hazırladı.

Obama dış politikasının dönüştürücülük ve 

sorun çözücülükten amansız pragmatizme sav-

rulduğu bu sürecin arkasında da büyük bir ihti-

malle bu geniş rahatsız kitle bulunuyor. Bölge 

Obama ile aynı dış politika vizyonuna sahip 

olmayan ancak güçlü uluslararası bağlantılara 

sahip kesimlerce Obama sonrası döneme hazır-

lanıyor, yeniden dizayn ediliyor ya da program-

lanıyor. Oldukça sert biçimlerde tezahür eden bu 

sürecin merkezinde Türkiye’nin bulunmadığı bir 

gerçek ancak sürecin Türkiye’yi de dışlamayan 

biçimde yürüdüğü de bir vakıa…1

Peki bundan sonra ne olacak? Bu sorunun 

cevabı Arap devrimlerine ne olduğu ya da ne 

olacağı ile ilintili. Arap devrimlerinden görüntü-

de en az etkilenen ülkeler S. Arabistan ve Körfez 

ülkeleri oldu. Bölgedeki kitlesel hareketliliğin 

kendi meşruiyetlerine de yönelik olduğunu fark 

eden söz konusu ülkelerin yönetici elitleri Arap 

devrimlerine oldukça ön yargılı ve olumsuz yak-

laştılar. Nitekim Mısır’da gerçekleştirilen darbenin 

destekçisi ve finansörü bu ülkeler oldu. Diğer 

taraftan yaşanan süreç S. Arabistan ve Körfez 

ülkelerinde rejimin toplumla, toplumların rejimle 

ilişkisini oldukça problemli bir hâle getirdi. Alt 

gelir gruplarına yönelik sübvansiyon programla-

rının sistem üzerinde gözle görülür bir rahatlama 

yarattığı aşikâr ancak mevcut siyasal yapıların 

meşruiyetinin her geçen gün biraz daha tartış-

malı hale geldiği de muhakkak. Zira toplumlar 

yönetimlerin başarısını yeni istihdam alanlarının 

yaratılması, okullarda kalitenin yükselmesi bağla-

mında değerlendiriyorlar. Bu da yeni bir bölgesel 

hareketliliğe bölgesel statsuquonun merkezinden 

yönelecek tepkiye zemin hazırlıyor. Her geçen 

gün Körfez’e bağımlı hâle gelen Mısır’ın durumu 

da düşünüldüğünde S. Arabistan’dan başlaya-

cak yeni bir kitlesel mobilizasyonun ABD’nin 

bölgeden tamamen tasfiyesi ile neticeleneceğini 

söylemek mümkün. Bu ihtimali fark eden ABD 

karar alma mekanizmalarında etkili bazı çevreler 

A planı olarak “geçici” de olsa bir bölgesel sistemi, 

yeni sistemi tehdit edebilecek bir önceki sistemin 

etkin aktörlerini pasifize ederek kurmaya çalışıyor 

gözüküyorlar. B planının ne olduğunu ise yaşaya-

rak göreceğiz.

Dipnot
1  Bu cümlelerden son günlerde Türkiye gündemini meşgul 

eden yolsuzluk iddialarına bir kılıf arandığı anlaşılmamalı. 
Ve fakat iki yanlışın bir doğru etmeyeceği de ifade edilmeli: 
Eğer doğru ise yolsuzluk, dolandırıcılık, rantçılık, rüşvetçilik 
savunulamayacağı gibi söz konusu iddiaları zaman ayarlı 
bomba gibi el altında tutup ülke siyasetine biçim verme 
ihtiyacının hasıl olacağı güne kadar tüm ahlaksızlıklara göz 
yummak da kabul edilemez, savunulamaz.
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G üney Sudan’ın kuzeyden 
ayrılması ‘iki Sudan’da 

dayanılmaz boyut alan krizlerin 
çözümünün sihirli reçetesi değil-
di. Kuzeyi hâlâ isyan ve ayrılıkçı 
hareketler fırtınası vuruyor ve bu 
hareketler ayrılma veya değişim-
le kurucu birçok ismini kaybeden 
rejim çevrelerini kalbine kadar 
ulaştı. Güneyde ise kabileler ve 
liderleri arasındaki ezici savaş 
yeni bir iç savaşa dönüştü. Bu 
savaş uzar ve devam ederse 
kuru-yaş her şeyi yakacaktır.

Sanki çöldeki ve ormanda-
ki Arap ve Afrikalı, Müslüman, 
Hıristiyan ve putperest iki 
Sudan’ın kaderi bir savaştan 
diğerine, istikrarsızlık ortamın-
dan kriz ve çekişme ortamına 
girmek. Sudan’da savaşlara 
mola, kendi iç savaşlarına ve 
diğerlerinin savaşlarına karşın 
acıyı tadan fakirlerine taziye yok.

Salva Kiir Mayardit ile eski 
yardımcısı Riek Machar arasında 
darbe girişimi denen açık bir 
iktidar çekişmesi var. Bu çekiş-
me kabileler savaşına dönüştü. 

Salva Kiir liderliğindeki güneyin 
en büyük kabilesi Dinka, Kiir’in 
yanında duruyor. Yine Machar 
liderliğindeki güneyin en büyük 
kabilelerinden Nuyer kabilesi de 
diğer safta yer alıyor. Her kabile 
bu iki kabileden birinin arkasın-
da duruyor. Bu durum kapsamlı 
bir savaşın patlak vermesi uyarısı 
yapıyor. Savaş, etkileri sebebiy-
le Juba’dan ilerisine sıçrayabilir. 
Şöyle ki bu kabilelerin uzantıları 
birçok komşu ülkeye varıyor.

Hikâye darbe girişimi sınırla-
rını aşıp ülkenin birliğini tehdit 
eden, haritalarını kabile çatış-
malarına ve yerli liderlerinin 
arzularına göre yeniden çizme 
uyarısı veren mevzi ve bölge 
savaşlarına geçtiği için Afrika 
Birliği ve arkasındaki uluslar arası 
toplum, iki grup arasında ara-
buluculuk çabası içinde yoğun 
şekilde müdahalede bulunmak 
için hemen harekete geçti. Yeni 
cumhuriyeti üçüncü yılını tamam-
lamadan uzun bir gerginliğin 
yeni bir noktası bölgede açıldı. 
Arabuluculuk çabaları meyveleri-
ni hızlı şekilde veremezse güney 
devleti kuzeyden ayrılması son-
rası bu kez kabile oluşumuna 
dayalı bölünmenin rayına konul-
muş olacak. Kuzeyden ayrılırken 
Müslüman Kuzey ile Hıristiyan 
güney arasındaki dini/mezhebi 
oluşuma dayanılmıştı.

Güney ayrılmadan önce 
kuzeyin Müslüman çoğunluğu 
ile Sudan petrol deposu olan 
Hıristiyan çoğunluğu güneye 
hükmedeceği söyleniyordu. 
Bugün veya yarın benzer bir şey 
söylenecek. Sayısal çoğunluğuy-
la Dinka kabilesinin mensupları 
güney petrol denizinin üzerinde 
yaşayan Nuveyr Kabilesine hük-
medeceği belirtiliyor. Güney pet-
rolü özellikle Nuveyr kabilesinin 
yoğun olduğu bölgelerde bulu-
nuyor. Görünen o ki küçük olu-
şumlara bölünmenin topu hâlâ 

Güney Sudan’da etkisini gösteri-
yor. Ayrıca kuzey de henüz yıkıcı 
etkilerinden kurtulmuş değil.

Kuzeyde durum daha iyi 
görünmüyor. Rejim ile muhale-
fet arasındaki kriz en üst safha-
sında. Ülke sebepleri farklı gös-
terilere sahne oldu. Bu gösteriler 
aynı slogan ve taleplerle de son 
buldu. Rejim ise son icraatlarıy-
la birçok soru işareti oluşturdu. 
Devlet başkanı en önemli yar-
dımcılarına darbe yaptı, yerleri-
ne en sadık generalleri getirdi. 
Öncesinde rejimin teorisyeni 
ve siyasi aklı iktidar partisinden 
ayrıldığını ve kendi partisini kur-
maya çalıştığını açıklıyordu. Hiç 
kimse bu adımların rejimi güç-
lendireceğini veya zayıflatacağı-
nı ve dağılımını hızlandıracağını 
bilmiyor.

Otuz yıldan fazla süredir 
Sudan haberlerin merkezinde. 
Görünen o ki bir otuz yıl daha 
bu durum sürecek. Ufukta krizin 
belirli çözümün sıkıntıları görül-
dükçe çok ırklı, dinli ve dilli 
ülkede daha külfetli ve çözüm-
süz krizler çıktı. Fakirlik, açlık ve 
sığınma rekor düzeyini aşacak 
şekilde Güney Sudan’ı vuruyor. 
Ülkenin etrafında emeller ve 
ajandalar çoğalıyor. Sınırlarına 
hâkim olamaması ve egemen-
liğini sağlayamaması, İsrail ve 
büyük Afrika merkezlerinden 
bölgesel ve uluslararası başkent-
lere oradan aşırılıkçı hareketlere, 
İslamcı ve Hıristiyan dini misyo-
nerlik hareketlere kadar farklı 
aktörlerin iştahını kabartıyor. 

Bizler daha önce ‘iki rejimli 
tek Sudan’ istiyorduk. O gün-
lerde bu söylem alaya alındı ve 
‘iki rejimli iki Sudan’la ile son 
buldu. Muhtemelen yuvarlanan 
kartopu burada durmayacak ve 
durum bu minval üzere devam 
ederse ‘Sudan milletler toplu-
luğu’ söylemi birleştirici söylem 
halini alacak. Allah bizlerin ve 
Sudan’daki kardeşlerimizin yar-
dımcısı olsun. 

(Ürdün gazetesi Düstur, 22 
Aralık 2013)

İKİ SUDAN HAKKINDA
Uratb RENTAVİ

Arapça yayımlanan gazetelerdeki 
yazan farklı eğilimdeki gazetecilerin 

yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay 
Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 

Burada yayımladığımız yazılarda ortaya 
konulan tüm analizlerin gerçek/doğru 

olduğunu veya bunların tümüne katıldı-
ğımız söylenemez. Yazılardaki amacımız 

olayların yorumlanmasında ortaya konu-
lan bakış açısı farklılıklarını görünür kıla-

rak meseleler karşısında ortaya konulan 
analizlerin hangi argümanlardan hare-

ketle yapıldığını okurlarımızın fark etme-
sini sağlamaktır. Yazıların/yorumların bu 

perspektifle okunmasının Ortadoğu’daki 
dolayısıyla dünyadaki gelişmeleri kavra-

ma sürecine önemli katkılarının olacağını 
düşünüyoruz. Yazılar Harun Ersoy tara-

fından Türkçeye çevrilmiştir. (Umran)
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U mman’ın Körfez Birliği 
kurulmasına açıkça karşı 

çıkması ve Körfez İşbirliği 
Konseyi (KİK) ülkeleri arasın-
da birlikle ilgili anlaşmazlıkların 
bulunduğunun netleşmesi son-
rası KİK’in geleceği, birliğin akı-
beti ve izlenmesi gereken tutum 
ne olacak?Bu sorulara yanıt bağ-
lamında ortada iki bakış açısı 
var veya daha doğru ifade ile 
KİK ülkelerinin önünde iki seçe-
nek bulunuyor. Birinci seçenek 
KİK’in hali hazırdaki formülü 
ve pozisyonuyla aynen kalması. 
Daha titiz ifade ile bu durumda 
Arap Körfez Birliği konusu nihai 
olarak gözden uzak tutuluyor. 
Bu seçeneğin bilinen bir gerek-
çesi var. O da birlik etrafında 
bu kadar görülen anlaşmazlıklar 
oldukça birliğin kurulması ısrarı 
pratik olarak KİK’in dağılması 
ve çökmesi anlamına gelecektir. 
Bu yüzden KİK’in çökmek yerine 
devam etmesi daha sağlıklıdır.

KİK’in bu hali üzerine kalma-
sı seçeneği güvenli görülüyor 

ve en azından 
KİK’in varlığı-
nı muhafaza 
ediyor ancak 
işin aslı bu 
formül üzeri-
ne kalmasının 
sonuçları bir-
çok sebepten 
ötürü kötü ve 
hatta felaket 
olacaktır.

KİK ülke-
lerinin resmi 
olarak Körfez 
Birliği seçene-

ğini nihai biçimde bırakma kararı 
alması, aralarındaki anlaşmazlık-
ları ele almaktan aciz kaldıkla-

rını kabul etmek, bu anlaşmaz-
lıklara boyun eğmek ve KİK’i 
felce uğratmaktır. Hâlihazırdaki 
pozisyonu koruma seçeneğinin 
kabulü KİK ülkelerinin konseyin 
ileriye dönük adım atmaktan 
aciz olduğunu ve KİK halklarının 
arzuladığı ve uğruna mücadele 
ettiği temel hedefe doğru bunca 
alınan mesafelerden sonra aciz 
kaldığını onaylaması demektir.

Daha da kötüsü birliği bırak-
ma seçeneğine teslim olmak 
tüm dünyaya ve KİK’i hedef 
alan güçlere oldukça olumsuz 
ve kötü bir mesaj olacaktır. Bu 
mesajın içeriği şudur: KİK ülke-
leri kendisini tehdit eden büyük 
sorunlar ve tehlikelerle mücade-
le etmekten acizdir, bu sorunları 
düzeyine çıkamaz, kendi çıkar-
larını ve geleceğini koruyacak 
şekilde cevap vermeye kadir 
değildir.

 İşin aslı birlik seçeneğini 
bırakmak KİK’e düşman ülke-
lerin ve güçlerinin zaferini ilan 
etmek olacaktır. Bu ülkeler ve 
güçler birliğe karşı çıktıklarını ve 
kurulmasını engellemeye çalışa-
caklarını açıkça ilan ettiler.  İkinci 
seçenek ise ‘İsteyene Birlik’ söy-
lemi altında Arap Körfez Birliği 
kurulması yönünde ilerlemekte 
ısrar etmektir. Yani birliğin kurul-
masını ve bir parçası olmak iste-
yen, zaruri ve hayati olduğunu 
kavrayan ülkelerle Körfez Birliği 
kurulmasında ısrar etmek.

Bu stratejik seçenek hali 
hazırdaki sorunlar karşısında 
bugün KİK ülkeleri için en ideal 
seçenektir. Basit ifade ile mesele 
gayet açık. Birliğin kurulması işi 
tüm üyeler belirli bir formül doğ-
rultusunda kurulması hususunda 
anlaşmaya varana kadar askıda 

kalırsa bu birlik yirmi yıl sonra 
dahi kesinlikle kurulmaz.

Aynı zamanda şu iki önemli 
nokta akıllardan çıkmamalı:

Birincisi ortada bu birliğin 
kurulmasının bölge ülkelerinin 
mücadele ettiği sorunlar ve 
tehlikeler gölgesinde hayati ve 
zaruri bir durum olduğu yönün-
de genel bir kanaat var. Bu 
münasebetle birlik bu sorunla-
rı ele almak, bölge ülkelerini 
savunmak ve halklarını korumak 
için belirleyici stratejik bir seçe-
nek değilse niçin düşman ülkeler 
böyle bir birliğin kurulması fikri-
nin açıklanmasıyla birlikte cinnet 
geçirdiler, İran gibi bir devlet ve 
bölgedeki uşakları birliğe karşı 
çıktıklarını ve engellemek için 
çalışmakta kararlı olduklarını 
açıkladılar?

İkincisi birlik birinci derecede 
halkların talebidir. Halklar daha 
güvenlik bir gelecek istiyor, yıllar-
dır süren işbirliği sürecini tüm bu 
dinamikler için uygun olan bir-
likle taçlandırmayı arzuluyor. O 
halde en ideal seçenek, isteyen 
KİK ülkeleri için bu birliğin kurul-
masında ısrar etmektir. Böylelikle 
söz gelimi üç veya dört ülkeyle 
bu birlik bir başlasın.

Burada önemli olan bir kon-
federasyon içinde esnek bir for-
müle varmak için çalışılmasıdır. 
Böylelikle mümkün olduğunca 
fazla sayıda KİK ülkesi ve özel-
likle de bazı endişeleri bulunan 
ülkeler bu yapıya katılabilsin. 
Her halükarda KİK ülkeleri, kuru-
lan komplonun birçok kimsenin 
düşündüğünden daha büyük 
olduğunu ve geleceğin bazıları-
nın düşündüğünden daha büyük 
tehlikeler taşıdığını anlamalılar. 
Buna karşın birliğin kurulmasın-
dan vazgeçmek KİK ülkeleri ve 
halkları için karanlık bir geleceğe 
teslim olmaktır. 

(Bahreyn gazetesi Ahbar 
Haliç, 11 Aralık 2013)

KÖRFEZ BİRLİĞİ
Seyid ZEHRA

Basit ifade ile 
mesele gayet açık. 
Birliğin kurulması 

işi tüm üyeler 
belirli bir formül 
doğrultusunda 

kurulması 
hususunda 

anlaşmaya varana 
kadar askıda kalırsa 

bu birlik yirmi yıl 
sonra dahi kesinlikle 

kurulmaz.
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T unus’un Arap devrimlerinin 
açılışını yapması kendisine 

sembolik büyük bir yük getirdi. 
Zira devrim bireysel bir olay-
la başlamıştı. 17 Aralık 2010 
günü Tunus’un 
Sidi Buzid kentinin 
çocuğu olan genç 
Muhammed Buazizi 
kendisini yakmış-
tı.  O gün tüm Arap 
bölgesinde devrimin 
ateşini ateşlemiş ve 
büyük örnek olan 
kıvılcımları tüm 
dünyaya uzanmış-
tı. Zalim yöneticiler 
şiddetle sarsılmış-
lar ve yataklarında 
ters dönmüşlerdi. 
Bu yöneticilerden 
birçoğu mazlumlar, 
ezilmişler ve çiğnenmiş saygınlık-
ları için ayaklananlar ile mücade-
le etmek amacıyla zebanilerini, 
gardiyanlarını ve saray bekçileri-
ni hazırladı.

Tunus böylelikle büyük bir 
tarihi örnek gösterdi, tüm dün-
yaya uzanan, siyasileri, halkları ve 
toplumları etkileyen bir değişime 
kapı açtı. Değişimin sınırlarını ve 
bırakacağı etkilerin ne olduğunu 
bilemiyoruz ancak Arap tarihinin 
mecrasını yeniden açtığı ve dur-
gun akışını harekete geçirdiği, 
Arap dünyasının halklarına 
demokratik sivil toplum umu-
dunu kazandırdığı kesin. Hesaba 
çekme temelinde ülkelerini idare 
eden yönetimler bu demokratik 
sivil toplumu çürütmüştü. 

Bugün Tunusluların devrim-
inin dördüncü yılının ilk gün-
leri. İki eğilim Tunusluları birbir-
ine düşürüyor. Devrimlerinin 
başarılı olması umudu ile bu 
devrimin istikrar, refah ve 
güvenliğe dönüşmemesi sebe-
biyle oluşan hayal kırıklığı. 
Tunusluların başarılı olmasını 

hayal ettikleri taleplerdir bunlar.
Bununla birlikte Tunuslulara 

düşen umuda tutunmak ve 
övünç duymak. Çünkü Tunus 
devrimi hâlâ umut edilen rayda. 

Şöyle ki iktidarların 
el değiştirme 
mekanizması hâlâ 
sağlıklı ve etkin. 
Ordunun yönetim 
kademelerini istila 
etmesi ve seçilmiş 
cumhurbaşkan ın ı 
devirmesi suretiyle 
Mısır’da yaşandığı 
gibi baskın ulusal 
bir güç bu mekan-
izmayla oynamadı. 
Partiler ve siyasi 
akımlar barışçıl 
araçlarla çekişiyor, 
diyalog kuruyor 

ve geçtiğimiz cumartesi Mehdi 
Cuma’nın yeni başbakanlığında 
anlaşmaya varılması örneğinde 
yaşandığı gibi orta çözümlere 
varabiliyor. Ayrıca medya güçlü 
ve ifade özgürlükleri büyük 
ölçüde garanti altına alınmış 
durumda. Bu da aşırı siyasi 
akımlara dahi kendilerini göster-
iler, sloganlar ve medya ile ifade 
etme imkânı vermektedir.

Arap Komünizminin babası 
isimlerin düşündüğü gibi devrim-
ler bu açık ve net olan haritanın 
yolunda gitmiyor. Onlara göre 
devrimler iktidara gelecek, ‘pro-
letarya diktatörlüğünü’ dayat-
acak ve ilelebet sosyalist saa-
deti hâkim kılacak Komünist 
darbeyle birlikte demokratik 
ulusal devrim yönünde gitme-
li. Devrimler bazı Siyasal İslâm 
fakihlerini düşündüğü gibi de 
1400 yılı aşkın süre öncesiyle 
de kıyaslanamaz. İslâm daveti 
o zamanlar kılıç ve savaşlarla 
yayılmıştı. Barış dönemleri oldu, 
kalpler ısındırıldı, İran ve Habeş 
kralları İslâm’a davet edildi.  

Tunus’u  ve devrimini takip 
edenler ve sevenler, devrimin 
iş fırsatları sunmadığı ve yaşam 
koşullarını iyileştirmediği fakir 
ve marjinal bırakılmış kesimler-
in öfkesine anlayış gösterebilir. 
Belki de bunun en bariz örneği, 
hayal kırıklığı ve öfkenin en açık 
ifadesi Tunus devrimi şehitlerinin 
ilkini veren Sidi Buzid kenti 
halkıdır. Kentte işsizlerin oranı 
nüfusun dörtte birine yakın ve 
daha da kötüsü üniversite ve 
yüksek eğitim kurumlarından 
mezun olanların oranı ise yüzde 
57’ye varıyor.

Kent, ‘vaatlerini yerine 
getirmediği ve devrimin ilke-
lerine ihanet ettiği için’ dün 
hükümetin politikalarını protesto 
etmek amacıyla öfke günü ilan 
etti. Kentte oluşturulan komisy-
onun sözcüsünün ifadeleri bun-
lar. Kentteki göstericiler geçen 
yıl aynı gün cumhurbaşkanı 
Munsif Marzuki ve Parlamento 
başkanı Mustafa Bin Cafer’i 
kovmuş ve taşlamıştı. Bu 
durum belirtildiği üzere güven-
lik gerekçesiyle cumhurbaşkanı, 
başbakan ve parlamento 
başkanının anma günü faaliyet-
lerine katılmamasına sebebiyet 
vermişti.

Tunus muhalif ideolo-
jik akımlar arasında büyük bir 
siyasi kutuplaşma yaşıyor. Tüm 
siyasi taraflar büyük hatalar 
yaptılar ancak Arap liderleri 
Akdeniz sahilindeki bu Tunus 
örneğinden dersler çıkardılar. 
Tunus iki bin yıl önce kadim 
dünyanın egemenliği için Roma 
ile çekişen başarılı bir medeni-
yetin doğumuna şahitlik etti. 
Bugün de Araplara ve dünyaya 
bölgesel ve uluslararası güç-
lerin Arap özgürlük meşalesini 
söndürmek için üşüştüğü ve 
üç küsur yıl önce açılan umut 
kapısını kapatma amaçlı karşı 
devrimleri finanse ettiği bölgede 
devrimin başarılı olacağına bir 
örnek sundu. 
(Kudsülarabi gazetesi, başyazı, 
18 Aralık 2013)

UMUT İLE HAYAL KIRIKLIĞI ARASINDA 
TUNUS DEVRİMİ
Başyazı

Tunus muhalif 
ideolojik akımlar 

arasında büyük bir 
siyasi kutuplaşma 
yaşıyor. Tüm siyasi 

taraflar büyük 
hatalar yaptılar 

ancak Arap 
liderleri Akdeniz 

sahilindeki bu Tunus 
örneğinden dersler 

çıkardılar. 
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5+1 ülkeleri  ile İran arasında 
Tahran’ın nükleer emelleri etra-
fında varılan anlaşmanın iyi veya 
kötü olduğunu bilmek istiyorsak 
Tel Aviv ve Riyad’daki ilk tepki-
lere bakmalıyız. Siyasi olaylara 
hızlı yanıt vermek Suudilerin alış-
kanlığı değildir. Daima bekleme-
yi tercih ederler ancak kendileri 
açısından bir şok etkisi oluşturan 
bu anlaşmadan memnun olma-
ları beklenmiyor. Geçen dört yıl 
boyunca iç cephelerini İran’la 
savaşa hazırladılar, düşman lis-
tesinin başına koydular, mezhep 
hilafını kendisine ve müttefiki 
ülkelere karşı kışkırtma zemini 
olarak kullandılar.

İsrail Başbakanı Binyamin 
Netanyahu işgal Kudüs’ün göbe-
ğinde taziyeleri kabul ederken 
gayet netti. İlk andan itibaren 
bu anlaşmanın ‘tarihi hata’ oldu-
ğunu açıklarken Dışişle ri baka-
nı Liberman, İsrail için ‘tehlike’ 
olduğunu belirtti ve İran’ın ‘terö-
ristlerin’ eline geçecek atom 
bombalarına sahip olma gücün-
den konuşmaya başladı. Kâr ve 
zarar dengesi içinde Batılı müza-
kerecileri büyüleyen, yönetim-
lerini ve özellikle de Amerikan 
yönetimini aceleye getirmek 
suretiyle sinirleriyle oynayan 
İran’ın en kârlı olarak çıktığını 
söyleyebiliriz. Zira Tahran kendi 
topraklarında uranyum zengin-
leştirmesi hakkını sağlama aldı 
ve son ana kadar bu haktan 
ödün vermedi.

İran ile Batı arasındaki krizin 
yıllar önce başladığını hatırlatma-
lıyız. İran’ın uranyum zenginleş-
tirmesini en az yüzde 5 oranında 
gerçekleştirmesi ve niyetlerinden 
kuşku duyulması sebebiyle aske-
ri yığınak yapılmış ve savaş teh-
ditlerinde bulunulmuştu. Yani 
kriz uranyum zenginleştirme 
sebebiyle değil, zenginleştirme 
ilkesi sebebiyle çıkmıştı ve anlaş-

ma bu ilkenin süper devletler 
tarafından ‘meşrulaştırılmasıdır.’ 
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry 
anlaşmanın geçici olduğunu ve 
İran’a uranyum zenginleştirme 
hakkı vermediğini belirtti. Bu 
doğru ancak anlaşma zenginleş-
tirmenin İran’a yasak olduğunu 
da belirtmiyor. Ayrıca tüm geçici 
anlaşmalar kalıcı oluyor ve tarih 
bize müzakereler başlayınca dur-
mayacağını veya geçici bir süre 
durduğunu gösterdi.

Anlaşmaya ve ülkelerin fark-
lı tutumlarına bakıldığı zaman 
şu noktalar üzerinde durulması 
gerekiyor: Birincisi İran ile Batı 
arasında otuz yıl süren düş-
manlık bitti gibi ve Batı İran’ın 
Ortadoğu’da nüfuz paylaşımı 
yapılması gerekli bölgesel süper 
bir güç olduğunu itiraf etmek 
üzere. İkincisi İsrail, İran’ın uran-
yum zenginleştirmesini engelle-
mekte açık ara başarısız oldu. 
Ayrıca süper ülke-
lerle anlaşmasını da 
engelleyemedi. Bu 
durum Batı hesapla-
rında İsrail’in gerile-
mesi ve İran’ın ilerle-
mesi demek.

Üçüncüsü İran 
parmak ısırma yarı-
şında direnerek ve 
kırmızı çizgilerinden 
ödün vermeyerek 
müzakere biliminde 
yeni bir ‘ekol’ tesis 
etmekte başarılı 
oldu. Dördüncüsü 
İran zenginleştirme 
cihazları da dâhil 
tüm nükleer tesis-
lerini korudu, nükleer bomba 
üretmek için gerekli polonyum 
edinmek amacıyla en önemli 
iki zenginleştirme yöntemini bir 
araya getirdi. Dahası İranlı bilim 
adamları çalışmalarını sürdürme-
ye hazırlar.

Beşincisi yaptırımların hafif-
letilmesini öngören anlaşma 
İran ekonomisinin aşamalı şekil-
de kurtarılmasına götürecek ve 
İranlılarda umutları yeşertecek. 
Riyal yüzde 60 gerilemiş ve işsiz-
lik gençler arasında yüzde 50’ye 
çıkmıştı. Enflasyon oranları ise 
yüzde 50’ydi. Anlaşmanın ila-
nıyla birlikte dolar yerli para 
karşısında düştü ve rahatlama 
hâkim oldu. İran’ın birkaç yıl 
içindeki milli gelirinin 450 mil-
yar dolardan 900 milyar dolara 
çıkması bekleniyor. Bu rakam 
Türkiye’nin milli gelirine denk 
geliyor.

Arap ülkeleri ve özellikle 
Körfezliler bu anlaşmadan en 
zararlı çıkan taraftır. ABD ve 
Batı, Arapları korkutma, İran’a 
ve neredeyse tüm Şiilere karşı 
bir tutuma sevk etmek için İran 
tehlikesini abartarak 130 milyar 
doları aşkın silah anlaşmalarıyla 
paralarını çaldıktan sonra onla-
rı yalnız bıraktı. Bölgedeki güç 
dengelerinde ve ittifaklarındaki 
bu stratejik dönüşümle müca-
delede Araplar nasıl bir stra-
teji izleyebilir? Maalesef orta-

da bir strateji yok. 
Araplar ve özellikle 
de Körfez yönetici-
leri bölgede stratejik 
denge sağlayan üç 
ülke Irak, Suriye ve 
Mısır’ı ABD’nin dış 
politikasının ve böl-
gedeki çıkarlarının 
malzemesi olmayı 
kabul ederek yıktı-
lar. Irak İran’la sekiz 
yıl savaşmış Arap 
rejiminin devrilmesi 
sonrası iç savaş yaşı-
yor ve şimdiki Irak 
rejimi İran yanlısı. 
Suriye Suudi liderli-
ğindeki Sünnilik ile 

İran liderliğindeki Şiilik arasında 
kendi topraklarında vekâleten 
bir savaşa sahne oluyor. Mısır 
ise Suudi Arabistan ve BAE’nin 
desteklediği askeri rejim ile meş-
ruiyetin sahibi olduğunu ifade 
eden ve Katar’ın desteklediği 

BATIYLA ANLAŞMADA İRANLILAR KÂRLI 
ARAPLAR ZARARLI
Abdulbari ATWAN

Araplar kendi top-
raklarında savaşı-
yor, stratejik ayak-
larını parçalıyor ve 
bölgeyi mezhepçi iç 
savaşlara boğuyor-
lar. ABD’nin kendi-
lerini çöp sepetine 

atması sonrası 
İran’la savaş veya 
rekabet etmek için 
stratejiler belirle-

yebilirler mi?!
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Müslüman Kardeşler hareketi 
arasında bölünmüş durumda.

Araplar kendi topraklarında 
savaşıyor, stratejik ayaklarını par-
çalıyor ve bölgeyi mezhepçi iç 
savaşlara boğuyorlar. ABD’nin 
kendilerini çöp sepetine atması 
sonrası İran’la savaş veya rekabet 
etmek için stratejiler belirleye-
bilirler mi?! Bu anlaşmaya ve 
bölgedeki dengeleri değiştirmeye 
götüren temel dönüşüm noktası 
ABD’nin Araplardan ve İsrail’den 
usanması, dış politikasını değiştir-
me ve vekaleten savaşlara girme-
me kararı almasıdır. Bu bağlamda 
ilk karar İran’la otuz yıllık düş-
manlık sonrası siyasi normalleş-
medir. Ayrıca Araplar ve İsrail’in 
kendisini soktuğu Ortadoğu’daki 
tüm savaşları felaketle bitti, 
sorunları çözmedi, kendi güvenli-
ği ve ekonomisi için büyük sorun-
lar yarattı. Afganistan, Irak ve 
Libya’da yaşananlara ve şu an 
Suudi Arabistan’da yaşananlara 
bakın.

Araplar hatalarını köklü şekil-
de gözden geçirmeliler. Bu da 
vakıayı ve değişimleri tanımalarıy-
la olur, Arapları bölgesel ve ulus-
lararası haritalara yeniden girdir-
mek için uzun vadeli plan belirle-
mekle başlar. Kullanılmayan silah-
ların müşterileri olmamalılar, bu 
silahları üretmeli, siyasi ve askeri 
güç projeleri kurmalı, Suud-Katar 
arasında yaşandığı gibi taciz edici 
politikaları bırakmalı ve bu iş için 
on milyarlar ayırmalılar. Arapları 
Bush yönetimi salgını vurdu. Yani 
devletlerini yıkmakta uzman oldu-
lar ve güçlerini inşa etmekten 
acizler. Mücadele gücüne sahip 
olmadan düşman yaratmakla 
öne çıktılar. Bu stratejik dönüşün 
gerçekleşmesi için Araplar İran’ın 
bölgesel süper güç olduğunu iti-
raf etmeli, bu temelde ilişki kur-
malı, ABD ve Batının yaptığı gibi 
diyaloga geçmeliler. 

(Rayulyavm gazetesi, 25 
Kasım 2013)

K ürt Demokratik Birlik Partisi PYD’nin, 
Suriye’deki federasyonun gelecek 

ay yapılması kararlaştırılan Cenevre 2 
Konferansı masasına konulması talebi reji-
min düşürülmesine yoğunlaşması gereken 
müzakereleri daha da çözümsüzleştire-
cektir.

PYD lideri Salih Müslim’in Suriye 
çerçevesinde bağımsız bir Kürt bölgesi 
kurulması gerektiği yönünde toplantıya 
katılacaklara sunmakta kararlı olduğu 
öneri, sıkıntılı bir zamanda geldi, Suriye 
ve bölgedeki kartları yeniden karacak ve 
sadece Beşşar Esed’e hizmet edecek. PYD 
özerk yönetim planından daha ilerisine 
gitmişti. Geçtiğimiz Temmuz ayında parti 
özerk yönetime sahip üç vilayete ayrılacak 
-ortada Kobani, batıda Efrin ve doğuda 
Kamışlı- Kürdistan bölgesinin anayasasını 
ve seçim yasasını hazırlama komisyonu 
açıklamıştı. Suriye’nin kuzey doğusundaki 
Kürt partiler Esed’le savaşan cihatçı grup-
larla çatışmada askeri ilerleme kaydetme-
leri sonrası siyasi ve coğrafik nüfuzlarını 
güçlendirmek için günler önce geçici yerel 
yönetim kurduklarını ilan etmişlerdi.

Suriye Kürtlerinin savaşı ve siyasi 
boşluk halini kullanarak Irak Kürdistan 
bölgesinden ilkesel destekle gelen talep-
leri yerel ve bölgesel temkinli yaklaşımları 
körükledi. Yerel düzlemde Suriye dev-
rimi sıkıntılı bir dönem geçiriyor, Suriye 
rejiminin, Hizbullah ve Ebu Fadl Abbas 
güçlerinden destek alan askeri mekaniz-
masının planlarıyla mücadele etmek için 
tüm güçlerin çabalarını yoğunlaştırma ve 
taleplerini birleştirme ihtiyacında halen. 
Özerk yönetim talebine kapıların açılma-
sı Kürtlerle kalmayıp hızla Alevilere ve 
Dürzilere geçecektir. Bu da ülkenin bölün-
mesi demek. Ayrıca Müslim’in Kürt böl-
gesinde bulunan Arapların kendi asli böl-
gelerine gönderilmeleri etrafındaki açıkla-
maları -Hafız Esed bölgeyi Araplaştırmak 
amacıyla 1974’ten itibaren Arapları zorla 
Kürdistan’a getirmişti- bölgedeki Arap 
vatandaşların onlarca yıl eşit yaşamalarına 
rağmen maruz kalabilecekleri kampanya-
lara yönelik endişeleri körüklemektedir.

Bölgesel düzlemde ise Kürtlerin 
Suriye’nin kuzeyinde elde ettikleri başa-

rılar Suriye ile sınırına duvar inşa etmeye 

başlayan Türkiye’yi endişelendirmektedir. 

Dünyadaki Kürtlerin yüzde 56’sının top-

raklarında yaşadığı Türkiye, sınırlarında bir 

dayatmaya izin vermeyecektir.

Irak Kürdistan’ı yanı sıra Suriye, 

Türkiye ve İran’daki Kürt bölgeleri de 

içine alan büyük Kürdistan bölgesine dair 

artmaya başlayan konuşmalar Türkiye’nin 

yanı sıra Arap ülkelerinin de zihnini kurca-

lıyor. Özellikle de bu konuşmalar Suriyeli 

Kürtlerin Kürdistan bölgesi içindeki kamp-

larda eğitim almalarıyla eş zamanlı gelişi-

yor. Ayrıca Irak Kürdistan’ı ordudan kaçan 

Kürtleri kabul etti, geleceğe ve bölgede 

olası gelişmelere hazır hale getirildi. 

Bu endişeler ve federasyon konu-

suna ilişkin konuşmalar karşısında bu 

durum Cenevde 2’de muhalefetin görevi 

zorlaştırıyor. Muhalefetin başkan Beşşar 

Esed’in akıbeti ve geçiş hükümetinin yet-

kileri konusuna yoğunlaşması kaçınılmaz. 

Federasyon ve devletin gelecekteki şekline 

dair taleplerin, devrimin hedeflerini ger-

çekleştirmeden sunulması akıl kârı değil.  

Her halükârda rejime hizmet eden 

bu Kürt kartı- ki rejim tarafından PYD 

üzerinden harekete geçirilmesi muhtemel 

Cenevre 2 Konferansı2nın rejimin bazı 

reformlarla iktidarda kalmasını garan-

ti edecek siyasi çözüme ulaşılmasında 

başarısız olması halinde rejimin elindeki 

B planıdır. Ancak rejim müzakerelerin 

Amerikan-Rus anlaşmalarına boyun eğe-

ceğinin farkında. Bu anlaşmalar şu ana 

kadar Kürtlerin şartlarının çözümü de 

dahil Suriye haritasının değiştirilmesine 

ilişkin düzenlemelere yansımadı. Kürt 

heyetleri Amerikalılardan ve Ruslardan 

geçmişte Kürt meselesinin yeni rejimi 

doğuracak siyasi anlaşma çerçevesinde 

özerlik veya birçok bölgeyi kapsayacak 

federasyon formülüyle çözülebileceğini 

ifade eden sözler dinlemişlerdi. Dolayısıyla 

şu an bu kartla oynamak Esed rejiminin 

uluslararası güçlere ve Suriye muhalefe-

tine şantaj yapma amaçlı manevrasıdır.  

(Kudsülarabi gazetesi, başyazı, 6 

Aralık 2013)

KÜRT FEDERASYON KARTI
ESED REJİMİNE HİZMET EDER
Başyazı
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İ ran ile Batı ülkeleri arasındaki 
nükleer anlaşma, şu sürecin 

olayı ve hatta geçen birkaç yılın 
en önemli olayıdır. Böyle olduğu 
için de sonuçları ve etkileri uzun 
yıllara uzanacak.

Belki de bu anlaşmadaki en 
önemli nokta sadece İran’ın 
bölgeye ve dünyada yeniden 
açılması, bölgede bölgesel ve 
uluslar arası savaş ihtimallerinin 
neredeyse tamamen ortadan 
kalkması değil, aynı zamanda 
süper ülkeler ve özellikle de ABD 
açısında kalıcı dost ve düşman 
tanımının olmaması ve sadece 
kalıcı çıkarların olmasıdır.

İran-Bat ı anlaşmas ı 
Washington’un en yakın iki müt-
tefiki İsrail ve Suudi Arabistan’ı 
rahatsız etti. ABD yönetimi bu 
ülkelerin fikirlerine müstesna 
bir önem göstermedi. Anlaşma 
Suudilerin ve İsrail’in belirttiği 
bazı çıkarların aleyhine olsa dahi 
kendi çıkarlarına uygunluğunu 
gördü. ABD, İran gibi ‘düşman’ 

bir ülkeye açıl-
mayı gerektiren 
çıkarlar için uzun 
yıllara dayanan 
müt te f i k l e r in i 
kızdırmaya hazır-
dı. Kanımca ulus-
lar arası ilişkiler 
ve stratejik yak-
laşımlar açısın-
dan anlaşmadan 
alınması gereken 
en önemli ders-
lerden biri bu.

Türkiye gibi 
birkaç yıldır böl-
gesel alandan 
uluslar arası 
alana kadar 
büyük roller 

oynamaya çalışan bölgesel güç-
ler bu ‘toparlayıcı bakış’ açısı-
nı öğrenemediler. Türkiye’nin 
uluslar arası oyunda belirleyici 
sınırları ve kırmızı çizgileri bil-
memesi ve anlamaması belirli 
aralıklarla duvara toslamasına 
yol açtı. Herkesten tamamen 
tecrit edilmiş bir ülke konumu-
na geldi, kararların alınmasına 
ve oyunun hatlarının çizilmesine 
ortak olmak yerine tamamen 
seyirci kaldı. Hatta çoğu zaman 
kulisler ardında yaşananların bil-
gisine sahip değildi.

İran ile Batı arasındaki nükle-
er anlaşmanın Türkiye’nin hesap 
envanterinde birçok yönü var. 
Öncelikle Türkiye›nin İran’ın 
nükleer silahlara sahip olmasının 
önüne geçecek adımlardan isti-
fade ettiği şüphesiz. Zira nükleer 
bir komşunun olmaması ken-
disini rahatlatacaktır. Türkiye, 
silahlanma yarışına girmenin 
maliyetinden dolayı rahatlaya-
cak. Ayrıca İran nükleer silahlara 
sahip olsaydı Türkiye İran teh-
likesiyle mücadele etmek için 
NATO’nun kucağına daha fazla 
atlayacaktı.

Ancak Türkiye açısından İran-
Batı anlaşmasındaki en önemli 
nokta İran’a yönelik yaptırım-
ların kaldırılması veya hafifle-
tilmesi sonrası Türkiye ile İran 
arasındaki ekonomik ilişkilere 
ve özellikle de enerji alanında 
yoğunluğun dönmesine katkıda 
bulunmasıdır. İran, Rusya›nın 
yanı sıra Türkiye’nin petrol ve 
doğal gaz ihtiyaçlarını karşılama-
nın temel kaynağını oluşturuyor. 
Amerikan baskıları Türkiye’nin 
İran’la ticari hareketinin elini 
kolunu bağlamıştı. İran-Batı açı-
lımı petrol fiyatının düşmesine 

katkıda bulunacak ve bu durum 
enerji ihtiyaçlarının çoğunluğu-
nu dışarıdan alan Türkiye üze-
rindeki mali yükün hafiflemesine 
olumlu yansıyacaktır. Erdoğan 
hükümeti son aylarda ekono-
mik alanda sıkıntılar yaşamaya 
başladı, biraz kendine gelmesi 
beklenen büyüme geriledi.

Siyasi düzlemde ise İran ile 
Türkiye arasındaki iletişimin yeni-
den sağlanması daha da kolay-
laşacak ve Batı eleştirilerinin 
dışında olacaktır ancak İran ile 
Batı arasındaki nükleer anlaşma 
Türkiye’nin imajının ve rolünün 
lehine olmayacak. İran ile Batı 
arasındaki müzakereler sekiz 
aydır başladı ve Türkiye tablo-
nun dışındaydı. Amerikalılar bu 
görüşmelerde Türkiye’nin rolüne 
ihtiyaç duymadı. Bu da nükleer 
dosyayı aşıp bölgesel sorunlara 
geçen İran nükleer programı 
gibi büyük bir dosyada ABD’nin 
Türk rolüne ihtiyacının olmaması 
demek. 

Anlaşma birçok bölgesel dos-
yada doğrudan Amerikan-İran 
işbirliğine imkân verecek. Bu 
da ABD’nin bu dosyaların bazı-
larının çözümünde Türkiye’ye 
olan ihtiyacını azaltacaktır. Yani 
Türk rolü Amerikan mesajları-
nın ulaştırılmasında veya İran’a 
baskı yapmak için yardım alın-
masında olmazsa olmaz değil 
artık. Bölgesel ilişkilere kısa bir 
göz atarsak İran’ın bölge ülke-
lerinin çoğunluğuyla bağlantılı 
olduğunu görüyoruz. Türkiye ise 
Mısır, Suudi Arabistan ve Körfez 
ülkelerinin çoğunluğu yanı sıra 
Suriye’nin içinde bulunduğu 
eksenle ilişkilerin gerilmesi son-
rası daha da yalnızlaştı. Özetle 
İran-Batı anlaşması, Türkiye’nin 
şu an yaptığı gibi tepki politika-
sıyla yetinmeyip köklü politikala-
rını gözden geçirmesi ihtiyacını 
ortaya koyuyor. 
(Katar gazetesi Şark, 1 Aralık 2013)

TÜRKİYE’NİN NÜKLEER ANLAŞMADAKİ 
KAZANÇ VE KAYIPLARI
MUHAMMED NUREDDİN

Anlaşma birçok 
bölgesel dosyada 

doğrudan Amerikan-
İran işbirliğine 
imkân verecek. 

Bu da ABD’nin bu 
dosyaların bazıla-
rının çözümünde 
Türkiye’ye olan 

ihtiyacını azaltacak-
tır. Yani Türk rolü 

Amerikan mesajları-
nın ulaştırılmasında 

veya İran’a baskı 
yapmak için yardım 
alınmasında olmaz-
sa olmaz değil artık.



25

 Umran • Ocak 2014 

  ORTADOĞU'DANORTADOĞU'DAN

A caba Ruhani İran’ın Enver 
Sedat’ı mı? Foreign Affairs 

dergisinin yayınladığı bir anali-
zi okuduktan sonra bu soruyu 
kendime sordum. Analiz İran 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin 
reform rüzgârını getirmesi açı-
sından İran’ın Gorbaçov’u olup 
olmadığını sorguluyordu. Ayrıca 
her iki lider de Sovyetler Birliğinin 
ve İran’ın ABD ve Batı ile uzlaş-
masının kapılarını açtı. Amerikan 
dergisindeki makalenin yazarının 
Brinstot Üniversitesi’nde uluslar 
arası ilişkiler ve tarih hocası olan 
Stephen Kotkin olmasına rağmen 
ben analizini ikna edici bulmadım. 
En azından Gorbaçov Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasına ve çöküşü-
ne katkıda bulunurken bu akıbet 
İran şartları için uzak bir ihtimaldir 
ve söz konusu değildir veya yakın 
vadede öyle görülüyor. Hatta 
Ruhani, bu ve başka sebepler-
den dolayı iktidarda iki dönem 
yani sekiz yıl kalsa dahi ben şu 
an söylediğimi söyleyeceğim. 
Ben Ruhani’yi Gorbaçov’dan çok 
Mısır eski cumhurbaşkanı Enver 
Sedat’a daha yakın görüyorum. 
Daha doğru ifade ile Ruhani ile 
Sedat arasında benzerlik noktaları 
farklılıklardan daha fazla. Sedat’la 
ilgili olarak işin neyle sonuçlan-
dığını gördük ve biliyoruz ancak 
bu halka Ruhani açısından hala 
belirsiz.

İki isim arasındaki benzerlik-
leri gözlemlemeye çalışırsak şu 
en önemli benzerlikleri görürüz: 
Her ikisi de devrimin çocuğudur. 
Mısır’da 1952 devrimi, İran’da 
1979 devrimi. Sonra her ikisi de 
tarihi düşmanlarıyla barış anlaş-
ması imzaladı. Bu durum arala-
rındaki ilişkilerin normalleşmesine 
kapı açtı. Gerçi Mısır şartlarında 
İsrail’le ve İran şartlarında ABD 
ile düşmanlığının derinliğinde 
bir farklılık vardı. Ayrıca Sedat 6 
Ekim savaşında elde ettiği zafer-
le güç alarak anlaşmayı imzala-

maya geldi. Ruhani ise İranlıların 
ambargoya direnme ve uranyum 
zenginleştirme hakkından vazgeç-
meme inadı ve direnişinden güç 
alarak anlaşmanın imzalanmasını 
kabul etti. Yine Sedat’ın İsraillilerle 
anlaşması Arap dünyasının siyasi 
haritasında köklü değişim getir-
mesi gibi İran-ABD anlaşması ve 
Cenevre anlaşmasının imzalanma-
sı Ortadoğu haritalarında ve belki 
uluslar arası ittifaklarda benzer 
değişime yol açabilir.

Sedat’ın İsraillilere verdiği 
ödünler işgal altındaki Sina’nın 
çoğunluğunun alınmasına imkân 
sağladı. Ruhani hükümetinin ver-
diği ödünler ise bazı ekonomik 
ambargoların kalkmasını sağladı 
ve İran’a yönelik ablukanın şidde-
tini hafifletti. Yine Sedat rejiminin 
performansı Sina’da bulunan ulus-
lar arası güçler tarafından denetle-
nirken Ruhani hükümeti Cenevre 
anlaşması sonrası altı ay test altına 
konuldu. Sonrasında nihai anlaş-
ma ele alınacak. Sedat Batıya 
açılma politikası izledi. Amerikan 
gazeteleri İran’ın Batıya daha 
fazla açılması için İran’ın rehabilite 
edilmesinden bahsediyor. Sedat, 
görünen reformcu yapısına rağ-
men Abdunnasır rejiminin bıraktı-
ğı güvenlik kurumunun işleyişinde 
temel değişime gitmedi. Tüm yap-
tıkları çok particilik düşüncesini 
benimsemesi sonrası ifade özgür-
lüğünde mütevazi bir ilerleme 
imkanı verdi. Baskın kanaat aynı 
durumun Ruhani içinde geçerli 
olduğu yönünde. Ben Ruhani’nin 
gizli olmayan reformcu niyetine 
rağmen güçlü güvenlik kurumu-
nu dağıtma genişliği olduğundan 
şüphe ediyorum.

 Diğer yandan iki lider arasın-
da birçok farklılık görüyoruz. En 
önemlilerini şu şekilde özetleyebi-
lirim: İki ismin de arka planı farklı. 
Sedat maceracı bir subay, Ruhani 
ise deneyim mi bir hukukçu. İlki 
yaptığıyla herkesi şaşırtırken ikin-

cisi iyi test etmesi ve hesaplaması 
sonrası deneyime girdi. Sedat o 
vakitler halk iradesine meydan 
okuyarak macerasına girdi ve bu 
tutumu Araplarca izole edilmesine 
yol açtı. Ruhani ise halk desteğini 
alarak gitti ve dayatılan tecridi 
kırması sonrası işi başarıp döndü. 
Pratik açıdan Sedat barış antlaş-
ması sonrası bölgesel açıdan daha 
zayıf hale geldi ve Batı tarafından 
daha fazla kabul gördü. Ruhani 
ise Cenevre anlaşmasının imza-
lanması sonrası bölgesel ve ulus-
lararası farklı alanlarda daha da 
güçlü oldu.

Şu temel sebepten dolayı iki 
lideri karşılaştırırken yanıt vere-
mediğim üç sorum kaldı: Bizler 
Sedat deneyimini takip ettik ve 
götürdüğü sonu gördük. Ancak 
Ruhani deneyimi hala başlarda ve 
şu an bir yargıda bulunamayız. 
Zira Sedat’ın 23 Temmuz devri-
mi içinde yer almasına rağmen 
Abdunnasır’ın geleneğini devirdi-
ğini söyleyebiliriz ancak Ruhani’nin 
İmam Humeyni’nin geleneğine 
yönelik tutumu hakkında şimdiden 
bir karar veremeyiz. Ayrıca oyunun 
kartlarının yüzde 99’unun ABD’nin 
elinde olduğunu belirten Sedat’ın 
eğilimi Batı yönündeydi ancak 
Ruhani’nin tecrübesinden böyle bir 
tutum belirleyemeyiz. Ruhani’nin 
hem Batıya açılımcı liberal kanatta 
ayağı var hem de muhafazakâr ve 
köktenciler nezdinde.

Üçüncü soru Filistin sorunu 
ve direnişe yönelik tutumla ilgili. 
Sedat’ın Filistin’den ödün veren 
ve direnişi karşısına kalan tutumu-
nu biliyoruz ancak dini lider Ali 
Hamaney’in tutumundaki değiş-
mezlere rağmen İslam devriminin 
de geçen otuz yıl boyunca bu 
soruna ilişkin tutumunun da far-
kındayız. Ancak ABD ile yaşanan 
anlaşmadan sonra bu konudaki 
soruyu yineliyoruz. Deneyimlerimiz 
Washington’la uzlaşı ile direnişe 
desteği ve Filistin davasını savun-
mayı bir araya getirebilme imkânı 
etrafında kuşkulara yol açıyor. Bu 
sorular masumdur ve tamamen iyi 
niyet taşımaktadır. 
(Mısır gazetesi Şuruk, 8 Aralık 2013)

SEDAT İLE RUHANİ ARASINDA
Fehmi HÜVEYDİ



26

 Umran • Ocak 2014 

D O S Y A
D

O
S

YA
AH

LA
K

, S
İY

AS
ET

, N
EO

-V
ES

AY
ET

KADİFE DARBE KISKACINDA TÜRKİYE

  “Göz o ki dağın arkasını göre, 
akıl o ki başına geleceği bile” 

Giriş

S ovyetler’in yıkılması ile yeni tür Soğuk Savaş 
dönemi başlamıştır. Eski Soğuk savaşın en 

önemli aracı, “sert güç” (silah ve ekonomik) 
iken yeni soğuk savaşın aracı “yumuşak güç”tür. 
Mücadelede kullanılan gücün değişimine bağlı 
olarak organizasyon yapıları ve mücadele şekilleri 
de değişmektedir. Yeni soğuk savaşın en önemli 
ve etkin araçları, Sivil Toplum Kuruluşlarıdır/
örgütleridir(NGO). Batı hem kendi ülkesinde hem 
de diğer ülkelerde, özellikle, sömürgeleştirmek 
istediği ülkelerde, STK’lar kurmakta veya varolan-
lara sızmakta, onları finanse etmekte, eğitmekte, 
yönlendirmekte ve onlar üzerinden menfaatlerini 
gerçekleştirecek operasyonlar yapmaktadır. ABD-
İngiltere-İsrail-Küresel Tefeci Sermaye/Siyonizm-
AB(Şer Ekseni), hedef ülkelerde işbirlikçi STK’lar 
bulmayı ve bulunan yerli işbirlikçiler aracılığıy-
la söz konusu ülkelerde kendi politikalarını 
uygulamayı, iktidarları askeri devreye 
sokmadan devirmeyi, sistemi kilitle-
meyi, iktidarda olanları yıpratmayı, bir 
strateji olarak belirlemiştir. STK’lar ara-
cılığıyla sert güç kullanılmadan siya-
si iktidarın düşürülmesine, “Kadife 
Darbe/Devrim” denmektedir.

İlk Kadife darbe dal-
gası, Sırbistan, Moldavya, 
Belarus, Ukrayna, Gürcistan, 
Kırgızistan, Kıbrıs ve 
Lübnan darbe zinciridir. 

Bu darbelerin ortak özelliğinden dolayı bunları 
Birinci Nesil Kadife Darbeler olarak nitelendire-
biliriz. “Arap Baharı” olarak nitelendirilen Tunus 
ve Mısır’da iktidarların yıkılmasına neden olan 
Kadife darbeler ise birincisinden farklı özellikler 
taşıdığından dolayı buna da, İkinci Nesil Kadife 
Darbeler adını vermekteyiz. Türkiye’deki yeni tür 
Kadife darbeyi, öncekilerinden farklı kılan bazı 
özelliklerinden dolayı, 3. Nesil Kadife Darbe” 
olarak isimlendirmekteyiz. 

Burada Taksim olayları ile başlayan Kadife 
darbe süreci, ele alınıp değerlendirilecektir.

Kadife Darbelerde Kullanılan Yöntem

Kadife darbelerde, yerli işbirlikçiler aracılığıy-
la, varolan iktidarları düşürerek ülkeleri içerden 
ele geçirmek ana yaklaşım tarzıdır. Baskın olan, 
yumuşak güç kullanımıdır. Şer Ekseni tarafından 
bu süreçte ülkeler, içerden karıştırılmakta, etnik, 
mezhebi ve diğer tüm ayrılıklar tahrik edilmekte, 
tüm gayrı memnunlar iktidar karşıtı bir safta 
birleştirilmektedir. Finansman ve medya desteği 

Şer Ekseni (Özellikle ABD ve Küresel Sermaye) 
STK’larınca karşılanmaktadır. Bu yeni dönemin 
Truva atı: Demokrasi, İnsan hakları, özgür-
lükler ve çevredir. Şer ekseni, bu atla ülkelerin 
içine girmek istemektedir. 

Kadife Darbelerin teorik alt yapı-
sı, Avusturyalı düşünür Karl 

Popper’ın Açık Toplum ve 

Burhanettin CAN

Kadife Darbe Kıskacında Türkiye
“Genel olarak siyasetin dilini, özelde de Başbakan Erdoğan’ın kullandığı dili 
yazılarımda sürekli eleştiren biri olarak, gelinen sürecin, Erdoğan’ın dili ve 
tavrı ile bir alakası olmadığını belirtmek isterim. Olaya bu açıdan bakanlar, 
yanlış bakmakta, Kadife darbelerin ana stratejisini göz önüne almamakta ve 
Kadife darbecilerin yürüttüğü psikolojik harekâtın tuzağına düşmektedirler.”



27

 Umran • Ocak 2014 

  KADİFE DARBE KISKACINDA TÜRKİYEKADİFE DARBE KISKACINDA TÜRKİYE

Düşmanları adlı kitabındaki düşüncelerine 
dayanmaktadır. Kadife Darbelerin Finansörü, 
genellikle, ABD’li spekülatör Soros’un vakfının 
isminin, Popper’den mülhem, ‘Açık Toplum’ 
(Open Society) olmasına dikkat edilmelidir. 
Soros, vakfını bu amaçla kurduğunu saklama-
maktadır. Kadife darbelerde uygulanan yöntemin 
temel felsefesi ise, siyaset bilimci Gene Sharp’a 
aittir. ‘Şiddet İçermeyen Hareketin Politikası’ (‘The 
Politics of Nonviolent Action’) ve ‘Diktatörlükten 
Demokrasiye’ (‘From Dictatorship to Democracy’) 
adlı kitaplarında uygulanan yöntem anlatılmakta-
dır1.  G. Sharp’a göre öncelikli hedef bürokrasi ve 
emniyet güçleri olmalıdır:

“Diktatörün kredisi azaldıkça ona itaatsizlik 
edecek olan bürokratların ve güvenlik güçlerinin 
sayısı da artar. Bu kitle kritik bir seviyeye ulaştı-
ğında ise diktatör iktidarı kaybeder. Muhalif güç-
ler, işte bu anlayışa uygun nitelikte bir program 
uygulamalıdırlar.”2

Yine Sarp, ‘sivil itaatsizlik ve uluslararası 
baskının’ diktatörlüklerin ‘aşil topuğu’ olduğunu 
ileri sürmekte ve bu amaçla 189 farklı eylem 
teklif etmektedir3. Yine Sarp’ın bu temel yaklaşım 
ekseninde uygulamayı önerdiği hareket tarzı şöyle 
özetlenebilir:

1. Nokta: Örgüt: Öncelikle tek kelimelik 
vurucu bir örgüt ismi ile gençler ve öğrenciler 
arasında örgütlenme. 
2. Nokta: Slogan: Basit ve etkileyici bir slogan 
oluşturma ve yayma.
3. Nokta: Medya Desteği: Ulusal ve uluslarara-
sı medya desteği. 
4. Nokta: Finansman Desteği: Ulusal ve 
Uluslararası vakıf ve sivil toplum örgütlerinin 
parasal desteği.
5. Nokta: Siyasi Destek: Ulusal ve Uluslararası 
siyasi destek.
6. Nokta: Seçimlere Hazırlık: Seçimlerde hal-
kın sokağa dökülmesini sağlayacak alt yapı 
çalışması yapma. 
7. Nokta:  Sürekli Gerilim Artırma: Ekonomik 
manipülasyon, yapmak, etnik ve mezhepsel 
farklılıkları kaşıma.
8. Nokta: Siyasi İktidara karşı Gayri 
Memnunların ittifakını sağlama.
9. Nokta: Askerin gizli desteğini sağlama ya da 
tarafsızlaştırma. 
10. Nokta: Polis- Yargı Denklemini kurarak 
Siyasi iktidarın elini kolunu bağlama ya da 

Polis ve yargıyı tarafsızlaştırma. 
11. Nokta: Siyasi iktidarı itibarsızlaştırma.
12. Nokta: Siyasi İktidarın iradesini çözme, 
panik hali oluşturma ve hata yapmasını sağ-
lama.
13. Nokta: Siyasi İktidar içerisinde ihtilaflar 
meydana getirme, bölme, parçalama.
14. Nokta, Siyasi İktidarı yalnızlaştırma.
15. Nokta: Sokak hâkimiyeti kurma.
16. Nokta: Siyası iktidarın seçimi kaybetmesi-
ni ya da ciddi oy kaybına uğramasını sağlama. 
17. Nokta: Sonuç: Siyasi İktidarın şiddet 
uygulanmadan kansız bir şekilde yıkılışını 
sağlama. 

Unutulmaması gereken önemli bir gerçek de, 
Kadife darbelerin, ülke, bölge ve küresel şartlar 
analizi üzerine ciddi bir hazırlık yapıldıktan 
sonra devreye sokulduğudur. Harekete geçme 
anı, gerekli hazırlıkların yapılıp tamamlandığı, 
stratejinin uygulamaya sokulduğu andır. Süreç, 
stratejinin adım adım uygulanması süreci olarak 
yönlendirilmektedir. Kadife darbe savunucuları, 
olayları, masum, rastgele olmuş, o anki olaylar 
olarak lanse ederek karşı cephe oluşmasını ve 
uygulanan stratejinin farkına varılmasını engelle-
meye çalışırlar. Bu nokta, dikkat edilmesi gereken 
en önemli noktalardan biridir. 

İlk hamlelerin savuşturulması, sürecin bittiği 
anlamına gelmemelidir. Taraflardan biri tasfiye 
oluncaya ya da taraflar arasında uzlaşma sağla-
nıncaya kadar mücadelenin şiddeti artarak devam 
edecektir.

Çatışan Projeler

Bugün Türkiye’nin güvenlik alanını oluşturan 
coğrafyada, bölgesel ve küresel güçlerin hâkimiyet 
kurma projeleri çatışmaktadır. Bunları, özet ola-
rak, aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:
• Büyük Ortadoğu Projesi (BOP; ABD-İsrail-

İngiltere-Küresel Sermaye)
• Büyük İsrail Projesi (BİP; İsrail-Siyonizm, 

ABD destekli)
• 2. Sevr Projesi(AB)
• Etnik-Mezhepsel Fay Hatları Oluşturma 

Projesi-Kaos Projesi (ABD/AB/Rusya/
Çin(Siyonizm).

• Yeni Osmanlı Projesi-Bölgesel Güç Olma 
Projesi (Türkiye).

• Şia Savunma Hattı Projesi (İran-Irak-Lübnan).
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• Sıcak Denizlere İnme-Eski Müttefikleri 
Kazanma Projesi (Rusya).

• Düşmanla/Rakiple Güvenlik Alanının Dışında 
Hesaplaşma Projesi (ABD/Çin/Rusya): Vekâlet 
Savaşları.

• Şia Eksenini Parçalama, Yayılmasını Engelleme 
ve Sünni Bir Eksen Meydana Getirme Projesi 
(Suud/Katar/Türkiye/Mısır).

• Büyük Ortadoğu’nun Hıristiyanlaştırılması 
(‘Dinler Arası Diyalog’) Projesi (Vatikan)

• ‘NATO’nun Evrenselleşmesi ve İslâm 
Coğrafyasına Yerleşmesi Projesi’.

• “Serbest Piyasa”-“Özelleştirme Projesi” (ABD-
Siyonizm-Küresel Sermaye-AB)

Bugünün şartlarında Dünyada, ABD+AB+İsrail-
Küresel Sermaye +İngiltere/Vatikan ekseni ile 
Rusya+İran+Çin ekseni arasında ciddi bir reka-
bet ve mücadele vardır. Bazen araların-
da ortak payda oluşarak üçüncü 
taraflara karşı ittifak yapabilmek-
tedirler. ABD içinde Neocon-
Siyonist ittifakı ile Amerikan 
Milliyetçileri(WASP) arasın-
da şiddeti, zaman ve mekâna 
göre değişen çok büyük bir 
kavga vardır. Bu kavga dünyanın 
her tarafına yansımaktadır. Taksim 
olaylarında bu kavganın izini görmek 
mümkündür.

Taksim Niçin 3. Nesil Kadife Darbe? 

Taksim Gezi parkı ile birlikte başlayan ve 
yaygınlaşan olaylar zinciri, gerek birinci nesil 
ve gerekse ikinci nesil kadife darbelerde çizilen 
strateji,  uygulanan taktik ve yapılan eylemler 
arasında çok büyük benzerlikler bulunmaktadır. 
Taksim kadife darbe süreci ile öncekiler arasın-
da, başlangıç itibarıyla iki ana nokta da ciddi bir 
ayrışma söz konusudur:      

Diktatörlük ve Hareketin Öncüsü Teşkilat
Kadife Darbelerin teorisi, diktatörlerin yıkıl-

ması üzerine inşa edilmiştir. Teorinin uygulanabi-
lirliği, diktatörün varlığından kaynaklanmaktadır. 
Hem birinci nesil hem de ikinci nesil kadife dar-
belerin olduğu ülkelerde, iktidardaki siyasi lider-
lerin durumu, aralarında farklılık olsa bile, teori-
nin öngördüğü şartlara uymaktaydı. Türkiye’de 
ise normal şartlar altında seçimler, kavgasız gürül-

tüsüz, hilesiz hurdasız, şeffaf, herkesin gözünün 
önünde yapılmakta, yargı her türlü şikâyeti ele 
alıp değerlendirmektedir. Dahası yargı, düşünce 
yapısı itibarıyla daha ziyade muhalefete yakın, 
iktidara uzaktır. Her seferinde şeffaf seçimlerle iş 
başına gelen bir yönetimi, başbakanı diktatörlük-
le suçlama şansı yoktur.

Psikolojik harekâtlarda, yok olanı oluştur-
mak önemlidir ve gereklidir. Türkiye’de diktatör 
yoksa bulunup inşa edilmeli, hedefe oturtulmalı 
ve halkın şuuraltına yerleştirilmelidir. Başbakan 
Erdoğan’ın bulunduğu konum, mizacı ve miza-
cın dil ve üsluba yansıması, kadife darbecilere 
bu fırsatı vermektedir. Taksim operasyonunun 
başlangıç sürecinde Başbakan’a dönük yapılan 
saldırılar, Erdoğan’ın dil ve üslubunda bozulmaya 
neden olmuştur. Başbakan’ın sarf ettiği o söz-
ler üzerinden Erdoğan’ın diktatör olduğu algısı, 

öncelikle gençlerin sonra da tüm halkın 
kafasına yerleştirilmeye çalışılmış-

tır. Başlangıçta diktatörlük nok-
tasında güçlü bir imaj mevcut 
olmamasına karşılık Taksim 
kadife darbesinin dershane-
ler savaşı ve rüşvet-yolsuzluk 

operasyonları aşamalarında, 
Başbakan Erdoğan’ın kullandığı 

dil ve yaptığı karşı hamleler, bu 
intibaın kuvvetlenmesine imkân ver-

miştir. ‘Başbakan Erdoğan, bu tehlikenin farkına 
varmalı ve dilini düzeltmelidir!’

Genel olarak siyasetin dilini, özelde de 
Başbakan Erdoğan’ın kullandığı dili yazılarım-
da sürekli eleştiren biri olarak, gelinen sürecin, 
Erdoğan’ın dili ve tavrı ile bir alakası olmadığını 
belirtmek isterim. Olaya bu açıdan bakanlar, 
yanlış bakmakta, Kadife darbelerin ana strateji-
sini göz önüne almamakta ve Kadife darbecilerin 
yürüttüğü psikolojik harekâtın tuzağına düşmek-
tedirler. 

Taksim Kadife Darbesi İçin Diktatör İnşa Etmek

Dolayısıyla Türkiye’de kadife darbe yapılabil-
mesi için bir diktatöre ihtiyaç vardı. Diktatör inşa-
sı için gazete ve televizyon kanalları eş zamanlı 
çalışmıştır.  Taksim olaylarından önce Türkiye’de, 
“Amerikan Derin Devleti” ve Hitler belgeseli 
yayınlanmıştır4. Bir taraftan bu belgeseller ile 
kadife darbenin aktif militanları, özel bir eğitime 
tabi tutulurken diğer taraftan halkta diktatör-
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lükle ilgili bir şuuraltı oluşturulmaktadır. Sosyal 
medyada konu işlenerek diktatörü devirmek için 
insanlar hazırlanmaktadır. Diktatör imajını eş 
zamanlı olarak uluslararası medya işleyerek dış 
kamuoyu oluşturmaktadır5.

Erdoğan’ın diktatörlüğü, dili üzerinden 
“Tayyip’ten Nefret” duygusu üzerine inşa edil-
miştir. Erdoğan’ın bazı söylemleri ve dili, yaşam 
tarzına müdahale olarak yorumlanıp sosyal med-
yada servis edilmektedir. Başlangıçta hüküme-
tin bazı icraatlarından rahatsız olan kesimlerin 
bir kısmı, açıktan(CHP- Kılıçdaroğlu) diğerleri 
ise dolaylı olarak (Gülen Hareketi) Erdoğan’ın 
diktatörlüğünü seslendirmiştir. Daha sonraları 
bu kervana Devlet Bahçeli de/MHP de katıl-
mıştır. Kılıçdaroğlu Mayıs ayının başından beri 
Erdoğan’ın, her fırsatta, diktatörlüğünü işlemekte, 
Esed’den bir farkı olmadığını seslendirmektedir6.

Fethullah Hoca, 8 Mayıs 2013 ve 10 Haziran 
2013 tarihlerinde kendi sitesinde yaptığı ve 
Samanyolu TV’de yayımlanan video kaydındaki 
açıklamalarında, Başbakan’a gönderme yaptığına 
ilişkin bir kanaat oluşturmuştur7: 

“Yani sıradan bir insan gelir, şöyle böyle kon-
jonktürel olarak bir yerde bazı imkânları elde 
edebilir, dümene oturabilir. Dümene oturduktan 
sonra artık götürdüğü o vasıtanın içindeki o 
insanların hiçbirinin hukukuna riayet etmez. Hep 
tepeden bakar onlara. Hep itab eder, ‘Yerinizde 
oturun’ der. Adamlar bir şey söyleseler, ‘Az şurada 
dursanız da bir namaz kılsak, sen dümendesin. 
Az dursanız da burada bir dinlensek, nefes alsak’,  
‘Kesin sesinizi. Siz anlamazsınız o işleri. Ben ne 
dersem o olur falan’ der” 

“Bazen kuvvet insanı küstahlaştırabilir. Mümin 
bile olsa ahlaken firavun olur.  Sıfatları itibarıyla 
firavun olur. Bazen nimetlerin sağanak sağanak 
baştan yağması o da insanı böyle nemrutlaştırır, 
firavunlaştırır.”  “İmkânların bolluğu şirazeden 
çıkarır. “Dediğim dedik, şirazeden çıkarır. Ahmak 
bir gürûhun hiç olmayacak şeyleri bile alkışlaması 
onu şirazeden çıkarır”. 

Takdir edilecek şeylerin yanında tenkit edile-
cek şeyler, belki sorgulanacak şeyler, onları bile 
alkışlayan insanlar yine bağışlayın, onu küstahlaş-
tırır. Bunlar küstahlaşma yollarıdır, hafizanallah”.

Kıskançlığa giriyorlar, hasede düşüyorlar, 
cemaat diyorlar, hareket diyorlar, hizmet diyorlar, 
oturup kalkıyor Batılıların İslâm fobisi yaşadığı 
gibi, bir cemaat fobisi yaşıyor ve yaşatıyorlar” 

Gazetecilerin sorduğu bir soruya verdiği cevap 
ise daha manidardır: “Güç zehirlenmesi yaşıyor.”8 
10 Haziran 2013 tarihinde, kendi sitesinden; “yeni 
bir dünya… el ele yeni bir dünya!.. Hakimiyet 
değil… hükmetme değil... baskı yapma değil… 
totaliter sistemler tesis etme değil… diktatörlük-
ler tesis etme değil… tiranlıklar kurma değil!’’ 
şeklinde yaptığı açıklama, birilerinin diktatörlüğü 
algısına gönderme şeklindedir.

Dershaneler savaşı sürecinde Gülen Hareketi 
mensupları, Başbakan Erdoğan’ın diktatörlüğüne 
ilişkin çok yanlı yayınlar yaparak varolan imajı 
daha da kuvvetlendirmişlerdir.

Taksim Kadife Darbe İçin Bir Teşkilat Bulmak

Kadife darbe, Siyonist tefeci Soros ve ekibi 
tarafından icra edilen bir metot olarak ortaya çık-
mıştır. Kadife darbelerin çelik çekirdek kadrosu bu 
ekiptir. Bu ekip, her ülkede kendisine uygun bir 
yapı bulup onlarla ikinci halkayı oluşturmaktadır. 
Diğer halkalar gayrı memnunlardan oluşmaktadır. 
Taksim kadife darbesi, küresel tefeci sermaye ile 
işbirliği içerisinde, “İstanbul dukalığının” öncü-
lüğünde başlatılmıştır. Taksim Kadife Darbesinin 
çelik çekirdek kadrosu(ilk halka) ABD-İngiltere-
İsrail-Küresel Tefeci Sermaye-AB’den(Şer Cephesi/
Şeytan Ekseni) oluşan, küresel operasyonları 
yöneten bir kadrodur. İkinci halkası “İstanbul 
Dukalığı/Baronlar” diye anılan, Mason, Siyonist, 
Sabetayistlerden meydana gelen, “çapulcu olduk-
larını” açıklayan kadrodur. Bunlar işin strateji 
boyutu ile meşgul iken stratejinin ve stratejinin 
öngördüğü taktiklerin uygulayıcısı taşeron güç, 
yapı üçüncü halkada yer almaktadır.

2009 yılında “Avrupa’nın iki büyük ülkesinin 
istihbarat örgütleri ile bir rektör tarafından hazır-
lanan Türkiye raporu” ile birlikte Taksim olayları 
başlatılmıştır.9  Bu bilgiye, Başbakan’ın faiz lobisi 
açıklamalarını da kattığımızda, birinci ve ikinci 
halkanın sahipleri daha da netleşmiş olmaktadır. 
Başbakan’ın açıkça isimlendirmediği Faiz lobisi, 
Küresel tefeci Siyonist sermaye gücüdür. Bu güç, 
ABD’de Neoconlarla ittifak halindedir. Batı dün-
yasından bu kadar yoğun baskının olması, küresel 
bir konsorsiyumun faaliyete geçtiği anlamındadır. 
ABD’de ki Neocon-Siyonist ittifakı ile Amerikan 
milliyetçileri arasında olan savaş, Türkiye’deki bu 
süreci çok etkileyecektir. 

Taksim olayları esnasında ortaya çıkan “Taksim 
platformu”,  hemen o anda günübirlik oluşmuş 
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bir yapı olmayıp kökü,  daha önce kurulmuş 
olan “Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme 
Derneği’ne dayanmaktadır. İsmi çok öne çıkmayan 
bu dernek, 13 Nisan Cumartesi 2013 tarihli festival-
de; “Bu festival, hiç bitmeden devam edecek eylemler 
zincirimizin ilk halkasıdır. O gün, orada birlikte 
ayağa kalkacak, birlikte şarkılar söyleyip eğlenecek 
on yüz binler, biz halkın kararlılığı ve inancının 
işareti olarak görülmelidir. Biz kalktık, dünyayı da 
ayağa kaldıracağız!  Parkımız için.. Meydanımız 
için.. Eşit Taksim İçin. Kamu âleme ilan olunur!”10 
”şeklinde yaptığı duyuru ile kadife darbe sürecini 
fiilen başlatmıştır.

Dernek gerçekten de sözünde 
durmuş ve 28 Mayıs 2013 günü, 
Gezi parkında protesto eylemini 
başlatmıştır. Ancak böylesi bir 
derneğin bir kadife darbeyi üst-
lenmesi, alıp götürmesi müm-
kün olamayacağı için daha etkin 
bir güce ihtiyaç vardı. Bu fırsat, 
özel dershanelerin özel okulla-
ra dönüştürülmek istenmesi ile 
yakalanmıştır. Taksim Gezi Parkı 
olaylarına dolaylı, üstü kapa-
lı destek veren Gülen hareke-
ti, dershaneler savaşı ile üçüncü 
halkaya operasyonel bir güç ola-
rak eklemlenmiş ya da eklemlen-
mek zorunda bırakılmıştır. Ya da 
Gülen Hareketi maskesi takmış, 
mahiyetini henüz keşfedeme-
diğimiz/bilemediğimiz bir yapı, 
Gülen Hareketi’nin asli kadroları-
na rağmen operasyon yürütmek-
tedir. Polis-yargı denkleminde 
başlatılmış olan rüşvet-yolsuzluk 
operasyonu, Gülen Hareketi’nin 
öncülüğünü daha da kuvvetlen-
dirmiştir. Dolayısıyla öncülük rolü, şimdilik, Gülen 
Hareketi’ne verilmiş gözükmektedir.

Siyasi iktidarın ve diğer İslâmi hareketlerin 
bu noktada çok dikkatli bir dil kullanması gerek-
mektedir. Gülen Hareketi’nin asli kadroları, bu 
kumpastan kurtulmalı/kurtarılmalı ve net bir 
tavır sergilemelidirler!

Taksim Kadife Darbesinin Stratejik Hedefleri

Türkiye’nin bölgesel hatta küresel güç olma, 
Yeni Osmanlı misyonunu inşa etme, Suriye’de 

Rus-ABD ittifakının oluşturduğu politikalara karşı 
politika oluşturma, İsrail’le uzlaşmama, Kıbrıs, 
Ermenistan ve Suriye meselelerini ABD/Batının 
istediği şekilde çözmeme, İslâm coğrafyasındaki 
halkların diktatör yönetimlere başkaldırmasında 
halkların yanında yer alma ve Diyarbakır’da Türk- 
Kürt Kardeşliği temelli yeni bir eksen oluşturma 
ile gibi nedenlerle hem bölgesel hem de küre-
sel aktörlerle Türkiye çatışmaya başlamıştır. Bu 
sebeple Türkiye karşısında, şartlara bağlı olarak 
katılımcıları değişen bir cephe meydana gelmiş-

tir. Bu cephe, kendi menfaatine 
uygun olarak Türkiye’deki kadife 

darbe sürecine yeri ve zamanı 
geldiğinde destek vermekte-
dir. Bu nokta önemli olup bu 
cepheyi bütün halinde tutacak, 
bir araya getirecek söylem ve 
politikalardan kaçınılmalıdır, 
daha dikkatli davranılmalıdır. 
Bu cephenin bölünmesi, dağı-
tılması öncelenmelidir. Her 
cephede savaşmak, başarılı bir 
siyaset değildir.

Kadife darbelerin hazırlık 
aşamaları da göz önüne alın-
dığında, yaklaşık beş yıllık bir 
zaman dilimini kapsamakta ve 
mevcut siyasi iktidarlara, genel-
de, seçim dönemlerinde asıl 
darbe, vurulmak istenmekte-
dir. Bize göre önümüzdeki üç 
seçim dönemi göz önüne alına-
rak çizilmiş bir strateji ve bir 
yol haritası söz konusudur.  Bu 
stratejinin öncelikli hedeflerini 
aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
• Güçlenen, bölgeye ve 
dünyaya açılan istikrar için-

deki Türkiye’yi istikrarsızlığa sokarak kendi 
içine kapatmak.Türkiye’nin Rusya, Çin, Iran, 
Pakistan ve Afrika ülkeleri ile kurduğu ilişki-
leri bozmak; ABD, AB, İsrail, İngiltere, IMF ve 
Dünya Bankası’na muhtaç hale getirmek.

• Türkiye’nin ekonomik dengesini bozmak
• Türkiye’nin sanayileşmesini, özellikle savun-

ma sanayisine sahip olmasını engellemek.
• Türkiye’nin Enerji üretim bölgesini ve Enerji 

nakil hattını kontrol eder duruma gelmesini 
engellemek.

Siyasi iktidarı itibarsız-

laştırmak amacıyla yapı-

lan “rüşvet ve yolsuzluk 

operasyonu” ile ilgili 

iddialar yok sayılmama-

lı, üzeri örtülmemelidir. 

Polis-yargı denkleminde 

oluşan yapıyı dağıtmak, 

meselenin çözüldüğü 

anlamına gelmemelidir. 

Ancak bu, iddia edilen 

rüşvet ve yolsuzluk olay-

larını yok saymak şek-

linde anlaşılmamalıdır. 

Aksi durum, daha da teh-

likeli bir şekilde, rüşvet 

ve yolsuzluk iddialarının 

doğru olduğu kanaatini 

kuvvetlendirebilir.
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• Türkiye’nin bütünleşmesini ve kaynaşması-
nı sağlayacak “Çözüm Süreci”ni, “Türk-Kürt 
Kardeşliği projesi”ni engellemek.

• Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığını engellenmek.
• Yeni Anayasa yapımını engellemek.
•  Şer ekseninin “İslâm’ın İslâm’la Savaşması 

Projesi” çerçevesinde Türkiye’deki tüm İslâmi 
camiaları birbirine düşman etmek ve araların-
da derin fay hatları oluşturmak.

• Başbakan Erdoğan’ın siyasetten tasfiye edilme-
si ve AK Parti’nin el değiştirmesini sağlamak. 
Bu başarılamaz ise AK Parti’yi parçalamak, 
hatta kapatmak.

Çizilen bu stratejiye uygun olarak taktik ham-
leler gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla yapılan 
hamleler, birbirinden bağımsız, birbirinden kopuk 
olmayıp birbirinin devamı, tamamlayıcısı hatta bir 
ileri aşaması olarak tasarlanmış taktiklerdir.  Bu 
eylemlerin her biri, ana stratejinin ara hedeflerini 
elde etmeye dönük birer taktik eylemlerdir. Bu tak-
tiklerin başarısı veya başarısızlığı, ana stratejiye 
katkısına bağlı olarak ölçülmeli ve değerlendiril-
melidir. Düşülecek en büyük hata, ana stratejiyi 
göz önüne almadan sadece taktik hamlelere, taktik 
hamlelerle cevap verme, karşı koyma ve başarısız 
kılma gayreti içerisinde olmadır. 

Taksim Kadife Darbesinin Farklı Evrelerindeki Amaçlar

Kadife darbeler, gayrı memnunların ittifakı 
ile gerçekleştirilen, şiddete bulaşmayan, sokak 
hâkimiyetine dayanan ve siyasi iktidarın hatala-
rını iyi değerlendiren bir darbe türüdür. Yapılan 
eylemlerin, genel olarak, biri görünür diğerleri 
gizli olan, açıkça söylenmeyen iki ana amacı 
vardır. Görünür/açık amaç, icra edilen eylemin 
herkese açık olarak beyan edildiği, kamuoyu ile 
paylaşıldığı amaç iken; gizli amaçlar (açıkça ifade 
edilmeyen), siyasi iktidarın karşısında gayrı mem-
nunlar ittifakı oluşturmak ve yaygınlaştırmak, 
siyasi iktidarı zayıflatmak, taviz vermeye zorla-
mak, bazı politikalardan vazgeçmesini sağlamak 
veya iktidardan düşürmekle ilgilidir.

Taksim Kadife Darbe Sürecinin Başlangıç Aşaması:       
Gezi Parkı Olayları

Taksim Kadife darbe sürecinin başlangıç aşa-
ması olan Gezi parkı olaylarında görünür amaç, 
çevre ve ağaçları korumadır. Medya ve Sosyal 

medyadan çevre bilinci kullanılarak başlatılan 
başarılı bir kampanya, meyvesini vermiş ve siyasi 
iktidara karşı gönlünde bir nebze öfke olanla-
rın Taksim’de toplanması sağlanmış ve Taksim 
gezi parkına AVM yapılması engellenmiştir. Gizli 
amaçları ise aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

• Çok güçlü gözüken siyasi iktidara yara aldır-
mak, korku duvarını aşmak, eşik seviyeyi 
geçmek, karşı çıkılabilir olduğu kanaatini 
yerleştirmek ve gelecek eylemler için kitleyi 
hazırlamak.

• Siyasi iktidarın dengesini bozmak, partide şok 
dalgalar oluşturmak. 

• İç ve dış kamuoyu oluşturmak.
• İç ve dış medya desteği sağlamak.
• İç savaş görüntüsü vererek dış güçlerin dikka-

tini çekmek ve desteğini almak.
• Çevrecilik üzerinden gayrı memnunların ittifa-

kını sağlamak.
• Ekonomiye zarar vermek.
• Eylemcilerin çok güçlü olduğunu göstermek 

için etrafa korku salmak ve halkı sindirmek.
• Belli renkleri, giysileri ve sloganları sembol-

leştirmek. 
• Eylemlere süreklilik kazandırmak.
• Çekirdek bir eylemci kadro ortaya çıkarmak.
• Mısır’da Müslüman Kardeşler İktidarına karşı 

yapılması planlanan Sisi darbesine müdahale 
etmesini engellemek için Türkiye’yi kendi içine 
kapatmak.
Taksim kadife darbesinin Gezi parkı aşaması, 

yukarıda öngörülen hedeflerin hemen hemen 
hepsini elde etmesi açısından başarılı olmuştur. 
Siyasi iktidarın özellikle Başbakan’ın milyonluk 
mitinglerle karşı hamlesi, eylemlerin sürekliliğini 
engellemiş, AK Parti seçmeni ve AK Parti kad-
roları üzerinde oluşan yenilgi psikolojisini kısa 
zamanda ortadan kaldırmıştır. Başbakan’ın geri-
lim stratejisi ile AK Parti seçmeninin kenetlenmesi 
sağlanarak oy kaybının önüne geçilmiştir.
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Taksim Kadife Darbe Sürecinin İkinci Aşaması:     
Dershaneler Savaşı 

Taksim Kadife darbe sürecinin ikinci evresi 
dershaneler savaşıdır. Siyasi iktidarın 9. Kalkınma 
Planı’nda ve Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik 
Planı’nda, 2014 yılının sonuna kadar özel ders-
hanelerin %70’nin özel okullara dönüştürülme-
si öngörülmüştür. Kadife darbe organizatörleri, 
buna göre hazırlık yapmış ve mevzilenmiştir. 
Başbakan’ın Kızılcahamam toplantısında yaptığı 
konuşma, medyaya servis edilerek dershaneler 
üzerinden bir savaş başlatılmıştır.

Dershaneler savaşının açık amacı, 5580 sayılı 
yasaya uygun olarak kurulmuş olan dershane-
lerin, özel okullara dönüştürülmesinin engel-
lenmesidir. Gizli amaçlarını ise aşağıdaki gibi 
özetleyebiliriz.
• Taksim kadife darbesinin meydana getirdiği 

gayrı memnunlar ittifakını genişleterek daha 
büyük gayrı memnun kitle oluşturmak.

• Siyasi iktidar ile, dershanelerin %20’sine sahip 
olan Gülen Hareketi’ni karşı karşıya getirmek 

• Kadife darbenin Gezi parkı aşamasında oluş-
mayan öncü teşkilat konumuna (Üçüncü 
halka), Gülen Hareketi’ni yerleştirmek ve 
mücadeleyi Gülen Hareketi üzerinden yürüt-
mek.

• Siyasi iktidarın dengesini bozmak, imajını 
yıpratmak.

• Siyasi iktidarın içinde ihtilaflar meydana 
getirmek.

• AKP’yi oy kaybına uğratmak. Özellikle AKP’ye 
rey veren Gülen Hareketi mensup ve sempati-
zanları ile liberal seçmeni partiden koparmak.

• Başbakan Erdoğan’ı tahrik ederek hata yapma-
sına sebebiyet vermek ve hem parti içinde hem 
de kamuoyunda yıpratmak.

• Ekonomiye zarar vermek.
• İran, AB, ABD yakınlaşması ve İsrail öncü-

lüğünde Sünni Arap yönetimlerinin bir araya 
gelip bir anti Şia cephesi oluşturulması süre-
cinde, Türkiye’nin dershane savaşları ile kendi 
içine kapanması sağlanmış ve devre dışı bıra-
kılmıştır.

Dershaneler savaşının açık amacı olan Özel 
dershanelerin özel okullara dönüştürülmesinin 
engellenmesi, en azından 2015 yılına ertelenmesi 
ile başarılı olunmuştur. Ancak Siyasi iktidarın 

9. Kalkınma Planı’nda ve Milli Eğitim Bakanlığı 
Stratejik Planı’nda, 2014 yılının sonuna kadar 
özel dershanelerin %70’nin özel okullara dönüş-
türülmesi, her türlü teşvikin sağlanması, dershane 
personelinin mağdur edilmemesi öngörülmüş 
olmasına rağmen; bulanık propaganda teknikleri 
kullanılarak, dershanelerin özel okula dönüştü-
rülmesinin aniden ortaya çıkmış gibi gösterilmesi, 
büyük bir kampanya başlatılması ve bir savaş 
dilinin kullanılması, Gülen Hareketi’ne olan sevgi 
ve güveni ciddi bir şekilde sarsmıştır.

Dershanelerin açılması, yönetilmesi, denetlen-
mesi ve müfredatı, tamamen 5580 sayılı yasa ile 
belirlenmiştir. Bu nedenle “merdiven altı dersha-
necilik”, “apartman dershaneciliği”, “kayıt dışı 
ekonomik faaliyet”, “kaçak yollarla çalıştırılma”, 
“ülkeye karşı olan mali görev ve sorumlulukla-
rını yerine getirmeme, “stajyer öğrencileri ve iş 
bulamayan öğretmenleri, düşük ücretle çalıştıra-
rak sömürme” tarzında siyasi iktidar tarafından 
yöneltilen tenkitler, suçlamalar uygun değildir, 
adil de değildir. Bu noktada, gerekli şartları sağ-
lamadığı halde kendilerine izin veren, kurulanları 
denetlemeyen devlet kurumları eleştirilmeli ve 
kınanmalıdır. Siyasi iktidarın “üniversite giriş 
sınav soruları dershane müfredatına göre hazır-
lanıyor” ve “dershaneler özel müfredat uygulu-
yor” tarzındaki tenkitlerin muhatabı dershaneler 
olmayıp giriş sınav sorularını hazırlayan ÖSYM 
ve dershaneleri denetlemeyen MEB’dir. ÖSYM’nin 
hazırladığı sorular nedeniyle dershaneleri suçla-
mak, adil değildir.  

Bu kargaşa içerisinde gözden kaçan temel 
nokta, okullara destek, yardımcı olmak amacıyla 
kurulmuş olan dershanelerin, devletin okulları-
nı gölgede bırakması, hatta anlamsızlaştırması-
dır. Bunun sorumluluğu, sadece dershanelere ait 
olmayıp giriş sınav sistemlerinin şeklini ve muh-
tevasını belirleyen YÖK, ÖSYM ve MEB’ye aittir. 

Öğrencilerin, Okul-Özel Dershane-İmtihan 
kıskacında analiz-sentez yeteneğinin körelmesi, 
yarış atına dönmesi, çocukluğunu yaşayamaması, 
depresyon geçirme eğiliminin artması, ailelerin 
dershane parası bulmak için ek işlere yönelmesi ile 
ailece birlikte olamama gibi ciddi sorunların orta-
ya çıkması, bir nesil meselesi olarak görülmelidir. 
Bu kıskaç içerisinde bir neslin zihin dünyasının, 
düşünme ve tefekkür etme yeteneğinin körelmesi, 
depresyon eğiliminin artması, sosyal ilişkilerinin 
bozulması, yalnızlaşması görmemezlikten geline-
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rek dershaneciliğin, serbest piyasa ekonomisi, özel 
teşebbüs, özelleştirme gibi kavramlar çerçevesinde 
ele alınıp savunulması uygun bir yaklaşım değil-
dir. Bu noktada meseleyi, Anayasanın 48. Maddesi 
kapsamına sıkıştırarak savunmak da yanlıştır. 
Ayrıca, siyasi iktidarın yasal çerçevede kurulmuş, 
gerekli yatırımları yapmış ve yasal çerçeveye 
uygun faaliyet gösteren özel dershaneleri, onlarla 
görüşmeden, onlarla bir yol haritası belirlemeden 
kapatmaya kalkması da yanlıştır. 

Bu noktada dikkat çekici olan nokta, giriş 
sınav sisteminin ve dershanelerin bu sınav siste-
mine uygun bir teknik uygulamasının öğrenciler 
açısından mahsurlu olduğunun, konunun muhata-
bı tüm taraflar tarafından kabul edilmiş olmasıdır. 
Bununla birlikte özel dershane sahipleri, bunun 
suçunun kendilerine ait olmadığını ileri sürerek 
sorumluluktan kaçmaktadırlar. Oysa dershane-
ler, pozitif geri besleme (olumsuzlukların olum-
suzlukları besleyerek artırması) meydana getire-
rek hastalığı artırmakta ve derinleştirmektedir. 
Siyasi iktidarın bu noktada duyarlı davranması, 
sorumluluk alanının bir gereğidir. Özel dershane 
mensuplarının da, bu gerçeği görmesi ve sorum-
luluk üstlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle özel 
dershane sahipleri de dâhil tüm ilgililerin birlikte 
çözüm araması, şarttır, elzemdir ve zorunludur. 

Kadife darbelerin başarı gücü, ittifak kurabil-
diği gayrı memnunların gücüne ve siyasi iktidarın 
yalnızlaştırılıp itibarsızlaştırılmasına bağlıdır. O 
nedenle dershaneler üzerinden başlatılan savaş, 
Taksim kadife darbesine yeni gayrı memnunları 
(Dershaneciler) dâhil etmesi, yeni fay hattı mey-
dana getirmesi açısından başarılıdır. 

Kadife darbenin ikinci evresindeki en büyük 
başarı, AK Parti ile Gülen Hareketi’ni karşı kar-
şıya getirme, savaştırma taktiğinin tutmuş olma-
sıdır. Türkiye’deki Kadife darbe sürecinin en 
ciddi zaafı, öncü rolü oynayacak, bilinen, etkili 
ve sürükleyici bir teşkilatın olmamış olmasıy-
dı. Dershaneler savaşı aşaması, Kadife darbenin 
birinci ve ikinci merkez kadrosunun yanına teşki-
latlı güç olarak Gülen Hareketi’ni yerleştirmiştir. 
Taksim kadife darbesinin bundan sonraki süre-
ci, Gülen Hareketi ile AK Parti kavgası (kardeş 
kavgası) olarak şekillendirilmeye çalışılacaktır. 
Bu süreçte AK Parti’den iki milletvekilinin istifa 
etmesi sağlanmıştır. 

Aynı dünya görüşünün mensupları arasında 
tabana yayılacak bir kavga, sadece her iki tarafa 

zarar vermeyecek, tüm camiaya, ülkeye ve İslâm 
coğrafyasına zarar verecektir.

 Başbakan Erdoğan, Gülen Hareketi üzerinden 
yürütülecek savaşın boyutunu iyi tahmin ederek 
(Ergenekon Operasyonları tecrübesi) dershane-
ler savaşını bilerek ve isteyerek tırmandırmış ve 
derinleştirmiştir. Bunun sebepleri, aşağıdaki gibi 
özetlenebilir: 
• Seçim zeminine girildiğinde siyasi iktidara 

karşı başlatılacağı tahmin edilen dosyalar sava-
şını bloke etmek, engellemek.

• Dosyalar savaşının neden olabileceği her türlü 
olumsuzluğa karşı kendi tabanını kenetlemek 
ve karşı propagandanın etkisini en aza indir-
mek.

• Gerilim ortamını diri tutarak tabandaki kay-
maları engellemek.

• CHP korkusunu diri tutarak sağ seçmenden 
oy almak ve kararsızları kazanmak.

• Gülen Cemaatinin de safını açık olarak ortaya 
koymasını sağlamak.
İki yıllık bir hazırlık dönemi olduğu belirtilen 

Bakanların çocuklarının, belediye başkanı ve iş 
adamlarının da dâhil edildiği yolsuzluk operas-
yonunun seçim arifesinde ve dershaneler savaşı 
devam ederken başlatılması, siyasi iktidarın bunu 
beklediğini göstermektedir. Bu açıdan Başbakan 
Erdoğan başarılı bir operasyon yönetmiştir.

Taksim Kadife Darbe Sürecinin Üçüncü Aşaması: 
Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu ile İtibarsızlaştırma
Polis-yargı tarafından başlatılan, deprem etkisi 

yapan derin dalga “Rüşvet ve yolsuzluk operasyo-
nu”, Taksim kadife darbe sürecinin 3. evresidir. 
Muhtemelen, iç içe geçmiş ve birbirinin devamı 
olan birçok alt evrenin başlangıç aşamasıdır. Bu 
evre öncekilerden farklı amaçlar ve mesajlar içer-
mektedir. Verilmek istenen mesajlar, genel kitle 
tarafından anlaşılamamış olabilir; ancak taraflar, 
olayın muhatapları, verilen açık ve gizli mesajları 
almakta ona göre karşı tepki ve mesajlar vermek-
tedirler.

Başbakan’ın bu hamlesini gören küresel kadife 
darbe stratejistleri, Taksim kadife darbe sürecinin 
üçüncü aşamasını öne çekerek rüşvet-yolsuzluk 
üzerinden taktik bir saldırı gerçekleştirmişlerdir. 
Bu operasyonun açık amacı, rüşvet ve yolsuz-
luk olaylarının üzerine giderek milleti ve devleti 
soyanları cezalandırmaktır. Bu aşamanın gizli 
amaçlarını ise aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
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•  Üç bakanın oğlunun ve birçok bürokrat ve iş 
adamının karıştığı iddia edilen bir rüşvet ve 
yolsuzluk operasyonu ile tamamen rüşvet ve 
yolsuzluklara batmış bir siyasi iktidarın var 
olduğu kanaatini yaygınlaştırmak. Bu yolla 
siyasi iktidarı itibarsızlaştırmak.

• Bakan çocuklarının tutuklanması üzerinden 
Başbakan Erdoğan’a çocuklarının hedefte 
olduğu mesajını vermek.  Daha sonra engelle-
nen operasyon, doğrudan doğruya Başbakan’ın 
oğlu ve Müslüman iş adamları ile ilgiliydi.

•  Siyasi iktidarın oy kaybına uğramasını sağ-
lamak.

•  Siyasi iktidarın, AK Parti’nin ve tabanın üze-
rinde şok dalgaları oluşturarak iradelerini çöz-
mek, daha büyük hata yapmalarını sağlamak.

• Rüşvet ve yolsuzluk gibi pis, çirkin kabul edi-
len ve toplum tarafından lanetlenen bir eylem 
konusunda AK Parti’nin ve tabanın kararsız 
kalmasını sağlayarak parti içi ihtilafları körük-
lemek.

• Milletvekillerinin iradesini çözerek istifa etme-
lerini sağlamak.

• Kaset ve dosyası olan milletvekillerine mesaj 
vererek istifalarını temin etmek.

• Üç bakanın oğlu üzerinden yürütülen bu 
psikolojik savaşla AK Parti’nin tüm üst düzey 
kadrolarına özel bir mesaj vererek siyasi ikti-
dardan istediklerini alarak uzlaşmak.

• Ergenekon soruşturmasını açan ve yürüten 
savcı-polis denkleminde operasyonu gerçek-
leştirerek operasyonun, Gülen Hareketi tara-
fından yapıldığı intibaını kuvvetlendirerek iki 
camia arasındaki fay hattını daha da derinleş-
tirmek, enerji ile yüklemek ve kavgayı şiddet-
lendirmek. 

• Kadife darbe sürecinin merkezine geri dönüşü 
olamayacak bir tarzda Gülen Hareketi’ni daha 
da sağlam bir şekilde konumlandırmak. 

• Rüşvet ve yolsuzluklara karşı olan kesimle-
ri, kadife darbenin ilk aşamasında oluşmuş 
gayrı memnunlar cephesine dâhil ederek gayrı 
memnunlar cephesini daha da genişletmek.

• Türkiye-İran, Türkiye-Irak ve İran-Hindistan 
arasında yapılan ticaret için kullanılan Halk 
Bankası’nı zor durumda bırakarak batırmak. 
Bütün bu sirkülasyonun, ABD bankaları üze-
rinden yapılmasını sağlayarak ekonomik kâr 
sağlamak ve Türkiye’yi zarara sokmak. 

• Genel manada Türkiye ekonomisini zarara 
uğratmak.

Taksim kadife darbesinin üçüncü aşaması olan 

rüşvet ve yolsuzluk operasyonu ile itibarsızlaştır-

manın açık ve gizli amaçlarının birçoğu gerçekleş-

miş durumdadır. Siyasi iktidar dört bakanla ilgili 

iddialardan dolayı ciddi imaj kaybına uğramıştır. 

Bu aşamada özellikle yargının değişik kademele-

rinin verdiği kararlar, yaptığı açıklamalar, Siyasi 

iktidarın elini kolunu bağlamaya, onu aciz bırak-

maya ve otoritesini sarsmaya dönüktür. 

Üç bakanın istifası, geç kalınmış olmakla bera-

ber, yararlı olmuştur. Kabinede yapılan revizyon 

önemli bir karşı hamledir. İdris Naim Şahin ve 

Erdoğan Bayraktar’ın bakanlıktan ve milletvekil-

liğinden istifası ve şekli, AK Parti!yi yıpratacak 

değişik spekülasyonların yapılmasına sebebiyet 

verecektir. Bu süreç yol boyu bir kısım milletve-

killerinin istifasına neden olabilecektir. Türkiye 

ekonomisi bu süreç içerisinde 40 milyar dolar 

zarara uğramış ve sadece dolardaki oynamadan 

dolayı enerji maliyetinde 8 milyar dolarlık bir 

artış olmuştur. Bunun halka yansıması henüz 

belirgin değildir. Irak petrolleri parası, Halk 

Bankası yerine ABD bankalarına yatırılacaktır. Bu 

süreçte meydana gelen ekonomik kaybın sorum-

lusu kimdir ve bedelini kim ödeyecektir? 

Başbakan Erdoğan’a halk desteği ve STK des-

teği devam etmektedir. AK Parti içerisinde henüz 

bir ihtilaf meydana gelmiş değildir. Başbakan 

Erdoğan polis içerisinde büyük bir operasyon 

yaparak süreci şekillendirmeye çalışmaktadır. 

Yargıda ortaya çıkan durum ise ciddi bir sıkın-

tıdır.

Kadife darbenin dershaneler ve hukuk savaşları 

aşamasında ortaya çıkardığı en ciddi sıkıntı, kadife 

darbenin öncülüğünün Gülen Hareketi tarafından 

yürütülüyor kanaatinin oluşması ile iki büyük 

camianın karşı karşıya getirilmiş olmasıdır. Bu 

sürecin diğer önemli bir sonucu da, Siyasi iktidarın 

rüşvet-yolsuzlukla; Gülen Hareketi’nin de, küresel, 

karanlık güç merkezinin taşeronluğu ile özdeşleş-

tirilmesi olgusudur. Her iki yapı, bu imajı silecek 

tedbirleri almak ve kendilerini aklamak zorunda-

dır. Yoksa tüm camialar gelecekte çok ağır bedel 

ödeyecektir. Böyle giderse olay, tarihteki Timur 

ile Yıldırım Beyazıt’ın Ankara meydana savaşına 

dönüşecek ve Bizans sevinecektir.   Taraflar bunun 

sorumluluğunu üstlenebilecekler midir?
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Sonuç: Ana Stratejiyi Bozmak Gayrı Memnunlar 
İttifakını Çözmek

Taksim kadife darbesinin ana amacı, büyüyen 
ve güçlenen Türkiye’yi içine hapsetmek ve bunun 
için de kaos meydana getirmektir. Bunun için 
ara hedef Başbakan’dır. Menderes’in, Demirel’in 
Özal’ın, Ecevit’in ve Erbakan’ın başına gelenden 
bir farkı yoktur bugünkü olayların. Bu gerçek 
halka iyi anlatılmalı, özellikle de değişik neden-
lerle Kadife darbecilerin saflarına katılanlara. 
Gayrı memnunlar ittifakı çözülmelidir. Bunun 
için de Başbakan dilini/üslubunu düzeltmelidir.

Siyasi iktidarı itibarsızlaştırmak amacıyla yapı-
lan “rüşvet ve yolsuzluk operasyonu” ile ilgili 
iddialar yok sayılmamalı, üzeri örtülmemelidir! 
Polis-yargı denkleminde oluşan yapıyı dağıtmak, 
meselenin çözüldüğü anlamına gelmemelidir. 
Ancak bu, iddia edilen rüşvet ve yolsuzluk olay-
larını yok saymak şeklinde anlaşılmamalıdır. Aksi 
durum, daha da tehlikeli bir şekilde, rüşvet ve 
yolsuzluk iddialarının doğru olduğu kanaatini 
kuvvetlendirebilir. Ayrıca rüşvet ve yolsuzluk 
operasyonunu yapan gücün elinde, çok daha 
fazla malzemenin var olduğunu ya da üretildiğini 
unutmamak gerekir…

O nedenle Başbakan Erdoğan, rüşvet ve yol-
suzlukların üzerine doğrudan gitmeli, eğer bir 
yolsuzluk çetesi varsa, onları teşhir edip yargının 
önüne çıkarmalıdır. Aksi takdirde sosyal medyada 
doğru olup olmadığı bilinmeyen malzemeler-
le yapılacak olan psikolojik harekât, çok daha 
büyük ve derin yaralar açacaktır. Siyasi iktidar 
daha çok kirlenecek ve itibar kaybına uğrayacak-
tır. Bu nedenle siyaseti, ülkeyi ve devleti temizle-
yecek operasyonların yapılması şarttır, elzemdir. 

Başbakan’ın sözünü ettiği Küresel operasyon 
ve onun yerli işbirlikçileri deşifre edilmelidir! Bu 
küresel operasyona karşı bir birleşik cephe hare-
keti oluşturulmalıdır.

Gülen Hareketi’nin asli, samimi kadroları alın-
dıkları kumpastan kurtarılmalıdır. Gülen Hareketi 
maskesi takmış güç, deşifre edilirken Cemaatin 
ihlaslı mensupları rencide edilmemelidir. Gülen 
Hareketi de kendi içerisinde bir öz eleştiri ve 
değerlendirme yapmak zorundadır. 

Gülen Cemaati, 28 Şubat sürecinde Erbakan 
Hoca’ya karşı takındığı tavrı takınmamalı, o gün 
28 Şubatçıların safında yer aldığı gibi bugün de 

küresel tefeci sermayenin yanında yer almama-
lıdır. Gülen Cemaati, “Başörtüsü furûattandır” 
diyerek başörtüsü direnişinin kırılmasına sebe-
biyet verdiği gibi bugün de benzer bir hataya 
düşmemelidir.

Gülen Cemaati, Mavi Marmara olayı sebebiy-
le İsrail’in Siyonist politikalarına karşı oluşmuş 
büyük kamuoyunu, “Otoriteden izin alınmalıydı” 
denerek bölmesi gibi bugün de kadife darbecile-
rin saflarında yer alma gibi bir hataya düşmeme-
lidir. Bugün eylemcilere, Türkiye’deki otoriteden 
izin alınması gerektiği şeklinde bir çağrıda bulun-
malıdır.

Unutmayın!
“Ey iman edenler, adil şahidler olarak Allah 

için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kini-
niz, sizi adaletten alıkoymasın. Adaletli olun. O, 
takvaya daha yakındır. Allah’tan korkup-sakının. 
Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi 
olandır.” (5 Maide 8).

Allah’ım! üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı 
sabit kıl ve kafirler, zalimler, münafıklar, işbirlik-
çiler topluluğuna karşı bize yardım et! 
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Bu sorunlar, hâlâ vesayet siyaseti denemeleri yaşayan bir siyasi iklimin sorunları. Şimdilerde, 
ağırlığı sınırlı olan milletin oyunun ağırlığının artmaya başladığı ve ancak buna diğer ağırlık sahibi 

gizli iktidar odaklarının, taşeronlarının ve paralel ortaklarının karşı koyduğu, ağırlık merkezi 
özelliklerini kaybetmeme kavgası yürüttükleri bir çatışma dönemi yaşıyoruz. 

Devleti Kim Yönetecek? 

T ürkiye’nin son altmış yılına damgasını vuran 

bir sorudur bu. Devleti seçilmiş siyasilerin olu-

ışturduğu iktidarlar mı yönetecek yoksa bürokra-

tik kurumlar ve onarla işbirliği yapan odaklar mı? 

Bir ülkede seçimlerin yapılmış olması ve seçim-

ler sonucunda hükümetlerin kurulması o ülkede 

seçilenlerin iktidar oldukları anlamına gelmiyor. 

Siyasetin alanını daraltan yasaların bulunduğu 

ve millet egemenliğine bürokratik ortaklıkların 

getirildiği bir ortamda seçilmiş siyasilerin iktidar 

olmaları mümkün olamıyor. Dolayısıyla milletin 

devlet idaresine müdahil olma imkanı sınırlanıyor 

ve milletin reyi anlamını yitiriyor.

Türkiyenin çok partili hayata geçtiği 1950 

yılından  bu yana yaşadığı bütün sıkıntılarda, 

millet iradesinin devlet idaresinde etkin olmasını 

engelleyen siyasal yapının payı büyüktür. Millet 

iradesini sınırlayan ve onun devlet idaresine katı-

lımını engelleyen bürokratik yapılar bu alanı ken-

dilerine, kimseye hesap vermeden icraat yaptıkla-

rı kayıt dışı bir alan olarak ikame etmişlerdir Asıl 

icraatı bu kurumlar yapmaktadır, fakat sorumlu-

luğu vitrinde görünen ve belediyecilik hizmetleri, 

imar işleri gibi meselerle uğraşan seçilmiş siyasiler 

üstlenmektedir.

Onun içindir ki Türkiye’nin temel konuları ile 

ilgili siyasal iktidarların esaslı bir müdahaleleri 

olamamıştır. Güvenlik sorunu, dış politika, milli 

eğitim politikası ve kürt sorunu gibi ülkenin kade-

rini ilgilendiren temel meselelerde, devlet iktida-

rının (bürokratik iktidarın) politakaları geçerli 

olmuştur. Seçilmiş siyasi iktidarlar ise belirlenen 
bu politikaları halka benimsetmek ve politikaların 
icrası için taşeronluk görevi üstlenmek duru-
munda kalmışlardır/bırakılmışlardır. Belirlenen 
politikaların dışında millete alan açmaya çalışan 
siyasetçiler ise bürokratik iktidarın hışmına uğra-
mışlardır. Kimi hayatını kaybetmiş. kimi şaibeli 
bir ölüme  muhatap olmuş, kimi de ahir ömründe 
bürokratik iktidara teslim olmuştur.

Türkiye’de son elli yıl içinde gerçekleştirilen 
darbeler, tayin edilmiş raydan çıkan siyasal ikti-
darların tasfiyesini ve devlet ikitidarını, bürokra-
tik iktidarı tahkim eden yeni anayasaların yürür-
lüğe konması için yapılmışlardır. Bu darbelerde 
her ne kadar askerler ana aktör olarak görülüyor-
sa da yardımcılarının, yargı kurumu, üniversite ve 
halktan oy almaktan umudunu kesmiş siyasiler 
olduğunu biliyoruz. Darbelerin hukuksal meş-
ruiyetini yargı kurumu düşünsel meşruiyetini 
üniversiteler ve bağlı olarak basın sağlıyordu. 
Bahsi geçen siyasiler ise darbecilerin kendileri 
için uygun gördüğü  konumda kalarak darbenin 
kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmasına hiz-
met ediyorlardı.Türkiye 2000’li yılların ortalarına 
kadar bu garip idare tarzıyla geldi. 

Bu sistemden menfaatlenen bir bürokratik 
siyasal, ekonomik ve toplumsal taban oluştuğunu 
söylemeliyiz. Milletin çoğunluğunun tasvibini 
olarak iktidar olmaktan ümidini kesen bu gruplar 
sistemi değiştirecek her girişime şiddetle karşı 
çıkıyorlar, kendi konumlarına meşruiyet sağlayan 
darbe anayasasının değişmesinin devleti, milletin 
geneline hizmet eden bir devlet haline getire-

Cevat ÖZKAYA

Yolsuzluk Destekli
Bir Siyasi Operasyon
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cektir. O siyasiler, 
yeni bir anayasa-
nın yapılmasını 
cumhuriyet dev-
letinin yıkılma-
sıyla eş tutuyor-
lar. Yıllardır dev-
let imkanlarından 
azami derecede 
nemalanmış bu 
gruplar şu ana kadar rafine haline getirdikleri 
birtakım usullerle sistemden nemalanmayı devam 
ettirmenin yolunu bulmuşlardır. Bu imkanları 
milletin geneline açmaya çalışan siyasal iktidarları 
da ülkeyi idare edemez hale getirecek operasyon-
lar gerçekleştirmişlerdir. 

Bugünkü seçilmiş iktidar, sistemi değiştirme-
den devletin imkanlarından daha geniş kitlelerin 
yararlanmasını sağlamak istiyor. Yeterli olmasa 
da bu konuda birtakım iyileştirmeleri sağladığını 
da görüyoruz. Yapılan kısmi iyileştirmelere bile 
tahammül edemeyen ve eski usulün/sistemin 
aynen devamını isteyenlerin ülkeyi yönetilemez 
hale getirmek için son 10 yıl içinde neler yap-
tıklarını gördük. Bugün gelinen noktada, cari 
sistemi kısmen geriletme konusunda seçilmiş 
siyasal iktidara yardımcı olmuş emniyet, yargı 
bürokrasisinde ağırlığı olan bir camiayla siyasal 
iktidar arasındaki kavgaya şahit oluyoruz. İlkesel 
hassasiyetlerin çok da dikkate alınmadığı ve dra-
matik birlikteliklerin gerçekleştiği bu kavga da 
ülkeyi kimin yöneticeğine ilişkin bir kavga olarak 
cereyan ediyor görüldüğü kadarıyla… 

Açık söylemek gerekir ki bu ülkeyi seçilmiş 
siyasi iktidarlar yönetmelidir, bu sistemde meşru-
iyetin kaynağı halkın oyudur ve halkın oyunu ala-
rak iktidara gelenler bu meşruiyete sahip olurlar, 
hem yetkili hem de sorumlu olurlar. Üst seviye 
bürokratlar seçilmiş hükümetin uyguladığı siya-
seti beğenmiyorlarsa birlikte çalışmazlar, kesin-
likle siyasal iktidara karşı bürokratik bir direnç 
geliştirerek/organize ederek/paralelleşerek hükü-
metin politikasını sabote edemezler. Eğer bunu 
yaparlarsa ve meşru iktidarı sabote etme eylemi 
yaygınlaşırsa ortaya bürokratik bir iktidar çıkar, 
bu da sisteme aykırı meşru olmayan bir yetkiyi 
kullanarak gayrimeşru bir iktidar olur ki Türkiye 
gayrimeşru iktidar kullanımından çok çekmiştir. 

Sadece iktida-
rı kullanan fakat 
kimseye hesap 
vermeyen bu 
kayıt dışı siyaset 
seçilmiş, meşru 
siyasetin etkinli-
ğini engellemiştir. 
Halkın oyunun 
gücünü anlam-

sızlaştıran ve halkın seçtiği hükümetleri güç-
süzleştiren bu uygulama Alev Alatlı’nın tabiriyle 
hem siyaseti hem de toplumu ‘ergen’ konumunda 
bırakmıştır. Bugün yaşadığımız kavgalar başka 
bazı saiklerin yanında esas olarak ‘ergen’ liği aşıp 
olgunlaşamayan bir siyasi ortamın kavgalarıdır. 
Toplumu hâlâ ergen kabul edip vasi olma istekle-
rini -üniformalı veya çeşitli siviller olması sonucu 
değiştirmez- devam ettiriyorlar. Türkiye siyaseti 
bu (neo)vesayeti kırdığı oranda olgunlaşacak, ani 
ve fevri travmalardan kurtulacaktır. 

Atilla Yayla’nın vesayeti somut bir olay üzerin-
den anlattığı bir değerlendirme meselenin daha 
kolay anlaşılmasını sağlayacaktır. Şimdi bu soyut 
değerlendirmeyi bir somut olay üzerinden anla-
maya çalışalım. Türkiye’nin en ağır probleminin 
yani kürt sorununun çözüm yolunu kim belir-
leyecektir? Hükümet, politikacı çözüm yolunu 
seçer ve bürokrat ise bu politikada ona hizmet 
eder, işin usulü budur. Ancak Türkiye’de yıllarca 
bu olmadı, bu yüzden kürt problemi çözülemedi 
ve topluma ağır bir maliyet bindirildi. Bunun 
sebebi asker ve bürokratların politikacıyı baypas 
edip politikacı gibi siyasete girmesiydi. Özal’ın 
inisiyatifi böylece çökertildi, devre dışı bırakıldı! 
Erdoğan hükümetleri de 2010’a kadar sırf bu 
yüzden inisiyatif alamadılar. Ne zamanki askeri 
vesayet ciddi oranda kaldırıldı, işte o zaman kürt 
sorunu çözüm sürecinde siyasetçiler öne çıktı, 
çözüm yolunda ilerlemeler gerçekleşmeye başla-
dı. Oslo görüşmeleri bunun bir parçasıydı ancak 
öyle anlaşılıyorki bürokratik vesayetçi girişimlerle 
engellendi. Şimdi içinde bulunduğumuz soru 
çözüm süreci de  politikacının inisiyatifinin eseri-
dir. Yanlış olan, sürece ket vuran bürokratik  vesa-
yetin  kendisidir, bürokratik vesayetin üniformalı 
memurdan mı üniformasız memurdan mı geldiği 
meselenin özünü değiştirmiyor. 
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Bağımsız ve tarafsız  bir yargı ihtiyacı  seçilmiş 
hükümetle camia(cemaat) arasındaki mücadele-
nin tekraren ortaya çıkardığı son derece önemli 
ve trajik bir gerçeklik, Türkiye’de gerçek anlamda 
bir yargının olmayışıdır ve maalesef bugüne kadar 
da hiç olmamıştır. Türkiye’de yargı asli fonksi-
yonunu ifa eden bir kurum olmanın ötesinde 
-son operasyonda görüldüğü üzere- siyasal bir 
aktördür, iktidar ortağıdır. Siyasal bir aktör ola-
rak  bazı şeyleri öne çıkararak konumunu, siyasi 
menfaatlerini gerçekleştirmenin aracına dönüştü-
rür. Siyasallaşan yargıyı yanlarına 
almak için iktidarlarını payla-
şan siyasal aktörler çok da arzu 
etmeyecekleri bir yargısal ikti-
dara vücut verirler. Bu yargısal 
iktidarın diğer bazı ortaklarıyla 
birlikte siyaseti nasıl yapılamaz 
hale getirdiğinin örneklerini 
yakın siyasi tarihimizde çokça 
görebilmekteyiz. 

Son elli yıl içinde yaşadı-
ğımız darbelerde yargının 
konumuna bakarak onun nasıl 
siyasallaştığını ve kendi alanı 
dışında nasıl kullanıldığının 
örneklerini açıkça görürüz. 27 
mayıs darbesinden sonra yapı-
lan Yassıada yargılamalarında 
bırakın adil olmayı, en basit 
hukuk kurallarını bile ihlal ede-
rek ‘sizi burada tutan kuvvet 
böyle istiyor!’ mantığı çerçeve-
sinde kararlar  verildiğini bili-
yoruz. Maalesef bu araçsallaşan 
yargının verdiği kabul edilemez, 
hukuk dışı kararlarla bir başbakan, diğeri iki 
bakan idam edilmiştir.12 mart 1971, 12 eylül 
1980 ve 28 şubat 1997 darbe ve müdahalelerinin 
sonrasında yargının nasıl kullanıldığını sıralamak 
doğrusu çok öğretici olurdu. Bu darbeler sürecin-
de binlerce insan yargı cenderesinden geçirilerek 
idam edeildi, bazıları da hapishanelerde çürütül-
dü. 2002’de AK Parti’nin iktidara gelişiyle beraber 
hangi yargısal tuzakların kurulduğu hafızalarda 
tazeliğini korumaktadır. Suç oluşturmak için 
kurulduğu anlaşılan internet sitelerindeki haber-
leri delil kabul ederek hazırlanan dosyalarla AK 

Parti hakkında kapatma davası yargı tarafından 
açılmıştır. Türkiye’nin 10. cumhurbaşkanı’nın 
seçildiği usulle 11. cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün seçilemeyeceği içtihadı yine yargı tarafın-
dan yapılmıştır. 

Türkiye’de yargının kendi asli fonksiyonu 
dışında kullanıldığının yüzlerce örneğini sırala-
mak mümkündür. Bugün gelinen noktada kısmi 
iyileştirmelere rağmen  farlı bir durum yoktur. 
Yargı kurumunun aktörleri değişse de siyasetin 
dizaynında bir araç olarak kullanıldığı gerçeği 

hâlâ değişmemiştir. Yakın zama-
na kadar devlet iktidarının bir 
aracı olan yargı kurumu, şimdi 
de bu iktidarın yanında legal 
siyaset yapmadan siyasal güç 
devşirmek isteyen bazı orga-
nizasyonların aracı konumu-
na gelmiştir. Araçsallaşan bu 
yargı kurumunun aynı zamanda 
kendine özgü bir iktidar alanı 
oluşturduğunu da görmeliyiz! 
Oluşturduğu bu iktidar ala-
nından doğrudan siyasi alana 
müdahil olabiliyor, kamu siya-
sisini belirleme meşruiyetini 
elinde bulunduran hükümeti 
istediği zaman işini yapamaz 
hale getirebiliyor. Bunun ne 
anlama geldiğini en iyi bilecek 
konumdaki AK Parti hüküme-
ti ve başbakan Erdoğan yargı 
kurumuna asli görevini yapa-
bilecek düzenlemeyi gündem-
lerine almalıdırlar. Alternatif 
siyasetlerin manivelası olmayan 

bir yargı kurumunun inşası için mümkün olan 
en geniş uzlaşmayla acilen harekete geçilmelidir. 

Hukukun kuralları içinde kararlarını oluş-
turan bir yargı bu ülkede istisnasız herkesin 
ihtiyacıdır. Evet yolsuzluğu da hayır, bürokratik 
vesayete de hayır! Hiçbirini diğerine tercih etmek 
durumunda değiliz, her ikisine de şiddetle karşı 
olmalıyız! Yolsuzluk bütün ülkelerde siyasetin 
hastalığıdır, bu hastalığın öldürücü olmaması için 
hem olabildiğince şeffaf bir siyaset kurumuna 
hem de bağımsız ve tarafsız bir yargıya ihtiyaç 
vardır. Bugün AK Partili bakanların çocukları-

Hukukun kuralları içinde 

kararlarını oluşturan bir 

yargı bu ülkede istisna-

sız herkesin ihtiyacıdır. 

Evet yolsuzluğu da hayır, 

bürokratik vesayete de 

hayır! Hiçbirini diğerine 

tercih etmek durumun-

da değiliz, her ikisine de 

şiddetle karşı olmalıyız! 

Yolsuzluk bütün ülkeler-

de siyasetin hastalığıdır, 

bu hastalığın öldürücü 

olmaması için hem ola-

bildiğince şeffaf bir siya-

set kurumuna hem de 

bağımsız ve tarafsız bir 

yargıya ihtiyaç vardır. 
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nın da içinde bulunduğu yolsuzluk dosyaları 
ülkede yolsuzluğu önlemeye hizmet edecek ve 
yolsuzluğu ortaya çıkaracak bir şekilde gündeme 
alınmadı. Dosyaların kamuoyuna sunuluş şekli 
asli meselenin yolsuzluğu önlemek olduğundan 
kuşkuya düşürecek bir tarz ve zamanlamayla 
oldu. Kimsenin yolsuzluk olmadığı gibi bir iddia-
sı yok. Yolsuzluğun sonuna kadar soruşturulması 
gerektiğine ve ucu kime dokunursa dokunsun 
gereğinin yapılmasına kimsenin bir itirazı olamaz. 
Ancak bunun bir hukuki sürecin ötesinde, bir 
siyasal manipülasyon aracı gibi kullanılmasına 
itiraz ediliyor. O kadar ki siyasi iktidarın muhalifi 
olan bir CHP milletvekili(Şükrü Elekdağ) emekli 
büyükelçi bile olayın planlı bir hareket/operas-
yon olduğunu söylüyor. Evet son derece planlı 
hazırlanmış bir hareket/tuzak. bunun arkasında 
stratejik ve çok kuvvetli bir beyin var. Atacağı 
adımları çok güzel hesaplamış. Hükümeti yıkma 
amacı güttüğü apaçık belli. Çünkü bu şekildeki 
olaylar kamuoyunun gözünde, Türkiye’nin boğa-
zına kadar yolsuzluğa battığı imajını uyandırmayı 
amaçlıyor. dosya bilgileri, fotoğraflar basına servis 
edliyor. Bütün bunlar çıksın ve bu fotoğraflar 
insanların zihninde derin izler bıraksın, böylece 
davaların üstü örtülmesin. Bir de seçimlerin ari-
fesinde yapılıyor. Siyasi amaç güdüldüğü aşikâr; 
amaç AK Parti iktidarını yıkmaktır, Erdoğan’sız 
Türkiye’dir. Yolsuzluk dosyasını, yolsuzlukları 
önlemenin dışında yorumlanacak bir şekil ve 
zamanlamayla takdim edenler, yolsuzlukların 
soruşturulmasını zora sokmuşlardır. Buna rağ-
men bu dosyaların hukuki olarak soruşturulması 
AK Parti iktidarının yükümlülüğüdür. Suç varsa 
ortaya çıkarılmalı, karşılığını görmelidir! Suç yok 
ise insanlar şaibeden kurtarılmalıdır!...

     
Ergenlikten Olgunluğa

Bu sorunlar, hâlâ vesayet siyaseti denemeleri 
yaşayan bir siyasi iklimin sorunları. Şimdilerde, 
ağırlığı sınırlı olan milletin oyunun ağırlığının 
artmaya başladığı ve ancak buna diğer ağırlık 
sahibi gizli iktidar odaklarının, taşeronlarının ve 
paralel ortaklarının karşı koyduğu, ağırlık mer-
kezi özelliklerini kaybetmeme kavgası yürüttük-
leri bir çatışma dönemi yaşıyoruz. Milletin dev-
let üzerindeki etkisi artmaya başladığı, devletin 
seçimli siyasetin güdümüne girmeye başladığı bir 

dönemdeyiz. Siyasetin vesayetten arınması, devle-

tin  milletin devleti olma istikametinde yol alması, 

asırlık sorunlarımızın, çatışmalarımızın, dağınık-

lığımızın çözümü ihtimalini güçlendiriyor.   

Milletin oyunun ağırlık kazandığı siyaseti 

savunmak kaçınılmazdır. Siyaseti savunarak ve    

siyaset kurallarınca yaparak devlet iktidarı mil-

letin  denetimine sokulabilir ancak. Siyaset dışı 

toplumsal kurumların etki alanı da vesayetsiz bir 

siyaset yapılabildiği ölçüde genişler. Toplumla 

siyaset arasındaki kanallar arttıkça, toplumun 

siyaseti belirleme gücü artar. AK Parti iktidarı 

dönemi bütün eksiklerine ve yanlışlarına rağmen 

görece olarak toplumun siyaseti belirleme imkanı-

nın arttığı bir dönem olmuştur. AK Parti, özellikle 

Erdoğan Türkiye’nin makus talihini yenmek için 

olağanüstü hayati bir kapının eşiğine gelindiğinin 

farkında. Bu eşiği aşma süresi yaklaştıkça Türkiye 

ciddi sorunlar yaşamaya/yaşatılmaya başladı. AK 

Parti’nin uluslararası desteğe dayalı bir siyasi 

proje olmaktan çok, siyasi olarak iç dinamiklere 

dayalı ayakta duran bir oluşum olduğu gerçeğinin 

altını çizmek gerek. İktidar partisinin söylem ve 

icraatları ne olursa olsun reel güç dengeleri açı-

sından iç dinamiklere daha fazla yaslanarak ikti-

darını sürdürüp sürdüremeyeceği sınanmaktadır. 

Ayrıca, maalesef bu sınanma sürecinde, saygınlık 

kazanmış, büyük bir emekle oluşturulan bir 

camianın isminin kasetlerle, siyasi etkinlik elde 

etmek için biriktirilmiş  dosyalarla anılmasının 

bir talihsizlik olduğunu söylemeliyiz. Camiayı bu 

duruma sokan birtakım karar vericilerin camia 

mensupları tarafından fark edilip sorgulanması 

gereken bir durum söz konusudur. 

İnsanların ve toplumların başına gelenler, 

yaşadıkları şeyler kendi ellerinin yaptıklarının bir 

sonucudur. Herkes işlediklerinin karşılığıyla baş 

başa kalacaktır!…
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GÜLEN VERSUS ERDOĞAN

Gülen cemaati ile Başbakan 
Erdoğan arasındaki iliş-

kilerin son birkaç yıldır iyi 
olmadığı biliniyordu. Ancak 
Hakan Fidan meselesiyle 
ayyuka çıkan, dershanelerle 
ilgili hükümet düzenlemesi-
ne Cemaat’in tepkisiyle iyice 
gerginleşen ilişkiler, Fethullah Hoca’nın son ‘beddua’ 
çıkışıyla zirve yapmış görünüyor. Başbakan geri adım 
atmayacağını, “devlet içinde devlet” olmaya çalı-
şan ‘çete’leri temizleyeceklerini söylerken, Fethullah 
Gülen, Cemaat’e yönelik uygulamayı yapanların “evle-
rine ateş düşmesini”, “ocaklarının başlarına yıkılması-
nı”, “yer ile yeksan olmalarını” vs. istiyor. Tabiatıyla, 
gelinen bu noktada, “ipler kopmuş oluyor.” Bundan 
sonra ilişkilerin yeniden düzelmesi mümkün mü? Bu 
yönde bazı girişimlerin olabileceği düşünülebilirse de, 
ilişkilerin eski haline dönmesi zor görünüyor. Peki, 
bu noktaya niçin gelindi? Bahar havasının estiği onca 
yıldan sonra, Cemaat ile Başbakan arasındaki ilişkiler 
niçin bozuldu? Bunu, yaklaşan seçimlerle mi ilişki-
lendirmek gerekiyor, yoksa olan-biteni tipik bir ‘güç 
savaşı’ olarak mı nitelemek daha doğru? Bu sorulara 
cevap ararken, öncelikle, durumu “Gülen Erdoğan’a 
Karşı” noktasına getiren gelişmeleri iyi yorumlamak 

gerekmektedir.

Siyasal ve Sosyal Gelenekler

Bilindiği gibi, Gülen Cemaati ile Milli Görüş 
hareketinin sosyolojik tabanı ve kültürel beslenme 
kaynakları aynı değildir. Her ikisi de ‘muhafazakâr’ 

çevrelerden destek alması-
na ve özde ‘gelenekçi’ bir 
çizgide yer almalarına rağ-
men, Gülen cemaatinin dini 
anlayışını büyük ölçüde Said  
Nursi’nin görüşleri belirle-
mekte, Milli Görüş hareketi 
ise ‘karma’ sayılabilecek kay-

naklardan beslenmektedir. Gülen cemaatine göre, 
modern çağın öncelikli meselesi “imanı kurtarmak” 
iken, Milli Görüş hareketinin kurucusu Erbakan, 
bir yandan tasavvufi çevrelerle yakın ilişki içindedir 
(nitekim Nakşibendi şeyhi Mehmet Zahit Kotku’ya  
intisap etmiştir), diğer yandan da ‘politik fayda’ geti-
receğine inandığı farklı çevrelerden istifade etmeyi 
de ihmal etmemektedir (12 Eylül darbesinden önce 
Milli Görüş’ün gençlik teşkilatı olan Akıncılar’ın 
yoğun olarak Müslüman Kardeşler’in fikir önderle-
rinin kitaplarını okudukları bilinmektedir). Hakeza 
her iki hareketin siyasete bakışları ve hareket tarz-
ları da birbirinden farklıdır. Gülen cemaati ‘parti 
politikası’na karşı iken, Milli Görüş, başından beri, 
amaçlarına ‘parti’ aracılığıyla ulaşmayı tercih etmiştir. 
Dolayısıyla, Gülen Cemaati ile Milli Görüş’ü, ‘ayrı 
kulvarlarda’ hareket eden iki ayrı hareket olarak nite-
lemek mümkündür. Fakat biliyoruz ki, iki hareketin 
yolları bazen de kesişebilmektedir. Nitekim, Erbakan 
1970’li yıllarda, Nur Cemaati’yle ilişki kurmuş ve 
Cemaat’e bağlı bazı isimleri MNP ve MSP kadrolarına 
katmıştır (Hüsamettin Akmumcu MNP’nin kurucu-
larındandı; A. Tevfik Paksu ise AP-MSP-MHP-CGP 
koalisyon hükümetinde Çalışma Bakanı idi). Cemaat 

M. Kürşad ATALAR

GÜLEN VERSUS ERDOĞAN
Kim Zararlı Çıkar Bu ‘Kavga’dan? 

“Gülen Cemaati AKP’ye verdiği desteğin karşılığını “yeterince alamadığını” 
düşündüğünde, AKP de Gülen Cemaat’ini ‘hak ettiğinden fazlasını’ talep etmekle 
suçlayınca, ipler kopmuştur. Meselenin özü budur. Dolayısıyla, bugünkü yaşanan 
‘kavga’yı, aslında, sürecin ‘kaçınılmaz’ sonucu olarak görmek gerekir. Çünkü iki 

tarafın da ‘büyümeye’ devam etmesi, zaman içerisinde kırılganlık riskini artırmış ve 
nihayet bir ‘alan çakışması’ meydana gelmiştir.”
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ile Milli Görüş’ün arasının 1977’de muhalif Nurcu 

(ve Kadiri) vekillerin yayınladıkları ve Erbakan’ı 

“istişare etmemek, yalan söylemek ve emaneti ehline 

vermemek”le itham eden bildiriden sonra bozuldu-

ğunu ve bir daha da düzelmediğini biliyoruz. Fakat 

Başbakan Erdoğan’ın “Milli Görüş gömleğini üzerin-

den çıkarması”ndan sonra, iki camia arasında yeni-

den bir ilişkinin kurulduğu ve AKP iktidarları döne-

minde bu ilişkinin giderek güçlendiği de bir vakıadır. 

Son iki-üç yıla kadar Erdoğan ile Gülen Cemaati, 

kelimenin tam anlamıyla, “ittifak içerisinde” hare-

ket etmişlerdir. Bu, elbette ki amaçların ‘kesişmesi’ 

nedeniyle böyle olmuştur. Fakat AKP hükümetinin, 

sadece Nur Cemaati ile iyi ilişkiler kurduğu da 

sanılmamalıdır. AKP, son 10 yıl içerisinde bütün 

cemaat, tarikat ve (dernek, vakıf vs.) yapılarla sıcak 

ilişki geliştirmeye çalışmış ve bunda büyük ölçüde de 

başarılı olmuştur (% 50 civarında oy almasını başka 

türlü izah etmek mümkün değildir). Burada dikkat 

edilmesi gereken husus şudur: bu, tipik manada bir 

‘çıkar ilişkisi’dir ve karşılıklı nemalanma devam ettiği 

sürece bu ilişki de devam eder. Çıkarların çeliştiği 

yerde ise, ‘niza’ ortaya çıkar. Son yaşanan gelişmeler-

de olan da, bundan başkası değildir. 

Peki, çıkarlar nerede çelişmiştir? Bu sorunun 

cevabını, ‘büyüyen’ iki yapının kendi pozisyonla-

rına ilişkin değerlendirmelerinde bulmak müm-

kündür. Gülen Cemaati AKP’ye verdiği desteğin 

karşılığını “yeterince alamadığını” düşündüğünde, 

AKP de Gülen Cemaat’ini ‘hak ettiğinden fazla-

sını’ talep etmekle suçlayınca, ipler kopmuştur. 

Meselenin özü budur. Dolayısıyla, bugünkü yaşanan 

‘kavga’yı, aslında, sürecin ‘kaçınılmaz’ sonucu olarak 

görmek gerekir. Çünkü iki tarafın da ‘büyümeye’ 

devam etmesi, zaman içerisinde kırılganlık riskini 

artırmış ve nihayet bir ‘alan çakışması’ meydana 

gelmiştir. Bu durumda ya taraflar taviz vermeye razı 

olacaklardır ya da ‘kavga’ çıkacaktır. Taraflar taviz 

vermeye yanaşmadığı için de, neticede ‘çatışma’ 

kaçınılmaz olmuştur. Burada şu hususun da altını 

çizmek gerekir ki, bir siyasi partinin lideri olarak 

Erdoğan’ın belirli oranda iktidar paylaşımına razı 

olmaması düşünülemez. Zira siyasi partilerin ‘oy’a 

ihtiyacı vardır ve AKP de en nihayetinde bir siyasi 

partidir. Ancak öyle görünüyor ki, sorun, Cemaat’in, 

Erdoğan’ın verebileceğinden yahut razı olacağın-

dan daha fazlasını istemiş olmasıdır (en azından 

Erdoğan’ın algısı bu şekildedir). Hatırlanacağı gibi, 

Cemaat ile Erdoğan’ın arasını açan şey, 12 Eylül 

referandumundan sonra, Cemaat’in Erdoğan’a yöne-

lik olarak: “bizim sayemizde orada oturuyorsunuz” 

mealinde sözler sarf etmesiydi. Erdoğan da, bu 

sözleri, Cemaat’in “sınırı aştığının” bir delili olarak 

algılamış ve önce Milli Eğitim Bakanlığı’nda ardından 

da Emniyet’teki Cemaatçi olarak bilinen bürokratlara 

karşı bir tasfiye operasyonu düzenlemişti. Burada 

şu sorunun sorulması gerekmektedir: Cemaat niçin 

Erdoğan’ın vermeye razı olmayacağı şeyleri istemek-

tedir? Bu sorunun iki muhtemel cevabı olabilir: ya 

Cemaat, siyasi bir ‘manevra’ yaparak, diğer grup-

ların arasından sıyrılıp kurulu düzen içerisinde en 

güçlü yapı olmaya çalışmaktadır ya da (bir süredir 

iktidar çevrelerinin dillendirildiği gibi) “uluslararası 

bir komplonun parçası olarak” hükümeti yıpratma 

politikasına hizmet etmektedir. Kanımca, iki ihtimali 

de yabana atmamak gerekir. Zira kimi iddialara göre, 

Gülen cemaati, artık, büyüme aşamalarının sonuna 

yaklaştığını düşünmektedir. Bu, şu anlama gelir: 

gelinen son aşamada, nihai başarının önünde duran 

hiçbir engele tahammül gösterilmeyecektir! Buna 

Başbakan da dahildir. İkinci ihtimale gelince, burada 

öncelikle şu hususa değinmek gerekmektedir: ulus-

lararası çevreler, son birkaç yıldır Erdoğan’ın çizdiği 

‘otokratik lider’ imajından memnun değildirler ve 

ona ‘sınırları’nı hatırlatmak istemektedirler. Gülen 

Cemaati, bu noktada, ‘işlevsel’ görünmektedir; zira 

mevcut bürokratik mekanizmaları kullanarak iktidar 

partisine zarar vermek kolay değildir; ancak ‘muti’ 

bağlılardan oluşan ve kamuda etkinliği bulunan bir 

örgütlü yapı, bu riski göze alabilir! İşte bu noktada 

Cemaat, uygun bir ‘aparatus’ olarak ortaya çıkmak-

tadır. Burada, Cemaat’in plan doğrultusunda ve 

‘emir-komuta zinciri’ içerisinde hareket edeceği de 

sanılmamalıdır; bilakis, Cemaat, ‘gönüllü’ hizmet 

kabilinden bu planın içerisinde yer alabilecektir. Bu 

da ancak, Cemaat’in bir ‘saldırı’ karşısında ‘savun-

ma refleksi’ geliştirmesiyle meşruiyet kazanır. Zaten 

AKP’nin son 2-3 senedir Cemaat’e karşı uyguladığı 

politikalar, bu ‘savunma’ya yeterince haklılık gerek-

çesi sunmaktadır. 

Geleceğe İlişkin Öngörüler 

Bundan sonraki gelişmelere ilişkin olarak ise 

şunlar söylenebilir: öyle görünüyor ki, Cemaat ile 

Erdoğan arasındaki ilişkiler eskisi gibi olmayacak ve 

her iki taraf da zarar görecektir. Fakat zararın daha 

büyüğünü Erdoğan’ın görmesi muhtemeldir. Zira 

Erdoğan, son tahlilde, bir siyasi partinin lideridir ve 

siyaset alanında değişiklik yapmak, (Cemaat’in faa-

liyetlerini yoğunlaştırdığı) toplumsal alana nispetle 
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daha kolaydır. Üstelik Erdoğan’ın imajı, son birkaç 

yıldır giderek bozulmaktadır. Önce liberal çevrelerle 

arasına soğukluk girmiş, şimdi ise en önemli mütte-

fiklerinden birini kaybetme noktasına gelmiştir. Bu 

durum, Başbakan’ın zaman zaman soğukkanlılığını 

kaybetmesine yol açmakta, bu da sonuçta onun 

imajına zarar vermektedir (Son yolsuzluk operas-

yonunda Amerika’yı da ‘uluslararası komplo’nun 

failleri arasında sayması bunun iyi bir örneği olarak 

görülebilir). Burada, bazı köşe yazarlarının dile 

getirdiği bir ihtimalden de bahsedilebilir: buna göre, 

Başbakan zaten Amerika tarafından gözden çıkarıl-

mıştır ve o da bunu bilmektedir. Başbakan’ın hırçın-

lığının asıl sebebi budur. Eğer bu ihtimal doğru ise, 

bu takdirde, Erdoğan’ın zaten yapabileceği fazla bir 

şey yoktur. Tek seçeneği, olabildiğince direnmektir. 

Fakat yakın tarihimizden pek çok örnekten de bildi-

ğimiz gibi, direnme tercihi pek işe yaramamaktadır 

(bilakis kimi zaman süreci ‘hızlandırıcı’ bir etkisi 

dahi olabilmektedir!) Bilindiği üzere, BOP projesi 

bağlamında Ortadoğu’da birçok ülkede rejim deği-

şikliğine gidileceği belli olduktan sonra, yerel lider-

lerin ‘direnişi’ fayda vermemiştir. Zira ‘Büyük Plan’ 

buna engel olmaktadır. O yüzden, (Hüsnü Mübarek 

gibi) bazı liderler fazla direnmeden yönetimi bırak-

mışlar; (Kaddafi gibi) ölümüne direnen bazı liderler 

de ‘zor kullanılarak’ iktidardan alaşağı edilmişlerdir. 

Fakat burada şunu da ifade etmek gerekmektedir 

ki, Türkiye, Ortadoğu’daki sıradan ülkelerden biri 

değildir; Amerika’nın stratejik ortağıdır; Müslüman 

dünyasının (Batılı analistlerin diliyle ifade edecek 

olursak) “demokrasi ile yönetilen tek ülkesi”dir ve 

üstelik BOP projesinin yürürlükte olduğu şu dönem-

de bölgedeki dengeler çok hassastır. Dolayısıyla, eğer 

Erdoğan’a yönelik bu türden bir ‘plan’ varsa, bunun 

uygulaması, Libya’daki gibi (hatta Mısır’daki gibi) 

olmaz. Burada daha ‘usturuplu’ bir tarz benimsene-

ceği kesindir. Naçizane kanaatime göre, uluslararası 

çevreler, gerek Gezi Olayları gerekse son yolsuzluk 

operasyonu ile Erdoğan’a ‘açık bir mesaj’ vermişler-

dir ki o da şudur: “herkesin bir sınırı vardır; siz de 

sınırlara uyacaksınız.” Başbakan’ın süreç içerisindeki 

söz ve tavırlarına bakıldığında, yapılanları ‘blöf’ 

olarak gördüğü ve ‘rest’ çekme yaklaşımını benim-

sediği görülmektedir. Erdoğan’ın ‘Gezi Badiresi’ni 

atlattığı ve Gülen Cemaati’yle yaşadığı son sıkıntının 

da üstesinden geleceğine dair yapılan yorumları 

ise fazla ‘iyimser’ bulmak gerekir. Çünkü zaman 

artık eskisi kadar AKP’nin lehine işlememektedir. 

Erdoğan’ın yerel ve küresel camiadaki destekçilerinin 

sayısı giderek azalmaktadır. Henüz ‘net bir vazgeçme’ 

durumu söz konusu olmamakla birlikte, özellikle 

de son 2 senelik süreç içerisinde, trendin ‘olumsuz’ 

yönde olduğunu gözlemlemek mümkündür. Siyasi 

dengeler açısından böyle olduğu gibi, ekonomik 

eğilimler açısından da durum, eskisi gibi değildir. 

Ekonomi çevrelerinde, bilhassa FED’in tahvil alımı-

na ilişkin son kararının, Türkiye gibi ‘çevre’ ülke-

lerde olumsuz etkileri olacağı, sıcak para girişinde 

sıkıntılar yaşanabileceği, politika faizlerinin artması 

durumunda ise olumsuzluğun daha da artacağı vs. 

sıklıkla dillendirilmektedir. Üstelik AKP bir ‘iktidar 

yıpranması’ da yaşamıştır. 11 yıllık tek parti iktidarı, 

Türkiye şartlarında oldukça uzun bir süre sayılmalı-

dır. Bu, farklı siyasi çevrelerin bunca sene ‘iktidarın 

nimetleri’nden uzak kalması anlamına gelir ki, Türk 

siyasetinin dengeleri, bu tür ‘aşırı’ tazyikleri fazla kal-

dırmaz. AKP dışındaki partilerin tabanından gelen 

baskılar giderek artmaktadır ve bu partilerin yöne-

ticileri talepleri karşılamak adına ‘ekstra’ tedbirler 

almayı bile düşünebilirler. Örneğin yaklaşan seçim-

lerde sağ ve sol partiler arasında ‘gizli’ (hatta ‘açık’) 

ittifaklar kurulabilir. Çünkü tek parti iktidarının 

ömrü uzadıkça, diğer partilerin ‘ilkeli’ hareket etme 

zorunluluğu da görece azalmaktadır. Türkiye’de siya-

set artık neredeyse tamamen ‘çıkar’ temelinde yapıl-

dığından, yeni dönemin ‘ilkesiz’ siyaset için oldukça 

uygun bir vasat oluşturacağını şimdiden öngörmek 

mümkündür (eski MHP’li Mansur Yavaş’ın CHP’nin 

Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı olması bunun 

tipik bir örneği olarak gösterilebilir). 

Peki, bütün bunlar, “Çanlar Erdoğan için çalıyor” 

demek için yeterli midir? Bu soruya cevap verebil-

mek için öncelikle küresel politikalar üzerinden bir 

değerlendirmek yapmamız gerekiyor. Malum oldu-

ğu üzere, küresel siyasetin dinamiklerini ‘merkez’ 

ülke(ler) belirler. ‘Çevre’ ülkelerin pozisyonu, büyük 

ölçüde, kendilerini bu dinamiklere göre ‘ayarlama’ 

esasına dayalıdır (küresel siyasete karşı çıkan ‘haydut’ 

devletler bu kuralın nispeten istisnası sayılabilirler). 

Türkiye, Amerika’nın ‘stratejik’ ortağı olarak, küresel 

siyasete eklemlenmiş bir ülke olduğu için, tabiatıyla, 

merkez ülkelerin belirlediği sınırlar içerisinde hare-

ket etmek durumundadır (AKP iktidarı döneminde 

bu ‘sınırlar’ı zorlayacak bazı kısmi politikalar uygu-

lansa da, bu durum esas itibarıyla değişmemiştir). 

Dolayısıyla, Türkiye’de bundan sonraki süreci de, 

esas itibarıyla, küresel dinamiklerin belirleyeceğini 

söylemek yanlış olmaz. O halde, öncelikle bu dina-

mikleri doğru değerlendirmek gerekmektedir. Bu 
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bağlamda ele alınması gereken ilk konu, Batı’nın 

(yahut Amerika’nın) Ortadoğu bölgesine yönelik 

olarak izlediği ‘küresel politika’dır. Artık herkesçe 

bilindiği üzere, Batılı ülkeler, Ortadoğu’yu yeni-

den şekillendirmeye çalışmakta ve bunun için ‘eski 

rejim’i değiştirip yerine Batı’nın bölgedeki çıkarlarını 

bir süre daha ‘garanti’ altına alacak yeni yönetimler 

ihdas etmeye gayret göstermektedirler. Planın adı 

BOP’tur ve 2010 yılından beri fiilen yürürlüktedir. 

Plan doğrultusunda bölgedeki bazı rejimler değiş-

miş; bazıları da sırasını beklemektedir (Suriye’yi 

bunlar arasında sayabiliriz). Amaç, 

despot rejimlerin neden olduğu 

‘gaz basıncı’nı azaltmak ve bölge 

ülkelerinin ekonomilerini küresel 

ekonomiye eklemlemektir. Bunun 

için yapılacak şey ise bellidir: siya-

set alanı ‘ılımlı İslâm’a bırakıla-

caktır. Zira bölge halkları arasında 

Batılı ideolojilerin bir cazibesi kal-

mamıştır. İslâmcılık bir biçimde 

‘ideolojik üstünlüğü’ ele geçirmiş-

tir. Siyasi üstünlüğü de ele geçir-

memesi için, bir ‘tedbir’ almak 

gerekmektedir ki, o da, iktidarı 

‘güvenli’ ellere teslim etmektir. 

On yıllardır baskıcı rejimlerin zul-

münü gören halklar, ‘yeni rejim’ 

ile birlikte gelecek olan göster-

melik ‘özgürlükler’e itiraz ede-

meyeceği için, ‘Ilımlı İslâm’a razı 

olacaklar; böylece ‘tehdit’ bertaraf 

edilmiş olacaktır. Bölge ülkeleri 

arasında, bu sürecin start veril-

diği ilk ülkenin Türkiye olduğu-

nu söyleyebiliriz (BOP’un resmen 

ilan edildiği tarih 2004 yılıdır; 

AKP ise 2001’de kurulmuştur!). 

Süreç boyunca ‘eski rejim’in taraf-

tarları önemli ölçüde zayıflatıl-

mış ve muhafazakâr çevrelerin 

(demokratik düzenin kurallarına uygun olarak) dev-

let kademelerinde kadrolaşmalarına göz yumulmuş-

tur. Ortadoğu’daki diğer ülkelerin şartları ise Türkiye 

ile kıyaslandığında oldukça farklı olduğundan, deği-

şim, Türkiye’ye göre daha ‘sert’ bir şekilde gerçek-

leşmektedir. Ancak bilinmelidir ki, bu ülkelerde de 

yönetim (laiklere yahut solculara vs. değil) ‘Ilımlı 

İslâm’a terk edilmek istenmektedir. Tunus ve Mısır 

örnekleri bunun kanıtı olarak gösterilebilir. Fakat 

uygulamada sorunlar çıkmaktadır ve bu da doğaldır. 

Batılı ülkelerin bunu öngöremediğini düşünmek 

yanıltıcı olur. Sürecin bu ilk evresinde Batılı ülkelerin 

yaptığı, ‘niyet izharı’ndan ibarettir. Yani Batılı ülkeler, 

şu an itibarıyla bölgede nasıl bir düzen istediklerine 

dair taraflara açık işaretler vermekte ve şimdilik 

bunu yeterli görmektedirler. Ancak bu, ‘Ilımlı İslâm’a 

da ‘sınırlar’ın hatırlatılmayacağı anlamına gelmez. 

Çünkü hâlihazırda ‘Ilımlı İslâm’ı temsil eden çevre-

lerin iktidar tecrübesi yoktur ve bu tür durumlarda 

‘kontrol-dışı’ hareketler olabilir. Nitekim Mısır’da 

Müslüman Kardeşler hareketi bu yüzden uyarıl-

mış ve ordu marifetiyle ülkede 

bir nevi ‘balans ayarı’ yapılmıştır 

(benzeri bir uygulamanın geçmiş-

te Türkiye’de de yapıldığını hatır-

layalım). İşte tam da bu noktada 

AKP’nin (ve Erdoğan’ın) akıbetini 

tartışabiliriz. Öyle görünüyor ki, 

küresel politikaların belirleyici-

leri, Türkiye’deki ‘Ilımlı İslâm’ 

uygulamasının da (belirli aşa-

maları geçmesine rağmen) hâlâ 

sıkıntıları olduğunu düşünmek-

te ve buna yönelik bir ‘tedbir’ 

alma ihtiyacı duymaktadırlar. Bu 

çevrelerin, giderek daha yüksek 

bir sesle, Erdoğan’ın “gereğinden 

fazla büyüdüğünü” ve ‘frenlen-

mesi’ gerektiğini dillendirmeleri 

boşuna değildir. Nitekim Gezi 

Parkı olaylarında, bu mesaj, 

Erdoğan’a ‘ilk kez’ somut bir 

biçimde verilmiştir. Son yolsuzluk 

operasyonunda da, aynı mesa-

jın Başbakan’a daha güçlü bir 

şekilde verildiği görülmektedir. 

Peki, bunlar, Erdoğan’ın öyle veya 

böyle iktidarından olacağı anla-

mına mı geliyor? Örneğin, kulis-

lerde konuşulduğu gibi, AKP’nin 

bölünmesi ve Abdullah Gül önderliğinde yeni (ve 

‘ılımlı’) bir siyasi oluşuma gidilmesi söz konu-

su olabilir mi? Bendeniz, AKP içindeki dengelerin 

henüz buna izin vermeyeceğini düşünüyorum. Şu 

an itibarıyla ‘sınırların hatırlatılması’ ile yetinecekler 

gibi görünüyor. Zira bu denli güçlenmiş iktidarların 

aniden değişmesi, her zaman için ‘sistemik’ tehlikeler 

doğurabilir. Bu yüzden, sürecin zamana yayılacağını 

öngörmek daha makul gibi görünüyor.

Erdoğan’ın ‘Gezi Badi-

resi’ni atlattığı ve Gülen 

Cemaati’yle yaşadığı son 

sıkıntının da üstesinden 

geleceğine dair yapı-

lan yorumları ise fazla 

‘iyimser’ bulmak gerekir. 

Çünkü zaman artık eskisi 

kadar AKP’nin lehine işle-

memektedir. Erdoğan’ın 

yerel ve küresel camia-

daki destekçilerinin sayı-

sı giderek azalmaktadır. 

Henüz ‘net bir vazgeç-

me’ durumu söz konu-

su olmamakla birlikte, 

özellikle de son 2 senelik 

süreç içerisinde, trendin 

‘olumsuz’ yönde olduğu-

nu gözlemlemek müm-

kündür. Siyasi dengeler 

açısından böyle olduğu 

gibi, ekonomik eğilim-

ler açısından da durum, 

eskisi gibi değildir.



44

 Umran • Ocak 2014 

D O S Y A
D

O
S

YA
AH

LA
K

, S
İY

AS
ET

, N
EO

-V
ES

AY
ET

AHLAKÎ TOPLUMSALLIK VE  GÜNCEL POLİTİKANIN CAZİBESİ

Ahlakî Toplumsallık ve 
Güncel Politikanın Cazibesi

T oplu bir ahlak sorgulaması, hatta bir ahlak 

ayaklanması için belirli zamanlar ve fırsatlar 

belirir bazen... Bu ise, evvel emirde bir farkında-

lığı gerektirir. Çünkü farkında olmak, hakikate 

değmektir. Günübirlik pratik kaygılar ve prag-

matik hırsların uzağında, meseleye dair hakikatli 

sorular sormak bu yüzden önemlidir. İstisnaları 

ayrı tutarak ve saygıdeğer bularak, bizimse belki 

insanlık olarak yapamadığımız şey bu...

Türkiye’nin son günlerde içinden geçtiği 

dönemler, meseleye dair hakikatli sorular sor-

mayı gerektirecek kadar önemli kırılmalara işa-

ret ediyor. Bu, siyasal ve iktisadi olduğu kadar, 

aynı zamanda sosyolojik ve kültürel bir kırılma. 

Temelinde felsefi ve değer yüklü bir yaklaşım ve 

refleksin uğradığı itibar kaybı, son birkaç yüzyıl-

dır, hem Batı’nın hem Doğu’nun bunalımlı top-

lumlar doğurmasıyla sonuçlandı. Siyaset-ahlak; 

iktisat-ahlak; kültür-ahlak ilişkisi birbirinden 

bağımsız ve estetize edilmiş bir etik anlayışıyla 

kamufle edilmiş konular haline geldiğinden bu 

yana bu kaos insanlığın mukadderatı. Dahası, 

siyasetin kutsal ile olan ilişkisinin mahiyetinin 

niteliksel dönüşümü ve siyasal olanın bir bütün-

cül içerim olarak varoluşsal ve değerlere içkin 

olan bir kimlik meselesinden ziyade pratik ve 

güncel kaygılara hasredilmesi, yaşanan  sorunun 

doğru anlaşılmasını engelliyor. Sanılıyor ki, bu 

bugünün bir siyaset sorunu ve üstesinden gelindi-

ğinde mesele halledilecek. Oysa, temeline ahlakın 

konmadığı, değer-bağımsız bir siyaset anlayışı, 

kendisini İngilizcedeki karşılığında bulan “power 

(güç-iktidar)” kavramı ve bu kavram odaklı anla-

yışla izaha giriştiğinde, yapısal olarak birbirini 

sürekli tekrarlayan sorunlar ortaya çıkarmayı 

sürdürür. 

Siyasi Olanla Ahlaki Olan Arasında 

Dünyada son yıllardaki küresel ölçekteki yapı-

sal sıkışmaların; siyasetin, iktisadın ve sosyal 

olanın patlama işaretleriyle tezahür eden durum, 

tam da bu paradigmal problemle direkt ilgili bir 

sorun. Yine Türkiye, kendi yerel ölçeğinde, yakın 

siyasi tarihinde yaşadığı hafızalarda bunun izleri-

ni iyi bilen bir ülke. Herşeyin  araçsallaştırıldığı 

çoklu amaçlar dünyası, nihayetinde ilkelerin kay-

bına ve değerlerin uzun vadeli ve köklü tahriba-

tına sebep oluyor. Reel-politika, ideal-politikaya 

galip geliyor; ve hafızası sığ, yaklaşımı pragmatik, 

odağı güncel olan bir insan tipi ortaya çıkarıyor. 

Bu ise, öncelikle toplum felsefesi anlamında 

oldukça sorunlu bir durum. Bu toplumun henüz 

yakın geçmişine uzanan tari hsel silsile, siyasi 

olan ile ahlaki olan arasındaki derin paradigmal 

kırılmanın izlerinin nasıl bir manzara içerisinde 

sunulduğunu gösteren önemli olaylarla dolu. 

Ergenekon, Balyoz, KCK gibi davaların seyri ve 

işleniş biçiminde de; Ahmet Şık, Nedim Şener, 

Abdurrahman BABACAN

“Güç ve siyasal/ideolojik/kurumsal/hizbi/partizan angajmanlar temelinde ortaya 
çıkan yaklaşım, eylemlilik, üslup, tarz ve biçim, o hizbe, partiye, kuruma ya 

da gruba kısa vadeli kazanımlar getirdiği düşünülse de, bunun asli düzlemdeki 
karşılığı ahlaki kurumsallığın tahribatı olacak; ve uzun vadeli, derin bir bunalımı 

tetikleyecektir.”
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Hanefi Avcı gibi isimlerin devlet içerisindeki bazı 
yapılanmalara dikkat çekmeleri sonucu uğradık-
ları haksız sürece dair adalet içerikli verilmeyen 
toplumsal tepkilerde de; Deniz Baykal’ın CHP’nin 
başındayken siyasal şantaja uğratılarak düşürül-
düğü durumda ve bunlara kimi kesimlerce veri-
len açık/zımni destekte de; Hrant Dink cinayeti ve 
sonrasında işletilen hukuki ve toplumsal sürecin 
lekeli mahiyetinde de; Uludere-Roboski olayında 
sergilenen milliyetçi ve muhafazakâr 
tonu yüksek fakat insani tonu 
düşük kimi yaklaşımlarda da; 
AK Parti’nin kapatılma davası 
ve etrafında yaşanan hukuk-
suz ve mesnetsiz mülahazalarda 
da; Cumhurbaşkanlığı seçimi 
öncesinde yaşananlar ve bun-
lara kimi kesimlerin blok ola-
rak verdiği ahlak ve izan dışı 
reflekslerde de; 2001 finansal-
ekonomik krizinin yaşattığı 
ahlaki kırılmanın bir bütün 
olarak toplumsal yansıma süre-
cinde de; 28 Şubat dönemi 
uygulamalarına verilen kimi 
toplumsal reflekslerde ve başör-
tüsü, İHL gibi belirli bir dünya 
görüşünün sembolize edildi-
ği vakalardaki spesifik ahlaki 
testlerde de; 1999’da Merve 
Kavakçı hadisesi ve ondan üç 
ay önce Magazin Gazetecileri 
Derneği gecesi Ahmet Kaya 
olayında atılan manşetler ve 
yaşatılan/dayatılan toplum-
sal ve hukuki linç histerisinde 
de; Kürt sorununun en çok 
kimlerin sorunu olduğu ya da 
bir türlü olamadığında ve belki daha önemli-
si, neden olamadığının hiç sorgulanmamasında 
da; 1980’ler sonu ve 90’lar ortaları boyunca 
Güneydoğu’da JİTEM, faili meçhuller vb. kanlı 
süreçler süregiderken toplumsal olarak sergilenen 
üç maymun oyununda da; 1993’te Madımak’ta 
ya da Başbağlar’da yaşananların mahiyetine dair 
olan hassasiyet eksikliğinde de; ve nihayet, halen 
bugün daha ülkenin farklı yerlerinde vuku bulan 
kimi münferit hadiselere dair verilmeyen, es geçi-

len toplumsal/siyasi tepkilerde de... Daha uzak 
tarihsel hafızayı kurcalamaya kalkmak bu yazının 
sınırlarını aşacak; yoksa oralara dair belirli bir 
toplumsal/siyasi refleks okumasının analize değer 
olmayacağından değil... 

Birbirlerinden bağımsız gibi duran bunca 
örnekten, çok farklı kesimlere dair mağduriyet-
lerle sonuçlanan bunca olaydan yeniden dem vur-
mamızdaki amaç, bunların sanılanın aksine yapı-

sal olarak siyasi olmasından önce, 
evvela toplumsal yönlü hadise-
ler olmalarıdır. Ya da başka bir 
ifadeyle, bu hadiseler dizisinin 
önemi, bugün yine, ciddi ola-
rak bir başka tartışma üzerin-
den konuşulan “politik-yapılı” 
problemlerin içinden nasıl çıkı-
lacağının, siyasetin ahlak harici 
bir sıva ve formdan oluşan bir 
yapıyla belirlendiği bir okuma 
üzerinden cevap alınamayaca-
ğının belirgin ve net göster-
geleri oluşlarıdır. Toplumsal 
hakikate dair nasıl bir ilkesel 
ve ahlaki pozisyon alındığının 
çekilecek fotoğrafı, daha temel-
li ve hakikatli sonuç ufukları 
doğurmaya yardımcı olacak, 
yanlışı yanlışla çözüme kavuş-
turmaya dönük perspektiflerin 
anlamını ve değerini sorgula-
tacaktır. Yani, topluma değen/
değmesi beklenen, toplumun 
vereceği şekle göre cevabının 
bulunacağı, ahlaki ya da gayri 
ahlaki sınırların buna göre çizi-
leceği olaylar dizisi... İdeolojik 
angajmanlar ve pragmatik siya-

sal ufuklar doğrultusunda tayin edilen yaklaşım-
lar ve bu yaklaşımların doldurulduğu içerik, tarz, 
üslup, metod gibi unsurlar bu yönüyle ahlaki ve 
ilkesel bir sınava tabi tutulmalı. 

Türkiye’de yukarıda çerçevesi çizilen tarihsel 
akışı oluşturan olaylar, bir ideolojik/siyasal/etnik 
grubun bir diğeri aleyhine siyasal bir konumlan-
ma tutarak, hukuku, insani ve vicdani değerleri, 
ahlakı ve adaleti araçsallaştırmalarının farklı düz-
lemlerde ve boyutlarda yaşanmış örnekleridir. Bir 

Doktrinel bir varoluş, 

mekan, zaman ve her 

türlü alt kimliğin üstün-

de, ilkesel bir varoluş-

tur. Siyaseti de yine bu 

çerçevede daha geniş 

bir varoluşsal kimlik 

olarak okumak gerekir. 

Bir varoluş meselesi 

olarak siyaset anlayışı, 

herkesi ve her kesimi bu 

yönüyle güncel politik 

angajmanlardan daha 

sağlıklı bir okumaya, 

daha doğru bir pozis-

yon almaya yöneltecek-

tir. Zira o zaman dev-

rede insani, adli, ahlaki 

ve ilkesel unsurlar ola-

caktır; güncel politik/

ideolojik angajmanlar 

değil.    
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ahlak sınavı ise, totalde verilecek hesaplar bütü-

nüne göre ölçülür; yani parçacı değil, bütünlük-

lüdür. Bir unsurun dahi bu testte sınıfta kalması, 

yapısal anlamda bütünlük gerektiren ahlaki tavrın 

yapısını bozacak ve bizatihi ahlakın kendisine 

karşı yönelmiş bir meydan okuma anlamına gele-

cektir. Ülkedeki farklı kimlik unsurlarının, bugün 

belki her zamankinden daha çok kendilerini 

böylesi bir bütüncül ahlak sınamasına tabi tutma-

ları gereği açıktır. Ki ülkenin hemen yakın tarihi 

göstermiştir ki, bu sınavda testi geçen çok az bir 

topluluktan/bireyden bahsedilebilir. Sözgelimi, 

ideolojik ve kimlik siyaseti ya da siyasal duruşu-

nun belki karşısında olunduğu halde, Ergenekon 

ya da Balyoz ya da KCK gibi davaların işletiliş 

sürecindeki gayri adil, gayri insani ve gayri huku-

ki uygulamalara tepkinin, belki de muhafazakâr 

kesimlerden gelmesi, söylenen ahlaki bütünlüğün 

korunması anlamına gelecekti. Fakat böyle olma-

dı. Birkaç ses haricinde buradaki sorunlu yerleri, 

siyasal angajmanlardan uzak, dile getiren sadece 

bunlardan yana mağduriyetler yaşayan insanlar ve 

yakınlarıydı. Yine 28 Şubat sürecinde de benzer 

durumlar -daha yaygın ve sistematik bir biçimde- 

muhafazakâr, dindar, İslâmi kesimlere yönelir-

ken, bu yanlışlıklar karşısında durması gereken-

ler, mağduriyeti yaşayanlarla beraber, böylesi bir 

siyasi kimlik ve duruşa sahip olmayan toplumun 

diğer unsurlarıydı. Bir başka örnek, Deniz Baykal 

olayı ve sonrasında yaşananlar... Burada, olayın 

mahiyeti ve servis ediliş biçimine; sonrasındaki 

yaşananlara bakıldığında, net ve ortak bir ahlaki 

tepki maalesef toplumsal anlamda yine ortaya 

konamadı; ve siyasal/ideolojik angajmanlar, gös-

terilmesi gereken ahlaki duruşun önüne geçti. 

Benzer olaylar benzer sonuçlar üretti. 

Toplumsal bir ahlaki karşı koyuş ise bu süreç-

lerin neredeyse tamamında görülemedi. Son iki 

haftadır ayan beyan yaşananlar da, aslında daha 

bütünden bakıldığında, yine bir toplum felsefesi 

problemi olarak okunması gereken durumlar. 

Zira, güç ve siyasal/ideolojik/kurumsal/hizbi/par-

tizan angajmanlar temelinde ortaya çıkan yakla-

şım, eylemlilik, üslup, tarz ve biçim, o hizbe, par-

tiye, kuruma ya da gruba kısa vadeli kazanımlar 

getirdiği düşünülse de, bunun asli düzlemdeki 

karşılığı ahlaki kurumsallığın tahribatı olacak; ve 

uzun vadeli, derin bir bunalımı tetikleyecektir. 

Bunun ise, mensuplarının yaşadığı sorun temeli 

açısından herhangi bir ideolojisi, siyasal pozisyo-

nu ya da dini farklılaşması yoktur. Yani Hristiyan 

bir grup açısından da; sol, muhafazakâr ya da 

liberal ideoloji açısından da; Müslüman bir grup 

açısından da temel sorun, doktrinel olan/olması 

gereken üst yapıdan, bunun alt unsurlarından 

herhangi biri (siyasal/ideolojik/etnik vb. angaj-

manlar) lehine feragat etmektir. Oysa doktrinel 

bir varoluş, mekan, zaman ve her türlü alt kim-

liğin üstünde, ilkesel bir varoluştur. Siyaseti de 

yine bu çerçevede daha geniş bir varoluşsal kim-

lik olarak okumak gerekir. Bir varoluş meselesi 

olarak siyaset anlayışı, herkesi ve her kesimi bu 

yönüyle güncel politik angajmanlardan daha sağ-

lıklı bir okumaya, daha doğru bir pozisyon alma-

ya yöneltecektir. Zira o zaman devrede insani, 

adli, ahlaki ve ilkesel unsurlar olacaktır; güncel 

politik/ideolojik  angajmanlar değil.   

Hataların Meşrulaştırılması,                              
Ahlakın Araçsallaştırılması

Şimdi gelelim olayın diğer boyutuna... Bundan 

iki yıl öncesinde fiili olarak başlayan bir ayrışma, 

bugün birçok farklı boyutun dahliyle tam bir 

çatışmaya dönmüş durumda. Ortalık toz duman. 

Suçlamalar, iddialar, hamleler, karşı hamleler, 

operasyonlar vs... Burada, bunların nokta nokta 

tarihsel anlatımına girmeyeceğiz. Temel varmak 

istediğimiz, siyaseten hangi adımların atıldığı, 

kimin ne yaptığını tartışmak değil. Olayın ulu-

sal ve uluslararası siyasi ve iktisadi mühendislik 

boyutu, bunların ulusal ve küresel ölçekteki 

sebepleri, ne anlama geldiği, nereye oturduğu 

ve buna karşı nasıl bir siyasi duruş geliştirilmesi 

gerektiği, güncel analizler üzerinden bu yazı dahi-

linde derinlikli değineceğimiz nokta değil. Çok 

önemli; fakat yazının ana odağı bu değil. Yerine, 

olabildiğince daha yukarı çekilip, buradan bir 

okuma yapma gayretindeyiz. Üst bir çerçeveden 

bakıldığında görülmesi gereken, gerek parti gerek 

cemaat açısından aidiyet duyulan dinin ve dokt-

rinel yapının tam aksi yönde gelişmelerin vuku 

bulduğu ve yaşanan sürecin unsurlarını tanımla-

mak için bugün kullanmak zorunda kaldığımız 

kavramların, bu doktrinel yapının normlarıyla 

taban tabana zıt olduğu. AK Parti, heterojen ve 

farklı siyasal pozisyonları da bünyesinde barın-
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dıran bir büyük grup olarak, temel anlamda 

sosyolojik tanımlama olarak kendisini Müslüman 

bir topluluğa refere eden bir sosyoloji üzerinde 

oturuyor. Fethullah Gülen Cemaati olarak bilinen 

cemaat de -ki çok daha homojen bir yapı-, başta 

Gülen’in kendisi olmak üzere, mensupları tarafın-

dan kendi varlıklarını İslâm’ın temel düsturlarıyla 

tanımlayan ve açıklayan bir grup; ve yine AK Parti 

gibi, sosyolojik taban olarak Müslüman bir toplu-

luğa dayanıyor. Yani kendisini Müslümanlığa refe-

re eden topluluklara dayanan iki kurumsal yapı 

arasındaki çatışma, hazindir ki, Müslümanlığın 

altını oyacak derinlikte ilkesel ve ahlaki zaaflar-

la yaşanıyor. Bu, güncel bir haklılık-haksızlık 

tartışmasından önce, olayın ilkesel düzlemdeki 

affedilemez boyutunun gündemlere alınmasını 

gerektirecek kadar önemli bir durum. Farklı 

grup, unsur ve kurumların bir şekilde aidiyeti ile 

kendisini bağdaşık gören Müslüman fertler, olaya 

evvel emirde buradan bakmalılar. Buradan gelişti-

rilecek bir farkındalık, hakikat sorusunu sordur-

malı ve fertler gibi kurum/grup/cemaat/partiler de 

kendilerini bu hakikat süzgecinde sorgulamalılar. 

Kurumları ya da grupları oluşturan insanlardır. 

Ve hiçbir kurum ya da tüzel yapı, oraya angaje 

olan, sempati duyan, açık veya zımni bir şekil-

de onaylayan insanların ilkesel pozisyonlarından 

ayrık değildir. Buradan ise doğal olarak şu sonuç 

çıkabilir: bugün yaşananlar ve ahlaki hatalarla 

dolu olan süreç, esasında soyut bir kişiliğe değil, 

bizatihi bu toplumun kendisine dair bir ilkesel 

durumla direkt ilgilidir. Kanaatimizce, üzerinde 

asıl durulması gereken nokta burasıdır. Zira, 

yukarıda da belirtildiği üzere, benzer hatalar ve 

ahlaki yoksunluk halleri, sürekli farklı vakalarda 

farklı gruplar üzerinden birbirini tekrarlıyor, ve 

nitelik olarak bizi aynı paydaya -ahlaki yoksun-

luk- götürüyorsa bu, sanırız bir tesadüften çok 

daha derin ve köklü bir probleme işaret eder. 

Gerek özgül ağırlığı, gerek niteliksel kom-

pozisyonu, gerekse niceliği olarak bu toplumun 

önemli bir yekununu oluşturan AK Parti kadroları 

ve bu kadroları destekleyen topluluk, bu anlam-

da, yolsuzluk suçlaması yapılmak suretiyle ken-

disine yöneltilen bu büyük ahlaki meydan oku-

mayla neden karşılaştığını, bunun gerçeklikteki 

payının ne olabileceğini, buna dair nasıl bir iç rea-

lite oluştuğunu ve sonuç ufkunun ne olduğunu, 

açık, ilkeli ve ahlaki bir tavır olarak belirlemek ve 

belirtmek zorundadır. Her ne kadar masumiyet 

karinesini hukuki süreç sonuçlanana dek koruma 

gerekliliğiyle beraber, bu ihtimalin kendisi ve 

suçlamaların boyutları dahi, kadronun kendisi 

açısından konuya hassasiyetle eğilinmesi gereğini 

açığa çıkarmıştır. Zira, Türkiye’nin son 11 yılına, 

dürüst olmak gerekirse, önemli bir başarı hika-

yesiyle damgasını vurmuş bir siyasal yapı; belki 

bundan daha da önemlisi, sadece Türkiye’de 

değil, dünyanın mazlumlaştırılmış, sömürülen, 

yangın yerine çevrilmiş tüm coğrafyaları için 

ahlaki ve insani bir sembol haline gelmiş olan 

Başbakan’ın temsil ettiği liderlik, bu büyük mey-

dan okumaya ahlaki bir cevap vermekle mükellef-

tir. Aksi durum, sanılanın aksine çok daha büyük 

bir tahribat biçimi olarak tarihteki yerini alacak-

tır: dünyadaki mazlumların henüz yeşermeye 

başlayan ümitlerinin yara alışı. Bu ise, asıl büyük 

zarar ve yıkım olacaktır. Belki de Batı dünyası, 

öncelikle bu noktayı daha fazla önemsemekte şu 

an. Zira son günlerde İngiliz, Amerikan ve Fransız 

medyasının olaylara daha geniş bir perspektiften 

yaklaşıp, Mısır’da, Suriye’de, Irak’ta, Somali’de, 

Arakan ya da Bangladeş’te, hatta Bahreyn’de sıra-

Gerek özgül ağırlığı, gerek niteliksel kom-

pozisyonu, gerekse niceliği olarak bu top-

lumun önemli bir yekununu oluşturan AK 

Parti kadroları ve bu kadroları destekleyen 

topluluk, bu anlamda, yolsuzluk suçlaması 

yapılmak suretiyle kendisine yöneltilen bu 

büyük ahlaki meydan okumayla neden 

karşılaştığını, bunun gerçeklikteki payının 

ne olabileceğini, buna dair nasıl bir iç rea-

lite oluştuğunu ve sonuç ufkunun ne oldu-

ğunu, açık, ilkeli ve ahlaki bir tavır olarak 

belirlemek ve belirtmek zorundadır. Her 

ne kadar masumiyet karinesini hukuki 

süreç sonuçlanana dek koruma gerekli-

liğiyle beraber, bu ihtimalin kendisi ve 

suçlamaların boyutları dahi, kadronun 

kendisi açısından konuya hassasiyetle 

eğilinmesi gereğini açığa çıkarmıştır.
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dan bir insanın sembolik bir liderlik konumuna 
oturttuğu “Tayyip Erdoğan figürü”ne ve siyasal 
anlamda da “Türk modeli”ne* inancını yitirmeye 
başladığını ifade eden bir yerden yaklaşmaları, 
bu bakımdan özellikle vurguya değer. Olayın 
daha köklü ve geniş resme aktarılışındaki man-
zara buna işaret ediyor. Yani bahsi edilen sembo-
lik liderlik makamına dair bir inanç sarsılması, 
kişileri ve partileri de aşacak, tıpkı bu sembolik 
liderliğin inşasında olduğu gibi, bu kez tersten 
bir etkiyle, ahlaki ve ilkesel bir ümit yıkımına 
sebebiyet verecektir. Bahsini ettiğimiz Erdoğan 
da olsa, başka birisi de olsa böyledir. Zira bura-
da temel mesele kişiler değil, ilkeler ve buradan 
gelişen umutlardır. Bunun yerel ölçekteki yan-
sıması ise, durumun Türkiye toplumu üzerinde 
yaratacağı köklü ve derin inanç sarsılmasıdır. 
Kendisini Müslüman ve dindar kaynaklar bütü-
nüne refere eden insanların oluşturduğu büyük 
bir siyasal hareket, karşı karşıya olduğu bu ahlaki 
meydan okumaya cevap veremez ve -gerçekten 
varsa- arınmak, temizlenmek için gerekli adımları 
atmakta ilkesel davranmaz, bu konuda insanların 
vicdanlarını ve zihinlerini ikna edemez ise, belki 
kısa vadede siyaset kanallarında ciddi bir daralma 
yaşamasa dahi, uzun vadede Müslüman siyaset 
etme pratiğine dair kapanması çok zor yaralar 
açacaktır. Bu ise, yine bir ahlaki toplumsallık 
sorunu olarak karşımıza çıkacaktır. 

Sürecin diğer boyutu ise cemaat ile ilgili... 
Kendisine İslâmi bir cemaat diyen, referans nok-
talarını İslâm’ın normları ve düsturlarından alan, 
fikirsel anlamdaki düşünce çizgisini Bediüzzaman 
Said Nursi’ye atfeden bu büyük yapı, cemaat 
olmak ile siyasal olmak arasındaki derin ve ahlaki 
ayrımı önemsemez bir noktaya gelmek suretiyle, 
ahlaki ve adil olmayan pratiklere imza atmış ya da 
atılmasını desteklemiş bir pozisyonda bulunmak-
ta. Gerek ruhani lider Fethullah Gülen’in sürecin 
başından bu yana siyasal angajmanı yüksek tonlu 
açıklamaları ve Müslüman bir topluluğa yöneldiği 
anlaşılan kabul edilemez ağır bedduası(!), gerek 
cemaate yakın medya kanallarındaki yaklaşım, 
gerekse müntesiplerinin kimi tarafgir ve gayri adil 
pozisyonlanmalarında, bu durum inkâr edilemez 
bir realite olarak beliriyor. Şantaj, iftira, dediko-
du, haber taşıma, gıybet, zan, tecessüs, mahremin 
araştırılması, faş etme gibi İslâm’ın temel norm-
larına aykırı olan faaliyetler dizisinin, bu süreç 

dâhilinde masalarında tutulduğu görülmekte. Bu 
isterse harici birtakım eller tarafından yürürlüğe 
konmakta olsun, bilerek ya da bilmeyerek buna 
hizmet etmek suretiyle bu sürecin bir aracı/taşe-
ronu görüntüsüne düşmek, bir İslâmi topluluk 
açısından affedilmez bir ilkesel yanlıştır. Hele ki, 
bu ilkesel yanlışlar bizzat cemaat kadroları eliyle 
yapılmakta ise, son derece tehlikeli bir ahlak anla-
yışının bu kadrolarda hakim olduğunu gösterir. 
Her ne olursa olsun cemaatin üst kadrolarının ve 
medya organlarının, işleniş biçimi ve yaklaşılan 
pozisyon itibariyle türlü ahlaki hatalar içeren 
olaylar bütününü sahipleniş biçimine ve yaklaşı-
mına bakılırsa, bu ilkesel hataları onaylamak gibi 
bir yanlışın içerisinde olduklarını -şaşkınlıkla ve 
üzülerek- söylemek mesnetsiz bir suçlama olma-
yacaktır. 

Kendi misyonuna kutsiyet atfeden bir adan-
mışlık, ilkeler aleyhine çıkarların meşrulaştırılma-
sı ve savunulması sonucunu doğurur. Bu yönüyle, 
stratejik ya da siyasi “gereklilik” motivasyonuy-
la, cemaatçilik/grupçuluk yapmak, İslâmi bir 
cemaat olma vasfına zarar verir. Zira söz konusu 
yapının kendisini refere ettiği Bediüzzaman, bu 
konuyu bir istiazeyle, kulluğun ifadesi ve gereği 
olarak şeytandan Allah’a sığınılırken, belki de 
aynı sebeplerle siyasete de hamletmiştir. Ona 
göre, özellikle ve öncelikle siyaseti tarafgirlik 
olarak almak, kurtuluşu siyaset ile eş anlamlı 
görmek, güç/iktidar odağına yoğunlaşarak ahla-
kı yok etmek, “hak” yerine “taraf”ı öncelemek, 
“merhamet” yerine “intikam”ı ikame etmek, bu 
konuda düşülebilecek temel ilkesel hatalardır. Ve 
hatta, “bir salih alim, kendi siyasi fikrine uyan 
bir münafığı hararetle sena; siyasetine muhalif 
bir salih hocayı ise tenkit ve tefsik edebilmiştir” 
demek suretiyle bu hatayı işleyen kişiyi, “bir şey-
tan senin fikrine yardım etse rahmet okutacak, 
senin fikr-i siyasiyene muhalif bir melek olsa lanet 
edeceksin” sözleriyle ikaz etmiş; ve şeytanileşen 
siyaset anlayışı ve ortamından Allah’a sığınmıştır. 
Zira bilinmeli ki her türden iktidar oyunu, doğa-
sı gereği, “öz”ün bulanmasına ve yozlaşmasına 
sebep olur. Özün yozlaşması ise, kısa vadeli değil 
uzun vadeli ve derin bir ahlaki tahribat yaratır, 
ki bu tahribatın yansıma alanı ise öncelikle o 
gruba/cemaate/hizbe mensup insanlar, ardından 

daha geniş Müslüman topluluklar ve bizatihi 
ahlaki toplumsallığın kendisidir. Kendi fikir ve 
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“siyasal” odağına hizmet etmeyen, buna katıl-
mayan her kişi veya grubu/hizbi karşısına alıp, 
bu doğrultuda hiçbir ahlaki sınır taşımayacak 
kadar gözü dönmüş bir iktidar/güç hırsı, tam da 
Bediüzzaman’ın sığınma sebebi olarak gördüğü 
ve insanı derin bataklığa sürükleyen ahlaki bir 
yokoluştur. İçerisinden geçilen bu süreç, elbette 
bazı arınmaları da tetikler. Hataların, bir geniş 
resimden ve üst ilkesel bir pozisyondan okunması 
ise, bu arınma için olmazsa olmaz bir zorunlu-
luktur. Bu anlamda, Müslüman toplulukların 
kendilerini ilkesel bir sınamaya tabi tutmaları, bu 
sınamayı kendi varoluşlarını tanımlayan düsturlar 
ile siyaset-ahlak ilişkisindeki pozisyonu doğru 
tutmalarıyla mümkün olur. Temel varılmak iste-
nen hedefin son tahlilde ne olduğu, ne olması 
gerektiği epey unutulmuş görünüyor. Müslüman 
bir varoluşun, kendisini dünyevi güç ve iktidar 
hedefiyle kurgulaması, belki de hataların meş-
rulaştırılması ve ahlakın dahi araçsallaştrılmasını 
kendiliğinden getiriyor. Nefsani ve ahlaki zaafla-
rın da eklendiği böylesi bir denklem, söz konusu 
gruplar/kitleler/onları destekleyenler şeklindeki 
bir büyük topluluk için şu anda cevaplanması 
gereken en öncelikli meydan okuma. 

Fakat ne yazık ki, yaşanan tartışma ve yapı-
lan yorumlar, çoğunlukla güncel politik argü-
manlar ve yaklaşımların ötesine geçemeyen bir 
sığlıkta ilerliyor. Sorunun bizatihi kaynağı olan 
siyasi tarafgirlik ve güç hırsı, çözüm ve sonuç 
perspektiflerinin argümanları dahilinde tartışılı-
yor. Kullanılan dil ise son derece rahatsız edici, 
tahrik edici, düşmanlığı körükleyici mahiyette. 
Oysa, Müslüman bir fert olarak yalın bir insanı 
ilgilendiren, son tahlilde ahlakı ve ilkeleri ayakta 
tutmaktır. Çünkü bu sağlanmazsa, bugün olage-
len tartışmalara dair kazanımların da anlamsızla-
şacağı ve sonuçta herkesin kaybedeceği varoluşsal 
bir anlam bunalımı doğar, ki şu an bu toplumun 
ve dünya toplumlarının yaşadığı tam da bu. Bu 
duruma verilecek ilkesel cevabın, Müslüman 
bir zihin ve kalb dünyasından çıkması, dünya 
için yepyeni bir nefes, yepyeni bir ufuk demek. 
Müslümanlarsa bunun çok farkında değiller. 

Kısa vadeli, pragmatik, güncel politikanın, 
olayların, tartışmaların, güç hırsının ve tarafgirli-
ğin cazibesine kapılıp, farklı paradigmal temellere 
yaslananlara, “aslında yok birbirimizden farkı-
mız” nakaratını terennüm ediyorlar. Oysa var. 

Varoluşsal bir fark bu üstelik. Hayber’in fethi 

hazırlıklarında kendisini fethe programlamış ve 

bu anlamda savaşın “gerektirdiği” bir hırsla ken-

disini buna motive ederken gördüğü Hz. Ali 

(r.a.)’ye Hz. Peygamber’in cevabı, esasında işin 

özünün değmesi gerektiği noktayı tarif ediyor: 

“Aslolan mekanları değil, gönülleri fethetmek-

tir”. Elbette kuru bir iyimserlikten ya da naif bir 

düşünce biçiminden bahsediyor değiliz; ki Hz. 

Peygamber de bu anlamıyla son derece gerçekçi 

bir pozisyonda duruyordu. Fakat sorun tam da 

burada. Siyasal olanı doktrinel bir mahiyette anla-

mak, süreci işletme biçimini ve sonucu başka bir 

yerde; güncel tarafgirlik angajmanlarıyla anlamak 

ise, başka bir yerde aratır. Siyasallık, esasen, kut-

sal ile ilişkisini kurarken Müslümanların yanlış 

bir yerden konumlandırdıkları gibi, güncel ve 

pragmatik bir mahiyete izin vermez. Zira siyasal 

olanın kutsalla ilişkisi, varoluşsal ve doktrinel 

hükümler va’z eder. Ahlak da bunun mütemmim 

cüzüdür. Fakat bugünkü anlamıyla anlaşılan ve 

icra edilen siyaset, ideolojilerin şekillendirdiği 

seküler karakterli bir anlama ve uygulama biçimi-

dir. Bu bakımdan, -parti/grup/STK/cemaat- kim 

olursa olsun, bu süreci icra eden insanlar dindar 

da olsalar, seküler karakterli bir tasavvurla, ve 

dahası seküler bir karakter tarafından belirlenen 

bir sahada siyasal olan’ı anlamlandırdıkları ve 

icra ettikleri sürece, bu girdap büyük yıkımlarına 

devam eder. Toplum ise burada sadece izleyen 

ve bu anlamda pasif bir nesne olarak masum ve 

sorumluluktan ari değildir. Bahsini ettiğimiz top-

lumsal bir vakadır. O halde toplum, burada direkt 

ve birincil bir aktördür. Bizatihi toplumların 

ürünü olan grup/parti/cemaat/hizb ve kendisinde 

aynasını buldukları ahlaki toplumsallık, sorunu 

kendi içerisindeki kılcallarda yaşadığı ve yaşattığı 

içindir ki, son derece rahatsız edici süreçlerle 

sürekli yüzleşilmek zorunda kalınıyor. O halde 

yazının başına dönüp bitirmekte fayda var: toplu 

bir ahlak sorgulaması, hatta bir ahlak ayaklanması 

için belirli zamanlar ve fırsatlar belirir bazen... Ve 

şimdi, tam da böylesi bir zamandayız...

Dipnot
* “Türk modeli” tartışmaları, esasen felsefi ve siyasal anlamda 

çok gerçekçi olmadığını düşündüğümüz ve katılmadığımız 
bir tartışma. Fakat, Batı medyasının son yaşananlara yaklaşı-
mında bu kavram sıklıkla kullanılıyor. Bu ifadeye burada yer 
verişimizin sebebi bu.
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TRAVMATİK BİR TA(L/R)İHİ AŞMAK

Travmatik Bir Ta(l/r)ihi Aşmak*

Mustafa TEKİN

T ürkiye, siyasal hayatında uzun süredir devam 
eden bir gerilimin (restleşmenin) üstü örtüle-

mez sonuçlarını 17 Aralık tarihi itibarıyla yaşadı. 
Hiç şüphesiz bu gerilim ve restleşme, bir yan-
dan siyasal tarihlerin olağan semptomlarını ifade 
ederken, diğer yandan Türkiye gibi “yörünge” 
arayışlarının tartışma konusu olduğu bir ülkede 
bu boyutuyla da uzun bir tarihi geçmişe referans-
ta bulunmaktadır. Evet, siyaset bir yandan iktidar 
mücadelesi olarak bu gerilimlerin semptomları-
nın izlendiği bir alandır. Diğer yandan, Türkiye 
siyasi hayatının normalleşmesi ve öngörülebilir 
bir Türkiye özlemlerini kesintiye uğratan olağan/
üstü tarihin yenilmesi gereken “makus bir talih” 
olarak sürekli ajandada durması söz konusudur. 

Türkiye’nin “paralel devlet” ve “derin iç yapı-
lanma” açısından olağan/üstü tarihindeki makus 
talih, siyaset dışı enstrümanların siyasetin olağan 
işleyişine müdahalesidir. Bu müdahale çoğunluk-
la devlet içinde devlet ve mafyavari yapılanmaları 
üretmesi bağlamında sürekli sorunsala dönüş-
mektedir. Aslı itibarıyla gündelik hayatın örgüt-
lenmesi de devletin bu işlevsel boşluklarını küçük 
mafyacıklarla dolduracak biçimde işlemektedir. 
Dolayısıyla esas sorun; bu yapılara hayatiyet veren 
bir işleyişe bir türlü son verilememesidir. Nitekim 
Türkiye’nin yukarıda içerimi açıklanan olağan/
üstü tarihi ile devlet içindeki illegal yapılanmalar, 
aradan geçen onca zamana rağmen neşvü nema 
bulmaya devam etmektedir. 

Türkiye’nin olağan/üstü tarihinin bir diğer 
kalemini kuşkusuz yolsuzluklar oluşturmakta-

dır. Türkiye’nin siyasi hayatı göz önüne alınınca, 
yolsuzlukların sadece yukarıda değil aslında gün-
delik hayatın tüm işleyişi ve dokusu içerisinde 
bir “yolsuz”luğa (ilkesizliğe) doğru savrulmaktan 
başladığını görebiliriz. Dolayısıyla gerek devlet-
birey ilişkilerinin gerekse devletin işleyişinin ikir-
cikli tutumlardan kurtarılarak bir “yol”a sokulma-
sı, yolsuzlukların her düzeyde önüne geçilmesi 
için birinci öncelikli şarttır. Özellikle paternalist 
devlet algılayışı, devleti ilkeleri uygulayan herkese 
ait bir aygıt olmaktan çıkararak, bütün ilişkilerin 
kendisi üzerinden kurulduğu ve gündelik hayatın 
tüm detaylarını devletin paternalist bir zihniyetle 
yaşamsal uğrak noktası haline geldiği bir duruma 
hayatiyet kazandırmaktadır. 

Dolayısıyla eskiden beri Türkiye’nin ajan-
dasını meşgul etmesi gereken iki ana sorundan 
biri; devletin iktidarlar tarafından belirli ilkeler 
etrafında yönetilmesi, hesap verilebilirlikle bir-
likte siyaset dışı enstrümanların (bunların kimler 
oldukları önemli değil, önemli olan siyaset dışı 
olmalarıdır) siyasete müdahaleleri ise, diğeri sağ-
lıklı bir ilkeler bütününün işletilememesinden 
kaynaklanan (evet, kanun çıkarmak meselenin bir 
boyutudur, en az onun kadar önemli olan kanun-
ları işletmektir) ve ikircikliği gündelik bir tavır 
olarak meşrulaştırarak yolsuzlukları rutinleştiren 
bir tavrın sürekli beslenmesidir. Meselâ; iş bulma-
nın ve bürokraside görev almanın belirli ilişkiler 
ağı üzerinden işlemesi, rutin kamu işlerinde hâlâ 
paternalizmin işlemesi, mülkiyetlerin (ev, arsa) 
değerlerinin gerçek ve rayiç bedeller olarak farklı-

“AK Parti ve Cemaat arasındaki restleşme artık geri dönülemez bir sürece girmiştir. Bu 
restleşme gerek AK Parti gerekse Cemaat’in Türkiye sınırları içindeki güçlerini aşan 
özgül ağırlık ve hacimlerde devam etmektedir. Dolayısıyla bu restleşme ve gerginlikte 
“uluslar arası” boyutu gözden çıkararak bir okuma yapmamız sağlıklı da değildir, 
olası da değildir. Bu konuda ortaya çıkan semptomlar çok net bir biçimde ortadadır.  
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laşması ve bunun rutinleşmesi, otopark mafyaları 
bunlardan sadece birkaçıdır.      

Şu anda AK Parti ve Cemaat arasındaki geri-
limde (ki gerilim kelimesi aslında şu anda gelinen 
noktayı anlatmakta yeterli değil) “paralel devlet” 
ile “yolsuzluk” kelimesi iki antagonizmik ve taraf 
okumalarının manivelası haline gelmiş iki anahtar 
kavram durumundadırlar. AK Parti ve ona destek 
veren medya kuruluşları “paralel devlet” ve siya-
set dışı enstrüman kavramları üzerinden yürüyor-
lar; buna karşılık Cemaatin öne çıkardığı kavram 
ise yolsuzluk. Dolayısıyla hangi kavramın en çok 
kullanıldığı ve öne çıkarıldığına göre “saf”ınızı 
belli etme yarışı hız kazanmış görünmektedir.       

AK Parti ve Cemaat: Kısa Bir Tarihsel Bakış

AK parti, Türkiye siyaset geleneğinin vesa-
yetçi/anti-vesayetçi, siyasi elitizm/millet, Batıcı/
İslâmcı gibi farklı bölümlemelerine bakacak ve 
tanımlayacak olursak, ikinci kısımda yer alır. 
Tabii ki böyle bir tasnif söz konusu olsa da, AK 
parti’nin yerleştirildiği kategoriye nispetleri ve 
onları temsil düzeyleri ayrıca tartışılabilir. Fakat 
AK parti ile ilgili konuşmaya başlamadan önce, 
onun hangi kavşak noktasında siyasi hayatın 
içine dâhil olduğunu ve aslında hangi koşulların 
AK parti’ye hayatiyet kazandırıp güçlendirdiğini 
tekrar hatırlamamız gerekecektir. 

Türkiye siyasi hayatının en önemli problemi 
vesayetçiliktir. Vesayet, sürekli olarak Türkiye’de 
siyaset dışı güçlerin, hem meşru iktidar alanının 
sınırlarını belirlediği hem de bu sınırları tekrar 
tanımlayarak siyasetin örtük ilkeleri haline getir-
diği bir durumu ifade etmektedir. Resmi iktidarın 
bu “tanım” ve sınır”lardan taştığı durumlarda, 
vesayetçi aktörler sistemin gerçek sahibi hüviye-
tiyle olağan siyasetin işleyişine müdahale etmekte; 
bunun için devletin meşru kurumsal araçlarını 
manipüle edebilmektedir. Bu da ya iktidar eden-
lere dair “yolsuzluk” dosyaları ya da iktidarın 
zaafiyetleri üzerinden yürütülmüştür geçmişte. 
Türkiye’nin demokrasi tarihi bu müdahalelerin 
farklı biçimleriyle doludur. 

1990’lı yılların ortalarından itibaren Türkiye’de 
halk, vesayetçiler tarafından onaylanmayan bir 
İslâmcı partiyi iktidara getirdi. Tipik bir sağ parti 
ile koalisyon hükümeti kuran Erbakan iktidarı, 
bir sene içerisinde bu vesayetin topyekün kuşat-
masına maruz kalmıştır. Erbakan iktidarı fiili 

olarak da 28 Şubat sürecinin işlemeye başladığı 
bir zaman dilimidir. Bugün çoğunlukla komplo 
olduğu net olarak anlaşılan kurgu hikâyeler (Ali 
Kalkancı, Fadime Şahin) üzerinden ideolojik; 
bankaların içinin boşaltılması üzerinden ekono-
mik zaafiyetler ve baskılar işlenmeye başlamıştır. 
“Vesayet”çi anlayış, dönemin iktidarının gücünde 
önemli oranda bir irtifa kaybına sebep olmuş ve 
Refah Partisi kapatılarak marjinlere doğru itilmiş-
tir. Tam da o dönemlerde birbiri ardına iflas eden 
ve ekonomik zaafiyetlerin bir başka göstergesi 
olan “İslâmi holdingler” de iktidarın siciline işle-
nen ve üzerine faturası yüklenen bir başka unsur 
olmuştur. 

Tam da böyle bir konjonktürde AK Parti, farklı 
bir strateji ile kurulmuş ve henüz kuruluşundan 
bir sene geçmişken iktidara gelmiştir. O günden 
bu yana oylarını arttırarak üç kez iktidarı elinde 
tutmayı başarmıştır. Ben konumuzla bağlantılı 
olarak AK Parti icraatlarından bazılarının altını 
çizmeye ve önemli boyutlarına dikkat çekmeye 
çalışacağım. 

Birincisi; AK Parti o günkü konjonktürde 28 
Şubat süreci ile somutlaşan vesayetçi yönetimin 
aktörlerine farklı aşamalarla direnmiştir. Bu, bazı 
davalar, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve AK Parti’nin 
kapatılması teşebbüsleri ile onların bugüne kadar 
gelen uzantılarında somut olarak görünmektedir. 
Yalnız şunu belirtmemiz lazımdır ki, eski vesa-
yetçi anlayışın güç ve irtifa kaybetmesi, sadece 
AK Parti’nin gücü ile gerçekleşmiş bir durum 
değildir. Dünya konjonktüründe bu yönde bir 
değişim trendini o dönemde görmek lazımdır. 
Özellikle küresel aktörler, küreselleşmenin yeni 
açılımları, yeni güç ve güvenlik dengeleri bağ-
lamında özelde Türkiye’de eski ulusçu ve içine 
kapanık reflekslerin açılması yönünde bir irade 



52

 Umran • Ocak 2014 

D O S Y A
D

O
S

YA
AH

LA
K

, S
İY

AS
ET

, N
EO

-V
ES

AY
ET

TRAVMATİK BİR TA(L/R)İHİ AŞMAK

göstermiştir. Doğrusu gerek AK Parti’den önceki 
iktidarlar, gerekse devlet içindeki vesayetçi aktör-
lerin bu ulusçu ve dışa kapalı (meselâ yabancı 
sermayeye ayak direyen) anlayışları, AK Parti 
iktidarıyla birlikte daha küreselci bir politikaya 
doğru evrilmiştir. Bu konjonktür Türkiye içinde 
AK Parti ile diğer güçlerin hesaplaşması şeklinde 
görünür olmuştur. 

Tam da bu nokta Cemaat’in, 
Türkiye’nin siyasi tarihinde çok 
açık ve net bir biçimde yer aldı-
ğı “an”a tekabül etmektedir. Bu 
süreçte Cemaat sahip olduğu 
tüm güç ve araçlarıyla (gaze-
te, televizyon, vakıf, sermaye 
vb.) vesayetçilerle hesaplaşma 
konusunda AK Parti’ye lojistik 
destek sağlamıştır. Bu birlikte-
lik ve destek, yakın zamana kadar devam etmiş; 
göründüğü kadarıyla 7 Şubat 2013’te patlak veren 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın soruşturmaya çağ-
rılması olayıyla birlikte AK Parti-Cemaat gerilimi 
fiilen görünür olmuştur. 

AK Parti’yi bu kadar güçlü kılan ve ona haya-
tiyet kazandıran bir diğer unsur da, birincisine 
bağlı olarak, çok geniş halk katmanlarıyla; yani 
daha önce merkezden bir şekilde dışlanmış olan 
geniş kesimlerle oluşturduğu bağ sayesinde onla-
rın taleplerini yükseltme ve karşılama konusunda 
sağladığı başarıdır. En azından bu katmanla-
rın algılayışında çevrenin taleplerini düşündüğü 
yolunda sarsılmaz bir düşünce işlemeye devam 
etmektedir. Bu bağlamda başörtüsü örneğinde 
olduğu gibi bu taleplerin karşısında yer almamış; 
talepleri karşılamaya çalışmıştır. Nitekim başör-
tüsü daha önceki siyasetlerde merkezi elitler ile 
çevre arasındaki gerilimin en önemli unsurudur. 
Bu bağlamda AK Parti’nin İslâmcılığı temsil düze-
yi ne olursa olsun, modernleş(tir)me yolunda 
hem talepler yarattığını, hem de bunları karşıla-
maya çalıştığını görmekteyiz.  

Cemaatin biraz geri giderek tarihine baktı-
ğımızda, Gülen hareketinin İslâm’ın Nurculuk 
içerisinde ortaya çıkmış bir yorumu olduğu-
nu görürüz. 1980’li yıllarda İzmir’de gelişmeye 
başlayan hareket, henüz çok belirgin değildir. 
Hatta İzmir seyahatlerimde İzmir gazetelerin-
de “Fethullahçılar” şeklinde olumsuz niteliyi-
ci ifadelerle bahsedildiğini hatırlıyorum. Gülen 
Cemaati, 1990’lara kadar bu kapalı ve sınırlı 

niteliğini devam ettirmiştir. Gülen hareketinin 
güç kazanmasında iki temel faktörden bahset-
meliyiz. Birincisi, Gülen Cemaati’nin önce Türki 
Cumhuriyetler olmak üzere dünyanın çok farklı 
ülkelerinde okullar açması, eğitim ve ticari faali-
yetlere girişmesi. Bu bağlamda Cemaat’in uluslar 
arası bir güç ve bağlantısından söz etmek müm-
kündür. İkincisi de, Gülen Cemaati’nin modern 

dünyanın koşullarını iyi okuya-
rak buna uygun bir yapılanma 
içerisine girmesidir. Dolayısıyla 
kendi içerisinde kapalı bir 
cemaat yapılanması olarak kal-
mamıştır. 

1990’lar ve özellikle 2000 
sonrası bugüne gelinceye kadar 
Cemaat, Türkiye’deki siyasal 
ve sosyal dalgalanmalardan 

büyük yaralar almadan çıkmış, kültür temelli 
resmi yapılanmanın yanı sıra siyaset dalgalan-
malarında uygun pozisyonlar almıştır. Aslında 
yakın zamana gelinceye kadar siyaset dışı tavrı 
Bediüzzaman’ın “Euzü billahi mineşşeytan ve 
minessiyase (Şeytan’dan ve Siyasetten Allah’a 
sığınırım)” sözüne dayansa da, siyasetteki sürek-
li pozisyon alışları, hareketin gayr-ı siyasiliğin 
meşruiyet sınırları içinde dolaşan bir siyasiliğini 
anlatmaktadır ancak. 

İmajla Gerçek Arasında

Son operasyonlar dolayımıyla bir kere daha 
ortaya çıkmıştır ki, Türkiye’de olan biten olayları 
kendi özgül ağırlığı ve doğal sınırları içerisinde 
okumak mümkün değildir. Tamam, meydana 
gelen sosyal olayların doğasında bir miktar özgül 
ağırlığı ve hacminden “taşan” bir boyut buluna-
bilir; ama Türkiye gibi üzerine farklı taraflardan 
siyaset geliştirilen ve yalnız başına bırakılması 
“doğru görülmeyen” bir ülke söz konusu oldu-
ğunda, bahsettiğimiz durum daha fazla geçerlidir. 
Meselenin önemli bir boyutu; neyin gerçek neyin 
imaj olduğu konusunda yaşadığımız postmodern 
bir travmadır. Çünkü bir yandan operasyonla-
rın belli bir “hedef” ve “zamanlama” içerisinde 
yapıldığı iddiaları ile gerçekten yolsuzluk var mı 
arasındaki geliş gidişlerde, aslında gerçekliğin 
sınırları tahrip olmaktadır. Belki de olay çoktan 
oldu bitti ve biz “film kareleri” içinde sonuçlarına 
ulaşmış hareketleri izlemeye devam ediyoruz. 
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Bu postmodern görüntüyü aşmak için; hem 
“yolsuzluk” hem de “paralel devlet” kavramlarını 
ciddiye almak zorunluluğu vardır. Bu bağlamda 
gerçekliğin ancak her ikisinin de temizlenmeye 
başlamasıyla ortaya çıkma ihtimali güçlenecektir. 

 İlk önce meseleleri biraz daha geriden alalım. 
Gezi Parkı olayları sırasındaki yazımın birinde 
Amerika ile AK Parti arasındaki ilişkilerin kötü-
leşmesi bağlamında “Amerika işaret çaktı mı?” 
diye bir soru sormuş ve buna cevaben olumlu bir 
yanıt vermiştim. Eylül ayı civarındaki bir başka 
yazımda ise “cicim yılları bitti mi?” diye sormuş 
ve aslında bundan sonra hükümeti zor günlerin 
beklediğini belirtmiştim. Bundan birkaç hafta 
önceki bir yazımda ise, yine öncelikli hedefin 
Erdoğan’sız bir AK Parti, olmazsa AK Parti’nin 
bölünmesi olduğunu söylemiştim. İşte şimdi bun-
ları yaşıyoruz. 2014 yılının, Türkiye ve AK Parti 
için kolay olmayacağı kesin. Yerel seçimler ve 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri, izlediğimiz görün-
tülerin Türkiye için olağan/üstü tarihine açık 
bir göndermede bulunmaktadır. Bu durum aynı 
zamanda, Türkiye’de aktüel siyasetin gündemine 
değemeyen kurumsallaşmış muhalefet için de bir 
fırsat oluşturmaktadır. 

AK Parti ve Cemaat arasındaki restleşme artık 
geri dönülemez bir sürece girmiştir. Bu restleşme 
gerek AK Parti gerekse Cemaat’in Türkiye sınırları 
içindeki güçlerini aşan özgül ağırlık ve hacimler-
de devam etmektedir. Dolayısıyla bu restleşme ve 
gerginlikte “uluslar arası” boyutu gözden çıkara-
rak bir okuma yapmamız sağlıklı da değildir, olası 
da değildir. Bu konuda ortaya çıkan semptomlar 
çok net bir biçimde ortadadır. Uluslararası boyut; 
dışarıdan Türkiye’ye sürekli çekilmeye çalışı-
lan dizaynda, müslümanların araçsallaşması gibi 
inkar edilmez bir gerçeği bize faş etmektedir. 

Operasyonlar gerçekleştikten sonra, yine bu 
konuda medya yazarları bir taraf olarak meseleleri 

değerlendirmeye başladılar ki, medya savaşları 

böyle oluşuyor. Türkiye geçmişten bu yana ne tür 

olaylar yaşarsa yaşasın, yargı siyasetten bağımsız 

olarak değerlendirilmiyor. Kanaatimce meselenin 

en sorunlu boyutu da burası. Meydana gelen her 

türlü restleşmelerde, “yargı” kararları bir şekilde 

siyasetin bir parçası olarak analizlerin içinde yer 

almaya başlıyor. Bu bağlamda öncelikli olarak 

yapılması gereken şey; kuvvetlerin ayrılığı prensi-

bini güçlendirmek; yargı ve emniyet gibi önemli 

kurumsallaşmış güçlerin birilerinin ele geçirdiği 

yorumlarına fırsat bırakmayacak derecede kendi 

hacmi ve doğallığı içerisinde işlemesine izin ver-

mektir. Bu sebeple kriter ve ilkelerin işlemesini 

sağlamak en önemli takip edilecek hususlar olma-

lıdır. Çünkü anlıyoruz ki, her dönemde “adalet” 

herkese gereklidir. 

Başbakan Erdoğan’ın   partiden öte bir kariz-

masının olduğunu biliyoruz. Gezi Parkı olayları 

toplumsal vicdanda çok geniş bir makes bulmadı. 

Bu olayların ne kadar önemli olduğunu her fır-

satta söylüyorum; çünkü Türkiye’nin kurumsal-

laşmış muhalefet dışında yeni öznel politize olma 

biçimlerine nasıl evrilebildiğini de göstermesi 

açısından önemli. AK Parti’nin bu politize olma 

biçimlerine karşı, sürekli sandıkta hesaplaşmayı 

göstermesi, meselenin çok kapsamlı değerlendi-

rilmediğinin de bir kanıtı aslında.  Geniş kitleler 

Erdoğan’a bu olaylarda destek verdilerse de, son 

gelişmelerin ardından bu destekler çok kırılgan 

hale gelebilir. Çünkü konu artık bir “kalkışma” 

denilebilecek boyuttan evrilerek “yolsuzluk” eti-

keti üzerinden işlemektedir. AK Parti’nin güç kay-

betmesi oranında kırılganlıklarının büyük kopuş-

lara doğru gidebileceğinin sinyallerini aslında 

son istifa süreçlerinde daha iyi yaşadık. Yapılması 

gereken en önemli şey; tüm olası yolsuzlukların 

da sonuna kadar üzerine gitmekten geçmektedir. 

Hocaefendi’nin bu zamana değin, “hoşgörü”, “sükunet” anahtar kavramlar etrafında yak-

laşımlarının bir anda bu tür seri açıklamalar üzerinden Gülen hareketinin imajında ciddi 

bir kırılma meydana getirdiğini görmekteyiz. Gülen hareketinin daha aşağıdan ve kültür 

merkezli yürüyen “hizmet”leri, gündelik politik alan içine taşmaların bir sonucu olarak 

imajinatif bir irtifa kaybına uğramış görünmektedir. Bu sebeple, Gülen Cemaatinin dil 

konusunda daha hassas olması ve yumuşak söylemlere geri dönmesi, aslında hareketin 

geleceğini de belirlemesi açısından önem taşımaktadır.
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 “Kerteriz Noktasını Aşmak”

AK Parti ile Cemaat arasındaki kavganın geri-
lim boyutu karşılıklı açıklamalar ve restleşmeler 
ile büyümeye devam etmesinde beni en çok 
üzen şey; müslüman imajına verilen zarardır. 
Bu sebeple, en sonunda müslümanların üzerine 
çökecek ve netice itibarıyla İslâm’a fatura edilecek 
her durumdan hem taraflar hem de yanlış yakla-
şımların her biri sorumlu olacaktır. Dolayısıyla 
bu sorumluluk duygusu içinde hareket edilmesi 
gerekmektedir. 

Yıllarca Türkiye’de farklı ideolojik düşünce-
lerden partiler iktidar oldu. Yolsuzluktan talana, 
sosyal ve kültürel bir soruna çözüm üretilmediği 
gibi bunların giderek ağırlaştığına şahit olduk. 
Müslümanlar, farklı düzeylerde iktidar oldukları 
zaman, en fazla dikkat etmeleri gereken şey; ada-
let ve değer anlayışına uygun farklı bir yönetim 
tarzı sergileyebilmesidir. Yani birileri ötekileştir-
me yapmış olsa bile, müslüman yapmayacak; ada-
letin tesisi konusunda son derece hassas olacak. 
Sürekli anlattığı Hz. Ömer adaletini hayatının 
içinde yaşamaya çalışacak. Yani farkın, değerlerin 
ve adaletinden dolayı tercih edileceksin. 

İçinde bulunduğumuz manzarada, müslüman 
imajının giderek olumsuz nitelikler kazanmaya 
başladığını görmek gerekir. Fark, değer ve adaleti 
yaratmak ise, fertten topluma çok farklı yaşam 
ve iktidar düzeylerinde bunların yaşanmasına 
bağlıdır. Devlet kurumlarına adam almaktan, ata-
malara, aileden gündelik iş ahlakına kadar bu 
fark, değer ve adalet oluşturucu mekanizmalar 
işletilmezse, bir müddet sonra devlet içinde dev-
let yapılanmalarından, işlerin yozlaşmasına kadar 
her türlü olumsuzluğu yaşamaya başlarsınız. Bu 
sebeple, Türkiye’yi “kişi” merkezli anlayıştan 
“ilke” merkezli bir anlayışa geçirmek birinci aci-
liyetli bir görevdir. 

Türkiye’de haksız rant yaratıp, sürekli bunun 
üzerinden nemalanan kesimler artık el ovuştur-
maya başladılar bile. Gerilimin taraflarından han-
gisinin yendiği ya da yenildiği onlar için hiçbir 
önem taşımıyor. Onların adalet ve değer gibi bir 
dertleri de yok. Bundan dolayı, Türkiye ile ilgili 
büyük resmi görmek; daha akl-ı selim ile hareket 
etmeyi gerektiriyor. Sahnede izlenen oyundan 
ziyade, gündelik hayatın adalet ve değer üzeri-
ne oturtulması konusundaki ıslahların yapılması 
öncelenmelidir. Doğrusu herkes dışarıyı aslında 

kendisini seyreder gibi seyretmelidir. Çünkü bu 
durum, bizim aynamızdır. 

Meselâ kısa bir sure önce, Fethullah Gülen 
Hocaefendi’nin açıklamalarını “beddua” etiketi 
içerisinde algılanan açıklamalarını bütün Türkiye 
izledi. Kanaatimce bu talihsiz bir açıklama olmuş-
tur. Hocaefendi’nin bu zamana değin, “hoşgörü”, 
“sükunet” anahtar kavramlar etrafında yakla-
şımlarının bir anda bu tür seri açıklamalar üze-
rinden Gülen hareketinin imajında ciddi bir 
kırılma meydana getirdiğini görmekteyiz. Gülen 
hareketinin daha aşağıdan ve kültür merkezli 
yürüyen “hizmet”leri, gündelik politik alan içine 
taşmaların bir sonucu olarak imajinatif bir irtifa 
kaybına uğramış görünmektedir. Bu sebeple, 
Gülen Cemaatinin dil konusunda daha hassas 
olması ve yumuşak söylemlere geri dönmesi, 
aslında hareketin geleceğini de belirlemesi açısın-
dan önem taşımaktadır.  Esasen sorunun bir AK 
Parti-Cemaat geriliminden ziyade, Türkiye’nin 
zayıflatılması olduğunu görmek lazımdır.

Öte yandan Türkiye, yolsuzluklar konusunda 
geçmişten bu yana ciddi bir bagaja sahiptir. Hiç 
kimseyi mahkeme kararlarının sonuna kadar baş-
tan suçlu ilan etmiyorum. Fakat toplumsal hafıza, 
neredeyse yolsuzluğun olağanlaşmasını, makus 
bir talih olarak geçmişten bu yana içselleştirerek 
yoluna devam etmiştir. Bugün gelinen noktada 
Hükümetin, yolsuzlukları ortaya çıkarması ve 
gerekeni yapması konusunda hassas davranma-
sı kamuoyunun bir beklentisidir. Yolsuzluklara 
asla izin vermeyeceğini gösteren bir hükümetin 
gelecekte eli çok güçlü olacak ve en önemlisi de 
“makus talihin” yenildiğine dair bir kerteriz nok-
tası aşılmış olacaktır. 

İbn Haldun Ne Diyor? 

İbn Haldun, devletin ya da toplumun ömrü-
nü “asabiyet” kavramında içeriklendirdiği bir 
dinamizmden hareket ederek hesaplar. Oldukça 
determinist bir şekilde yaptığı bu hesap, asabi-
yet üzerinden toplumun dinamiklerini belirleyici 
bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Fakat İbn 
Haldun’a göre, bu dinamikler (asabiyet) toplum-
da mutlaka yozlaşır; gerileme ve çöküş geciktire-
bilse bile önlenemez. 

Bunu şöyle örneklendirelim. Sosyal şansı son 
derece kısıtlı çevrede yetişmiş olan bir kişi (baba-
sı zengin değil, zor koşullarda eğitim ve sosyal 



55

 Umran • Ocak 2014 

  TRAVMATİK BİR TA(L/R)İHİ AŞMAKTRAVMATİK BİR TA(L/R)İHİ AŞMAK

imkanlar kazanmış) bütün maddi ve entelektüel 
kapasitesini kullanarak (=asabiyet ile) bir gelişme 
sağlıyor ve nihayet toplumda kendisini bir yere 
getirebilecek ve konumlandıracak bir dinamizmi 
kazanıyor. Belli kazanımlar elde ettikten sonra, 
dinamizmden değil de, sahip olduğu makam ve 
maddi güçlere dayanarak hayatına devam ederse, 
bir müddet sonra dinamizmden beslenmeyen o 
gücün gerilediğine şahit olacağız demektir. Bunun 
bireysel ve toplumsal örnekleri tarihte ve bugün 
mebzul derecede mevcuttur. 

Şimdi bugüne bir sıçrama yapalım. AK Parti 
ile Cemaat’in tabana inildikçe buluştuğu gelene-
ğin ne kadar birbirine benzer olduğunu görebi-
liriz. 1990’lar ve 2000’lere gelinceye kadar “mer-
kez” tarafından ötekileştirilen periferi, yaşadığı 
mağduriyetlerin kendisine verdiği haklılığı söy-
lemlere çevirerek Türkiye’ye sundu. Nihayetinde 
Bedizüzzaman Said Nursi de geçmişte bu gelene-
ğin içinden gelen birisiydi. Türkiye’de meşruiyeti 
sürekli sorgulanan İslâmcılık ve kuşkusuz bir 
batıcılık içerisinden tanımlanan “yeni ortodoksi” 
arasındaki gerilimlerde, İslâmcılığın Türkiye’nin 
dinamiklerini işleterek gelişmekten başka şansı 
yoktu esasen. Bu süreç, her ne kadar bir kırıl-
malar, kopuşlar içerisinde devam etse de böyle 
olmuştur. 

AK Parti’nin iktidar olmasıyla birlikte, AK 
Parti’nin İslâmcılığı temsil düzeyi ne olursa olsun, 
ilk başlarda bu dinamizmin kendi içerisinde 
işlediğini görebiliyoruz. Fakat süreç ilerledikçe, 
AK Parti gücünü arttırdıkça, hayatiyetini ona 
bağlayan İslâmcıların dinamizminde bir irtifa 
kaybı yaşandı. Kimileri bu irtifa kaybını direkt 
İslâmcılığın ölümü olarak okumayı tercih etti. 
Bu tür okumalar ideolojik yönsemeleri faş etse 
de, netice itibarıyla İslâmcılığın bir irtifa kaybet-
tiği ve “İslâm”ın Post/Modern dünyaya  yapaca-
ğı öneri”yi kendi dinamizmiyle üretmek yerine 
“iktidar”a yaslanma kolaycılığına kaçtığını açıkça 
görmemiz gerekmektedir.  

Gülen hareketi de netice itibariyle İslâm’ın 
içerisinden bir yorum ve hatta Said Nursi dolayı-
mıyla İslâmcı geçmişi sebebiyle, AK Parti’nin daha 
öncesine uzanan geleneği ile tarihsel ve aktüel 
ortak uğrak noktalarına sahiptir. Belki yakın 
dönemde bazı ayrışmalardan bahsedilebilirse de, 
bu uğrak noktaları her ikisinin de geniş taban 
kitlesinde ortak hafıza biçiminde işler.

Şimdi Türkiye’de bir şekilde “İslâm”ı kendi 

hayatının merkezine oturtmuş entelektü-
el müslümanların, dünyanın böyle bir anında 
“müslüman”lığa dair söylem ve örnekler sunmala-
rı gerekmektedir. Yani, küreselleşen bir dünyada, 
bizim tüm dünyaya, müslümanlığa dair sunacak 
bir söylemimiz ve örnekliğimiz mevcut mudur? 
Temel problemimiz böyle bir dinamizm geliştir-
mek üzerine olmalıdır.  

Şimdi Türkiye’de olan bitenleri izleyen dış 
gözler, acaba Türkiye ile ilgili ne düşünüyorlar-
dır? Daha da önemlisi müslümanlığa dair algıları 
ve edindikleri imaj nasıldır? Bizim aktüel müs-
lümanlığımızın içinde, acaba dünyanın global 
sorunları diye tanımladığımız şeye dair bir “ışık”, 
bir “çözüm” görebiliyorlar mıdır?  Hiç sanmıyo-
rum. Peki bu büyük bir vebal değil midir?

Son haftalarda yaşadıklarımız üzerinden peşi-
nen kimseyi suçlu ya da suçsuz ilan etmiyorum. 
Bu benim değil, yargının işi. Ama geçmiş yıllarda 
yaşanan İslâmi holding talihsizliğin ardından, 
havada uçuşan yolsuzluk dosyaları, paralel devlet 
tartışmaları, beddualardan sonra İslâm’ın nasıl da 
müslümanlar eliyle itibar kaybettiğini hâlâ göre-
miyor muyuz? 

İbn Haldun, Cemaat ve AK Parti gerilimi 
bağlamına uyarlanabilecek: “Niçin güce yaslanı-

yorsunuz; adalet, değer ve dinamizm üretmi-

yorsunuz? diye bir soru soruyor adeta. 
                  

Sonuç Yerine

Bu safhadan sonra Cemaat mi AK Parti mi 
galip gelecek sorusundan ziyade, Türkiye kazana-
cak mı kaybedecek mi sorusu çerçevesinde düşü-
nülmelidir. Herkes bu gerilimde bir taraf olmak 
ve içinde birikeni dışarıya boca ederek kendini 
rahatlatmak yerine, adalet ve değere ne kadar 
“hizmet” ettiği üzerinde düşünürse belki süreçten 
daha karlı çıkılacaktır. Herkes elindeki taşı bir 
yerlere atmak için ne kadar da sabırsız davranabi-
liyor. Ve müslümanlar eliyle tüm bu yaşananların 
“İslâm”ın üzerine çökmesi durumunda geleceğe 
dair iddialı olduğumuz “değer” ve “adalet”in ger-
çekleşebileceğine dair ümitlerin yok olması, en 
büyük kayıp olacaktır. Zira insanı ayakta tutan 
şey; adaletin gerçekleşebilme ihtimalidir.         

Dipnot
*  Bu makalede, Milat Gazetesi’ndeki ilgili yazılarımdan yarar-

lanılmıştır.
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DARBELER KİTABINA YENİ BİR KORSAN BASKI MI? 

T ürkiye 17 Aralık sabahı yolsuzluk ve rüş-
vet iddiasıyla başlatılan gözaltı operasyonla-

rıyla sarsıldı. Aralarında Fatih Belediye Başkanı, 
Halkbank Genel Müdürü, bakan çocukları ve 
iş adamlarının bulunduğu birçok kişi ifadesine 
başvurulmak üzere gözaltına alındı. Savcıların 
tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettikleri 
49 kişiden 14’ü tutuklandı. Diğerleri tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme 
süreci devam edeceği için bu olayın uzunca bir 
süre daha Türkiye’de  gündem işgal edeceğini 
öngörüyoruz. 

Aralarında siyaset ve iktidar partisiyle ilişki-
si olan belediye başkanı, bürokratlar ve bakan 
çocuklarının olması operasyonu gündemin en 
önemli maddesi haline getiriyor. Operasyon konu-
su tek bir dava değil. Üç ayrı dosya var. “TOKİ” 
dosyasında işadamı Ağaoğlu, Oğuz Bayraktar ve 
bazı şüpheliler var. Suçlamalar: Örgüt kurmak 
ve yönetmek, örgüt üyeliği, nüfuzu kötüye kul-
lanmak, resmi belgede sahtecilik ve imar kirli-
liği. “Fatih” dosyasında Fatih Belediye Başkanı 
Mustafa Demir ile birlikte başka şüpheliler yer 
alıyor. Suçlamalar: Rüşvet vermek ve almak. “Kara 
para” dosyasında ise  Rıza Sarraf,   Barış Güler, 
Kaan Çağlayan ve Süleyman Aslan’la beraber bazı 
şüpheliler var. Suçlamalar: Altın kaçakçılığı, kara 
para aklama, rüşvet. 

Atılı suçlar vahim. Doğruysa, cezayı en üst 
sınırdan hak ediyorlar. Bir belediye başkanının 
yakını vatandaştan tapulu yerinin imar durumu-
nu düzeltmek için para alıyor ve ağabeyinin for-
sunu kullanarak bu işi gerçekleştiriyorsa, bunun 
adı rüşvettir. Başkan olan ağabeyinin bu rüşvetle 

doğrudan ilişkisi yoksa, hukuken berat eder; 
ancak siyaseten ve vicdanen berat etmez; karde-
şini bu arenada nüfuzlu kıldığı için sorumludur 
ve milletten özür dileyip çekilmelidir. Lamı cimi 
yok, aynı şey bakan çocukları ve bürokratlar açı-
sından da geçerlidir. Her türlü yolsuzluk melun 
ve merduttur. Bu konuda ne Müslüman’ın ne de 
ahlaki değerlere inanan bir gayrimüslimin aksine 
kanaat belirteceğini düşünmüyoruz.    

Ancak suç isnadına maruz kalanların adil bir 
yargı ve hukuk önünde hesap vermeleri gerek-
mektedir. Gerçekten suçlu olup olmadıkları böyle 
anlaşılır. Yargılanmadan önce kamu vicdanında 
mahkûm olsunlar diye teşhir edilmeleri de yan-
lıştır; mahkumiyet kararı çıkmasın diye egemen 
güçlerin yargıyı baskı altına alması da. Her ikisi 
de iddiayı ve davayı saptırmaya yönelik girişimler 
olarak değerlendirilmelidir.  Bir ülke düşünün: 
Kişiler ve kurumlar aleyhine açılan davalar bu 
tarz girişimlerden etkileniyorsa, toplumsal vicdan 
ciddi yaralar alır. Sonunda adalet tahakkuk etse 
bile adaletsizlik şüphesi  “şüyuu vukuundan beter 
“ bir kimlik kazanır.

İddialar gerçekten vahim ve düşündürücü. 
İktidar partisi ve hükümetin yolsuzluk ve rüşvete 
bulaşmış hiçbir siyasetçi ve bürokratı bünyesinde 
barındırmama kararında olduklarını biliyoruz. 
Başbakan’ın ilk gün yaptığı açıklama “Babamızın 
oğlu bile olsa, gözünün yaşına bakmayız.”  şek-
lindeydi. Bu net bir tavırdır. Başbakan ve yakın 
çalışma arkadaşlarının partilerini yolsuzluk ve 
kirlenmekten korumaya çalıştıkları, bu konuda 
son derece duyarlı oldukları bilinen bir gerçek. 
Aslında, Hükümetin hemen başlattığı hamleler ve 

Darbeler Kitabına Yeni Bir Korsan Baskı mı?
-Yolsuzluk ve Rüşvet İddiaları-

Sıbğatullah KAYA

“Balyoz ve Ergenekon davalarının sonuçlanmasıyla, Türkiye görece bir 
rahatlama hissetmiş ve derin bir oh çekmişti. Ancak görünen o ki, Türkiye 
tam bir vesayetten kurtuldu derken, başka vesayet girişimlerine trajik bir 

şekilde yeniden maruz kalıyor.  Akıllara takılan soru şu: Darbeler kitabı yeni 
versiyonuyla yeniden mi yayınlanıyor?”
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şu ana kadar yapılan değişiklikler de “kirlilikten” 
ve “kirlilik töhmetinden” uzak durmak  niyetinde 
olduklarını ortaya koyuyor.

Olay, siyasi bir komplo içeriyor mu? Başbakan 
Erdoğan ve iktidar partisi yetkililerinin ilk günden 
beri  devlet ve emniyet teşkilatı içinde çete oluştu-
ran bir oluşumu işaret ederek gösterdikleri tepki 
bu yönde. Başbakan ve diğer yetkililer ‘bu olaylar 
tamamen uydurmadır, bakan ve bürokratlarımı-
za iftira atılmıştır’ demediler. Gündemin yakıcı 
sıcaklığından uzaklaşılabilirse, söy-
lediklerinin özeti şu: “Bu olay-
lar münferit iddialardır. Tabi 
ki soruşturulmalıdır. Ancak 
soruşturma ve yargı aşamaları 
gerçekleşmeden yazılı, görsel 
ve sosyal medyaya bilgi ve 
görüntü servisi yapılmıştır. 
Bu olaylar bahane edilerek 
iktidarımız yıpratılmak iste-
niyor. Yerel seçimlere birkaç 
ay kala böyle bir tutuklama 
dalgası başka türlü izah edi-
lemez. Partimiz ve hüküme-
timiz hiçbir zaman yolsuzluk 
ve rüşvete göz yummadı. Yine 
göz yummayacağız. Gereken 
neyse, sonuna kadar kovalaya-
cağız. Ancak bu olayları baha-
ne ederek devleti ve hükümeti 
gayrı meşru bir şekilde yıprat-
mak isteyen hain çeteleri de 
ortaya çıkaracağız. Onlar da 
cezalarını mutlaka çekecekler. 
Bu çeteler, Türkiye’yi yeni bir 
vesayet sisteminin boyundu-
ruğu altına alamayacaklar…”

Yeni Darbe Teşebbüsleri

Türkiye, günlerdir 17 Aralık operasyonları 
çerçevesinde ortaya atılan  yeni bir vesayet buna-
lımını tartışıyor. Gerçekten devlet içinde dindar 
geçinen ve kritik konularda emir ve talimatlarını 
hiyerarşik amirlerinden değil de gönül bağıyla 
bağlı oldukları “Cemaat”ten alan insanlar var 
mı? Varsa çok ürkütücü. Hani Türkiye vesayetçi 
dönemleri geride bırakmıştı?  Yine mi rahat yüzü 
göremeyeceğiz? 

Balyoz ve Ergenekon davalarının sonuçlan-
masıyla, Türkiye görece bir rahatlama hissetmiş 

ve derin bir oh çekmişti. Biz de bu mahkûmiyet 
kararlarının Türkiye’yi askeri vesayet sisteminden 
kurtaracağını düşünmüş ve bu konudaki düşün-
celerimizi “Darbeler Kitabı Bir Daha Okunmamak 
Üzere Kapanıyor mu?” başlıklı yazımızda etraflıca 
dile getirmiştik. Ancak görünen o ki, Türkiye tam 
bir vesayetten kurtuldu derken, başka vesayet 
girişimlerine trajik bir şekilde yeniden maruz 
kalıyor.  Akıllara takılan soru şu: Darbeler kitabı 
yeni versiyonuyla yeniden mi yayınlanıyor?

Aslına bakarsanız, bunun ilk 
işaretlerini hükümetin Kürt 
sorununu çözme girişim-
lerinin aynı cemaate gönül 
bağıyla bağlı olduğu söylenen 
savcılar ve emniyet mensup-
ları tarafından baltalanma-
sında görmüştük. Hükümet 
ne zaman bir çözüm paketi 
oluştursa, tutuklamalar yapı-
lıyor, toplu bir KCK davası 
açılıyor, oluşan gerginlik de 
çözümü baltalıyor veya gecik-
tiriyordu. Derken, hükümetin 
talimatıyla PKK temsilcileriyle 
yapılan Oslo görüşmelerinin 
baş aktörü Hakan Fidan’ın 
da aralarında bulunduğu 5 
MİT mensubu, ifadelerine 
başvurulmak üzere resmi 
yazıyla savcılığa çağrıldılar. 
Dosyayı İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na mensup bazı 
savcılar hazırlamıştı. Tarih 7 
Şubat 2012’yi gösteriyordu. 
Başbakanlık bu soruşturmaya 

izin verse, Hakan Fidan ve arkadaşları terör-
le mücadele kapsamında “teröristlerle” işbirliği 
yaptıkları gerekçesiyle mahkeme önüne çıkarıla-
caklardı. Bu mahkeme gerçekleşse, bunu hükü-
met üyelerinin ve hatta Başbakan’ın yargı önüne 
çıkarılması takip edecekti. Bu tam anlamıyla yargı  
yoluyla darbe yapma teşebbüsüydü.  

Yapılan yorum ve analizler bu işin arkasında 
“Gülen Cemaati”ne bağlı bazı emniyet mensubu 
ve savcıların bulunduğu kuşkusunu ortaya koyu-
yordu. Çünkü cemaate bağlı emniyet mensupları 
Oslo görüşmelerini sızdırmışlar, Zaman gazetesi 
ve görsel yanın organları  Hakan Fidan aleyhine 

Son yıllarda kendisine 

“Hizmet” hareketi adını 

veren Gülen cemaati ve 

ona bağlı yayın kuru-

luşları, AK Parti hükü-

metinin çözüm süreci ve 

demokratikleşme gibi iç 

siyasetine; İran, İsrail 

ve Ortadoğu politikaları 

bağlamında dış siyasetine 

karşı amansız bir muha-

lefet sergiliyorlardı. Bu 

muhalefeti devlet kurum-

larındaki gönüldaşlarıyla 

birlikte sabotaj ve darbe 

teşebbüslerine dönüştür-

düklerini şimdi daha net 

görebiliyoruz.
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DARBELER KİTABINA YENİ BİR KORSAN BASKI MI? 

kara propaganda yapmaya başlamış ve nihayet 
savcılar 7 Şubat eylemine kalkışmışlardı. 

Türkiye, Gülen cemaati ile AK Parti arasındaki 
gerilimin ipleri artık koparma noktasına getir-
diğini dershane tartışmaları sırasında fark etti. 
Hükümet ve dershanelerin dönüşüm projesini 
yürütecek olan Milli Eğitim Bakanlığı, “Yaptığımız 
bir kapatma değil, bir dönüştürme projesidir.” 
diyordu. Projenin özeti şuydu:  Dershaneler   
bundan sonra özel okul, açık lise, etüt merkezi 
ve benzeri eğitim kurumlarına dönüşecekler ve 
devletin kendileri için sağlayacağı çeşitli teşvik-
lerden faydalanacaklar. Hükümetin bu dönüşüm 
projesine göre, eğitim-öğretim alanında çalışmaya 
gönüllü dini-sivil kuruluşlar bu hayırlı hizmet-
lerini açılacak olan yeni alanlarda sürdürmeye 
devam edeceklerdi.  Cemaat ise bu dönüştür-
me projesini kendi varlığına yönelen bir saldırı 
tehdidi olarak algıladı; AK Parti hükümetine ve 
Başbakan’a topyekûn bir savaş açtı. Bu karardan 
dolayı meydana gelecek olan muhtemel zararları-
nı minimize etmek için hükümetin diyalog çağ-
rılarını akılcı bir politikayla cevaplamak yerine, 
hükümete gözdağı vermeyi tercih etti. Cemaate 
bağlı yazılı ve görsel yayın organları amansız bir 
muhalefet örneği sergilediler. Cemaat gönüllüleri-
nin sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlar daha 
da acımasızdı. Çünkü, gerçekte “Mesele dershane 
meselesi değildi.” 

Son yıllarda kendisine “Hizmet” hareketi adını 
veren Gülen cemaati ve ona bağlı yayın kuru-
luşları, AK Parti hükümetinin çözüm süreci ve 
demokratikleşme gibi iç siyasetine; İran, İsrail ve 
Ortadoğu politikaları bağlamında dış siyasetine 
karşı amansız bir muhalefet sergiliyorlardı. Bu 
muhalefeti devlet kurumlarındaki gönüldaşlarıyla 
birlikte sabotaj ve darbe teşebbüslerine dönüştür-
düklerini şimdi daha net görebiliyoruz. 

17 Aralık operasyonlarındaki yolsuzluk iddia-
ları kenarda tutulursa, bunun da “Seçim Darbesi” 
diye adlandırabileceğimiz bir darbe teşebbüsü 
olduğu anlaşılıyor. Şöyle ki: Adamlar soruştur-
manın gizliliği gibi etik bir gerekçeyle toplanan 
bilgi ve belgeleri  emniyetteki sıralı amirlerinden, 
valilikten ve Ankara’dan gizlemişler. Ama daha 
zanlıların ilk gözaltı ifadeleri alınmadan ve ilk 
mahkemeleri gerçekleşmeden ellerindeki bilgileri 
çoktan sağa sola servis etmişler. Bilgileri sızdırma-
da etik dışı hiçbir şey görmemişler. 6-7 ay önce 
sonuçlandığı söylenen soruşturma dosyalarını  

zamanı gelsin diye bekletmişler. Dosyaları seçi-
me doğru patlatalım adalet daha iyi gerçekleşir, 
diye düşünmüşler. Bu bombaların kendilerine 
de zarar verebileceğini düşünmemişler. Bu ope-
rasyonların yaratacağı sarsıntıların hükümete diz 
çöktüreceğini ümit etmiş ve düşünmüşler. Bunun 
Türkiye ekonomisine, dış ticaretine ve dış dün-
yadaki prestijine nasıl zararlar dokunduracağını 
düşünmemişler. Bu bilgilerin önemli bir tehdit 
unsuru olacağını düşünmüşler ve bu tehdidi çok 
önceleri “Bakalım, o zaman kim Güler kim ağlar?” 
şeklinde kullanmışlar. Ama asıl gülenin dışarıda-
kiler olacağını, sonunda ağlayacak olanın Türkiye 
olacağını düşünmemişler. 

Gülen cemaati ve muhiplerinin, başlarına 
büyük belalar açtıkları kesin. Bölünme, dağılma 
hatta yok olma tehlikesiyle karşılaşmanın ötesin-
de, bir siyasi harekete dönüşme tehlikesi de yaşa-
yacaklar. Ne olacağını zaman gösterecek.

Son zamanlarda “Cemaat”in veya “Hizmet” 
diye adlandırılan bu hareketin artık siyasallaş-
tığı ve dini bir hizmet oluşumu olmaktan çıkıp 
dünyevi bir oluşuma dönüştüğü konusu çokça 
konuşuluyor. Bu hususta ileri geri pek çok yorum 
da yapılıyor. Öte yandan, bu hizmet hareketine 
haksızlık mı yapılıyor? Hareket, kendi halinde 
munis munis varlığını sürdürürken birileri hare-
keti evrime mi zorluyor?  Durumun gerçekte ne 
olduğu, hareketin geçirdiği değişimler ve savru-
labileceği muhtemel pozisyonlar hakkında biz de 
bir değerlendirme yapalım: 

1. Fethullah Hoca cemaati, Risale-i Nur anla-
yışının bir uzantısı olarak ortaya çıktı. 80’lerde 
mütevazı bir hizmet hareketiydi. Açtıkları okul ve 
dershanelerle eğitim-öğretim alanında önce yurt 
içinde, sonra yurt dışında başarılı işler yaptılar ve 
doğrusunu söylemek gerekirse sempati de topla-
dılar. 90’larda basın-yayın faaliyetlerine ve başta 
finans olmak üzere çeşitli iş alanlarına yöneldiler; 
finansal ve ticari şirketler kurmaya başladılar. Bu 
yönüyle cemaat artık bir çıkar grubu olmuştu. 
Ancak, her çıkar grubu gibi reklam ve pazarlama 
ile yetinmeyerek insanların ürünlerinize yönel-
mesini dini bir hizmet, bir vecibe gibi takdim 
ettiğinizde kafalar karışmaya başlar. Hatta, bir 
süre sonra siz de kimlik bunalımı yaşamaya baş-
larsınız, ben neyim diye.  

Bu kimlik bunalımını dershane tartışmaların-
da net olarak gördük. Cemaat dershanelerinin 
hiçbirisi bedava eğitim veren hayır kurumları 
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değil. Yerine göre en yüksek bedelleri alıp yük-
sek kâr elde ediyorlar. Devletin yapacağı dönü-
şüm projesi, bedava eğitim veren zavallı eğitim 
kurumlarını kapatma falan değildi. Yapılacak olan 
bir düzenlemeden sektörel olarak etkilendiğiniz-
de bunun zararlarını asgariye indirecek bir diya-
log yolunu tercih etmeniz gerekir. Cemaat öyle 
yapmadı. Bu düzenlemeyi kendi varlığına yönelik 
bir saldırı gibi düşündü. Uğrayacağını düşündüğü 
ticari zararı dini kimliğiyle özdeşleştirdi. 

2. Türkiye’nin askeri vesayet tehdidi altında 
geçirdiği dönemlerde devletin hassas kurum-
ları dindarlara kapalıydı. Diğer kurumlarda da 
üst görevlere gelmek çok zordu dindarlar için. 
Laikliğin katı yorumuna sığınan devlet, dindar-
lığı irtica ve şeriata dönüş tehlikesi olarak görü-
yor, bundan taviz vermiyordu. Başörtülü dindar 
kadınlar da aynı sorunun bir parçasıydılar. O 
dönemlerde dini cemaatlerin tamamı kendi mün-
tesiplerine devlette çalışacaklarsa, kimliklerini 
gizlemelerini tavsiye ediyordu. Gülen cemaati, 
diğer cemaatlerin aksine gönüldaşlarına başta 
askeriye ve emniyet olmak üzere devlet kurum-
larına sızmayı ve kimliklerini saklı tutmalarını 
telkin ediyordu. O günlerde haksızlığa uğrayan 
kesimler için mazur görülebiliyordu bu davra-
nış. Ancak bu kimliği saklı tutma işi zamanla bir 
korku paranoyasına yol açtı ve kendi dışındaki 
herkesi(dindarlar dâhil) ötekileştirmeye dönüş-
tü. AK Parti hükümetlerinin başarıyla yürüttüğü 
demokratikleşme paketleriyle beraber, özgürlük 
alanları dinli-dinsiz herkes için genişledi. Dindar 
olmak veya olmamak devletin gözünde bir sorun 
olmaktan çıktı. AK Parti hükümeti kurulduğun-
da yargı, emniyet ve bürokratik kadrolar dâhil, 
atamalarda Hizmet hareketine mensup kimsenin 
önünü kesmediler. Liyakat esasına göre, eski hak-
sızlıkları gidermeye çalıştılar. Ancak, kendilerini 
hâlâ devlet kademelerine gizlice sızmış gibi düşü-
nen yargı mensuplarının, emniyet mensuplarının 
ve bazı bürokratların bu son atamaları dahi kendi 
becerileriymiş gibi gördükleri ve hâlâ cemaatten 
talimat aldıkları, çeşitli olaylarda ortaya çıktı. 
Devlet içindeki bazı kadrolar emir ve talimatları 
kendi sıralı amirlerinden değil de grup dayanış-
ması kapsamında kendi gönüldaşlarından alıyor-
larsa, bu durum “Devlet içinde devlet kurmak” 
veya “Paralel devlet kurmak” dediğimiz ciddi 
bir soruna yol açar. Yürürlükteki hiçbir kanun 
ve tüzük buna izin vermez. Hele son olaylarda 

görüldüğü gibi bu gücünüzü hükümeti yıpratma 
veya devirmeye yöneltirseniz, buna din ve vicdan 
da izin vermez. 

3. Özgürlük alanlarının genişletildiği sivil 
ve çoğulcu demokrasilerde, dini cemaatlerin de 
sivil toplum örgütü sayılması gerektiği bir süre-
dir konuşuluyor. Biz de bu kanaati paylaşıyo-
ruz. Cemaatler gönüllülük esasına dayalı olarak 
örgütlenebilmeli ve meşru amaçları doğrultu-
sunda baskı mekanizmaları oluşturabilmelidirler. 
Ancak bu baskı mekanizmalarının toplumun 
gözü önünde cereyan etmesi ve amacını aşma-
ması gerekmektedir. Gizli-saklı ve kapalı kapılar 
ardında yönetimi elde etmek istediğinizde sivil 
olmaktan çıkar, “Masonik” bir siyasal örgüte 
dönüşürsünüz. Yönetime açıktan talip olursanız 
bir “siyasi partiye” dönüşürsünüz. Toplum nez-
dindeki prestijinizi  maddi gelire çevirdiğinizde 
bir “çıkar grubuna” dönüşürsünüz. Son olaylarda 
gördüğümüz gibi, yönetimi elde etme arzunuzu 
gerçekleştirmeye çalışırken uluslar arası planlara 
alet olduğunuzda ise “zavallı bir örgüt” durumuna 
düşersiniz.

Sonuç

Bu olaylar ve ardından başlayan hasmane 
çekişme Türkiye’yi nereye götürür? Onu zaman 
gösterecek. Umarız, Türkiye bu vartayı da en az 
hasarla atlatır. Umarız, bu yolsuzluk iddiaları 
iktidar partisinin kulağına küpe olur ve ona göre 
daha sıkı önlemler alır. Umarız, cemaat nasıl bir 
dış tezgâhın iç mihrakı haline geldiğini bir an 
önce fark eder. AK Parti kurmayları, istifalar ve 
kabine değişikliği dışında yolsuzluk ve ahlaki 
kirlenmeye karşı gerekli hassasiyeti gösterecekler, 
gerekli önlemleri alacaklar diye düşünüyoruz.

Hizmet hareketinin kurmaylarına düşen de 
basın-yayın, dershane, okul ve finans alanındaki 
tüm ticari faaliyetlerinin artık bir çıkar grubu 
niteliği kazandığını idrak edip ona göre dav-
ranmalarıdır. Başta çözüm süreci olmak üzere, 
çeşitli açılımlar gerçekleşmesin diye gizli-kapaklı 
yöntemlerle iktidarı elde etmeye veya yıkmaya 
çalışmadan… Ticari faaliyetlerini varlık nede-
ni saymadan… Ticari zarar endişesiyle diğer 
Müslümanlara beddua edip onları lanetleşmeye 
çağırmadan… Siyasi inatlarla “Artık Cebrail(A.S.) 
dese yapmam!” laflarını tekrar kullanmadan…
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AK Parti ve Camia 
arasındaki çatış-

mayı iyice görünür 
kılan dershanelere iliş-
kin tartışmanın deva-
mında meselenin geldi-
ği boyut tüyler ürperten 
bir hal almış durumda. 
Bundan ötürü -doğal 
olarak- 17 Aralık’ta, sabah saatlerinde, gündeme 
bomba gibi düşen rüşvet ve yolsuzluk operas-
yonu ve 18 Aralık itibariyle, ilk olarak, İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 5 şube müdü-
rünün görevden alınması ve görevden alımların 
ilerleyen günlerde devam etmesi/daha da edebi-
leceğinin vurgulanması Hükümet ve Camia’nın 
birbirlerine karşılıklı hamleleri olarak okundu. Bu 
noktada olayların kendini gösterdiği alana ilişkin 
konuşmakta fayda var. Daha önce bir yazımda 
dershaneler meselesine değinmiş ve Camia’nın 
tavrına ilişkin şu cümleleri sarf etmiştim: “Camia 
bugüne kadar kendilerine yönelik hemen her 
eleştiriyi “gayretullaha dokunur” gibi gayr-i ciddi/
yargılayıcı/öteleyici bir tavırla savuşturmaya 
ve yine hemen her politik ayrışmada ‘hüküm 
günü’ne işaret ederek durduğu yeri aklamaya 
çalışmıştır. Farklı seslere ‘nifak tohumu’ diyebilen 
bir nefsaniliği mütevazilik kisvesinde göstere-
bilen, ‘öteki’ olanların/Camia dışında kalanların 
başına gelen sıkıntılara ‘şefkat tokadı diyebilen 
tavrın; bugüne kadar Türkiye’de devlet merkezli 
‘cinayet’lere bile rahmet okutacak boyutta endişe 
verici olduğu kanaatindeyim.” Bugün de rüşvet 

ve yolsuzluk gibi -bir 
hükümeti rahatlıkla ala-
şağı edebilecek- iddi-
alar ortada dolaşırken 
gönlüm elvermemesine 
rağmen kendimi önce-
likle Camia’nın tavrı-
na değinmek zorunda 
hissediyorum. Çünkü 

kanaatimce yolsuzluk ve rüşvet iddialarının orta-
ya konuluş biçimi, zamanlaması ve bir teh-
dit unsuru olarak Hükümet’e karşı kullanılması 
bunu gerekli kılıyor. Camia, ayrışmaların belirdiği 
ilk günlerden bugüne kadar dolaylı bir tehdit 
dilini kullanmasaydı ve bir ‘dini’ yapılanma olarak 
mücadelesini demokratik yollarla sürdürmekten 
vazgeçmeseydi-mesela dershaneler tartışmasını 
‘bel altına vuran’ dille savuşturmaya çalışmayıp 
makul gerekçelerini halka arz etseydi- bugün 
herkes gözlerini daha ilk anda rüşvet ve yolsuzluk 
iddialarına çevirebilirdi. Artık bu imkân dâhilinde 
görünmüyor. Bugünün şartlarında meseleyi adil 
bir yargılamaya muhatap kılacak yol nasıl bu 
çekişmenin gölgesi altında bırakıldıysa, ilerleyen 
süreçte gözlerin Hükümet-Camia çekişmesinden 
rüşvet ve yolsuzluk iddialarına kayması da muh-
temelen bu çekişmenin gölgesi altında kalacaktır. 
Her halükarda çıkan sonuca, bir tarafa diğerinin 
kurduğu ‘tuzak’ ve bunun sonucunda elde edilen 
‘zafer’ olarak bakılacaktır. Bunun sorumlusunun, 
tavrı sebebiyle, Camia olduğu kanaatini taşıyo-
rum. Elinde birtakım belgeler olduğu evvelden 
beri iddia edilegelen Camia, eğer bunları siyasi 

Hasan Hüseyin ÇAĞIRAN

Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu 
Ekseninde İkili Mücadelenin Seyri
“AK Parti, Camia’nın da desteğini alarak 2002’den sonra girdiği çetin 

mücadeleler sonucu kısmen bu ‘merkez’/militarist yapıyı tasfiye etti. Yeni 
durum biraz da düzlüğe çıkmış olanlar arasındaki nihai ‘final’e denk düşüyor.”
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çıkarları için, grup menfaatleri için değil de hal-
kın yararını gözeterek, kritik zaman kollayıcılığı 
yapmadan ortaya çıkarsaydı, söylemlerine daya-
nak yaptığı İslâm ahlakına uygun olanı yapmış 
olurdu. Fakat F. Gülen’in açıklamaları ve Camia 
medyasının haberleri ve -şantaj ekibi olarak isim-
leri bir arada anılan- Ekrem Dumanlı, Emre 
Uslu, Mehmet Baransu vb. isimlerin açıklamaları 
Camia’nın bir cemaat olmaktan 
çok, uluslararası bağlantıla-
rı olan bir çıkar şebekesine 
dönüştüğü intibaını uyan-
dırıyor. “Camia’nın tavrını, 
mücadele tarzını, zamanla-
masını bir kenara bırakarak 
rüşvet ve yolsuzluk iddiala-
rına odaklanalım” demenin 
safdillik olduğunu öyle zan-
nediyorum ki, bugün için-
de bulunduğumuz atmosfer 
kendiliğinden ortaya çıka-
rıyor. Bu demek değil ki 
rüşvet ve yolsuzluk iddia-
larına tamamen Camia’nın 
çıkarları için düzenlediği 
bir komplo olarak bakıl-
sın. Elbette dolaşımda olan 
bütün iddiaların gerçek 
olma ihtimali vardır ve bu 
iddialar asla bir tartışma 
ortamında geçiştirilecek 
iddialar değildir. [Belki de 
Hükümet ve Camia’nın ara-
sında cereyan eden müca-
dele, var olduğu iddia edi-
len ‘kirli çoraplar’ın hep-
sinin birden ortaya dökül-
mesine vesile olabilir. Bu da 
milletin hayrına olacaktır.] 
Burada ve süreç içerisinde 
AK Parti’nin tavrı bir hayli 
önem arz ediyor. Hükümet kanadından gelen ilk 
açıklama durumun vahametinin farkında olduk-
larını gösteriyor. 

• “İktidarımız, iş başına geldiği günden 
beri, yolsuzluk ve usulsüzlükler konusunda 
azami hassasiyet göstermiş, bundan sonra da 
aynı hassasiyeti göstereceğinden kimsenin şüphe-

si olmamalıdır. Hukuk devletinde, herkes hukuk 
önünde eşittir. AK Parti olarak gerçeğin ortaya 
çıkarılması hususunda yapılması gerekenlerin 
eksiksiz yapılmasını istiyoruz”

Kutuplaşmanın siyaset tarzı olarak kabul 
gördüğü Türkiye’de yaşayan birisi olarak yek-
ten, iddiaların merkezinde yer alan Hükümet 
mensuplarına sahip çıkan bir dilin tercih edi-

leceği zannında bulunmuştum. 
Bu açıklama -beklediğim- 
“her ne olursa olsun bu bir 
tuzaktır ve arkadaşlarımızı 
her halükarda destekleyece-
ğiz” kıvamında bir tarafgir-
lik içermemektedir. 

Hükümet yargılama-
lar sonucunda iddiaların 
gerçeklikle ilişkisi olduğu-
na hükmedildiği takdirde 
bile küçük bir manevray-
la kendine yeni bir siyaset 
yolu açabilir. Bunu oldukça 
basit bir şekilde, yolsuzluk 
yapan parti mensuplarını 
-daha önce de yaptığı gibi- 
ihraç ederek yapar. Çünkü 
mevcut algı, yani olan-
lar Camia’nın Hükümeti 
‘devirme’ girişimleridir algı-
sı, hükümete hayli geniş 
bir hareket sahası açıyor. 
Fakat Camia’nın kendisini 
düşürdüğü bugünkü konu-
mundan ‘yakasını’ kurtara-
bileceği alanın darlığı bir 
tarafa -Camia’nın gündeme 
dâhil oluş biçimine baka-
rak söyleyecek olursam- iç 
hesaplaşmaya/özeleştiriye 
yöneleceğine dair varolan 
umutlar da gün geçtikçe 

azalmaktadır. Said Nursi’nin siyaset üzerine orta-
ya koyduğu fikirleri bir kenara bıraksak bile, siya-
sete bir politikacı kadar istekli olmanın ve güncel 
siyasete yalın ayak yürümenin, tartışmalara belge 
sızdırarak, şantaj yaparak, devlet içinde kadrola-
şıp insanları fişleyerek dâhil olmanın hiçbir ahlaki 
açıklaması olamaz. Bir ayrımı belirginleştirmekte 

Hükümet yargılamalar sonu-

cunda iddiaların gerçeklikle 

ilişkisi olduğuna hükmedil-

diği takdirde bile küçük bir 

manevrayla kendine yeni bir 

siyaset yolu açabilir. Bunu 

oldukça basit bir şekilde, yol-

suzluk yapan parti mensup-

larını -daha önce de yaptı-

ğı gibi- ihraç ederek yapar. 

Çünkü mevcut algı, yani 

olanlar Camia’nın Hükümeti 

‘devirme’ girişimleridir algı-

sı, hükümete hayli geniş bir 

hareket sahası açıyor. Fakat 

Camia’nın kendisini düşür-

düğü bugünkü konumun-

dan ‘yakasını’ kurtarabilece-

ği alanın darlığı bir tarafa 

-Camia’nın gündeme dâhil 

oluş biçimine bakarak söyle-

yecek olursam- iç hesaplaş-

maya/özeleştiriye yöneleceği-

ne dair varolan umutlar da 

gün geçtikçe azalmaktadır.
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yarar var. “Siyaset Müslüman’ın neyine?” tavrın-
daki ilkel Kemalist anlayışa göz kırpmıyorum. 
Bilakis siyasetin Müslüman’ın varlığına ilişkin 
bir şey olduğuna inanıyorum. Karşısında oldu-
ğum, dini merkezine alarak yürüdüğü iddiasında 
olan grupların, dinen caiz olmayan metotlarla 
mücadeleyi lehine çevirme gayretidir. Bu nok-
tada, algı yönetimine girişen Gülen medyasının 
yaptığı tüm dezenformasyondan sonra F. Gülen’in 
yaptığı açıklamalar ise tatmin edici olmaktan öte 
tribünlere oynama/güven tazeleme girişimi olarak 
görünmektedir. 

İddialar, İthamlar…

Her ne kadar “‘Camia’nın tavrını, mücadele 
tarzını, zamanlamasını bir kenara bırakarak rüşvet 
ve yolsuzluk iddialarına odaklanalım’ demenin 
safdillik olduğunu, bugün içinde bulunduğumuz 
atmosfer kendiliğinden ortaya çıkarıyor.” demiş 
olsam da -hükümete yakın bazı medya kuru-
luşlarının yaptığı gibi- ayyuka çıkan rüşvet ve 
yolsuzluk iddialarını cümleler arasında ‘eritmek’ 
niyetinde değilim. Çünkü yolsuzluk ve rüşvet bir 
toplumu içten çökertir. Bütün bir toplum emeği-
nin hiçe sayılmasının, sömürülmesinin, kişisel/
grupsal çıkarlar için payimal edilmesinin makul 
bir gerekçesi olamayacağı gibi görmezden gelin-
mesi/geçiştirilmesi halinde durum daha vahim bir 
hal alabilecektir. Yani yürürlüğe konulan operas-
yonun boyutları, rüşvet ve yolsuzluk iddialarının 
görülmesine mani olmamalıdır. Evet, birtakım 
belgelerin seçimlere az bir zaman kalmışken 
ortaya çıkarılması manidardır. Fakat operasyonun 
zamanlamasının altı ısrarla çizilirken, dolaşımda-
ki yolsuzluk iddialarının külliyen yalan/iftira ola-
rak değerlendirilmesi de ciddi bir yanılgıya sebe-
biyet verecektir. Bugün tam da “Yine de nefsimi 
temize çıkarmak istemem.” diyen peygamberin 
sesini hatırla(t)manın zamanıdır.

Yolsuzluğun tolere edilecek, ‘içeride’ halledi-
lecek bir mesele olmadığı kesin. Bundan dolayı 
her ne şekilde ve hangi dönemde olursa olsun, 
yolsuzluk belgelerinin ortaya çıkarılması önem-
lidir. Adaletin sağlanmasını istiyorsak; toplumun 
hakkının gözetilmediği, daha da ötesinde yendiği 
iddialarının alıp başını gittiği bir ortamda orta-
ya dökülenler sadece kuru bir öfkeden ibaret 
olmamalıdır. Bununla beraber daha önce CHP ve 

MHP’li bazı politikacılara yapıldığı gibi, karakter 
suikastına yönelik olarak piyasaya sürülen por-
nografik görüntüler; mücadelenin vardığı boyut-
ları göstermesi açısından önemli. Bu tür görün-
tülerin internet ortamında yayınlanması, hem 
yolsuzluk gibi toplumu ilgilendiren bir mesele 
olmaması hem de “görüntüler”i ortaya çıkarılan 
şahısların toplum nezdinde pişmanlığa gidebile-
cek yollarını da bir noktada tıkaması nedeniyle 
utanç verici bir tablo ortaya çıkarıyor. Camia 
bundan sonra dolaşıma sokulan tüm bu videolar 
yüzünden de zan altında kalacağa benziyor.

Bugün karşılaştığımız problemin, -yolsuzluk 
benzeri bir bağlamda ele alabileceğimiz- adam 
kayırmayla/kadrolaşmayla da bir bağı ve bunda 
hükümetin de belli oranda payı var görünüyor. 
Kurumlara referanslar yoluyla yapılan alımların, 
ehliyet/liyakat merkezli bir sistemden çok dolaylı 
bir grup fanatizmine götüren tarafı gözden kaçırı-
lıyor yahut görmezden geliniyor. Bu hem hakkın 
sahibine teslimini engelleyebiliyor hem de ortak 
aklı/istişareyi gerçekleştirebilecek farklı unsurla-
rın bir kısmını dışarıda bırakarak karşı fanatizmin 
yolunu açıyor.

       
“Yeni Ergenekon” Teşbihi 

Seçilmişlerle atanmışların kavga-
sı aslında Türkiye’de çok eskilere dayanmıyor. 
Cumhuriyet’in ilan edilmesinden 1950’li yıllara 
kadar zaten tepeden inmeci/militarist bir yöne-
timin varlığı söz konusu. Yani ne bir seçilmişlik 
ne de atanmışlık var. Demokrat Parti’nin iktidara 
gelmesinden sonra belki böyle bir uyuşmazlıktan/
ikili mücadeleden söz edilebilir. Yakın zamana 
kadar da siyasi mücadelenin ana eksenini, 1945 
öncesi militarist yönetimin kalıntılarıyla(askeriye 
ve ana kurumlara çöreklenen vesayetçi bürokrat-
lar) halkın desteğini arkasına alan politikacıların 
çekişmeleri oluşturdu. Yine laik-dindar çatışması 
da hep böyle bir eksende ortaya çıktı. Bundan 
dolayı 1945 öncesi militarist yönetimin zulmüne 
maruz kalan kesimler, bütün değerlerini aşağılayı-
cı/kendisine ‘değer’ dayatıcı bu merkez tavra karşı 
-tabiri caizse- bir arada bulunmak zorunda kaldı. 
AK Parti, Camia’nın da desteğini alarak 2002’den 
sonra girdiği çetin mücadeleler sonucu kısmen bu 
‘merkez’/militarist yapıyı tasfiye etti. Yeni durum 
biraz da düzlüğe çıkmış olanlar arasındaki nihai 
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‘final’e denk düşüyor. Eski dönemden farkı ise, 
eski dönemde halkı temsil eden grupların konum 
değiştirerek birbirleriyle mücadeleye girişiyor 
olması. AK Parti kadrolarını toptancı bir bakışla 
‘devletçi’ diye yaftaladığım zannedilmesin. Büyük 
halk desteği devam etmiyor olsaydı bunu yapa-
bilirdim. Bugün için bunu söylemem mümkün 
değil. Fakat Camia için 
Cem Küçük’ün ifadesiy-
le ‘yeni ergenekon’ ben-
zetmesi yapmak için geç 
bile kalındığını düşünü-
yorum. Halkın oylarıyla 
iktidara getirdiği bir par-
tiye karşı atanmışlarla 
içeriden bir mücadeleye 
girişmenin, bugüne kadar sırtını militarist/vesa-
yetçi yapılara dayayarak halkın ensesinde boza 
pişirenlerin yaptıklarından hiçbir farkı görünme-
mektedir. Hele ki bunu yapan, düne kadar sözü-
nü ettiğim çevrelere karşı kendine has metotlarla 
mücadele ettiğini iddia eden bir grupsa, durum 
daha da vahim demektir. Demek ki hakkın yerini 
bulması için değil Camia’nın ‘yolunu bulması’ 
için yürütülen bir mücadele söz konusuydu. Hal 
böyle olunca Ergenekon ve Balyoz davalarının da 
güvenilirliği iyice sarsılmış oluyor. 

Camia’nın şeffaf bir yapıya bürünmesi bugün 
için ihtimal dâhilinde görünmüyor. Bundan dola-
yıdır ki bu çekişmede AK Parti’ye destek ver-
menin şu an için halkın iradesine ve şeffaflığa/
hesap verilebilirliğe destek vermekle eş olduğu 
inancındayım. Rüşvet ve yolsuzluk iddialarının 
gerçeği yansıttığı yargılama sonucunda ortaya 
çıksa bile bu böyle. Seçimler yaklaşıyor. İsterseniz 
AK Parti’ye oy vermezsiniz ve gönderirsiniz. Fakat 
Camia için, aynı şeyi gerçekleştirebilecek vasıta-
lardan yoksunuz. 

Aidiyet Duygusu ve Cemaatlerin İşlevi…

Bir önceki bölümde ifade ettiğim kutuplaş-
madan ötürü cemaatler Türkiye’de hep birer 
direnç noktası olarak işlev gördü. Cemaatleri, 
siyasi direnç noktaları olarak kabul etmekte de 
bir sakınca görmüyorum. Çünkü merkez kadrolar 
Müslümanları siyaseten mağdur etmekle yetin-
meyip, inançlarını kendi tercihleri doğrultusunda 
gerçekleştirebilecekleri bütün yolları da kapatma 

gayreti içinde bulundular. Bu durumda cemaat-
lerin hem inançlarının bir gereği olarak hem de 
siyaseten mağdur/mahkûm edilmiş olmalarının 
doğal bir sonucu olarak siyasi mekanizmalar 
içerisinde var olma yolunu seçmiş olmalarını 
anlayışla karşılıyor ve olması gerekenin de bu 
olduğunu düşünüyorum. Fakat geçmişte cemaat-

lerin var olduğu zemin 
2013 Türkiye’sinde 
hayli değişime uğramış 
bulunuyor. Bu değişi-
min cemaatlerin varlığı-
na ilişkin olarak ortaya 
çıkardığı yeni sorular 
yeterince ele alınmış 
değil. Laikliğin de 1945 

öncesi militarist yönetimin mirasını sahiplenen-
lerce tahakküm aracı olarak kullanılan bir devrim 
ilkesi olmaktan paçasını kurtarıp kendi sınırları 
içerisinde ele alınamamış olması gibi. 

Türk toplumunda aidiyet duygusu “doğru/
güzel” ekseninde değil, “grup/cemaat” ekseninde 
kendini gösteriyor. Bundan dolayı -‘tevhid’le olan 
ilişkisi de düşünüldüğünde İslâm’da hayli önemli 
bir ‘yer’i karşıladığı aşikâr olan- cemaat kavramı 
bizde, ‘doğru’nun yanında yer almayı değil -daha 
çok- içinde konum sahibi olduğumuz grubun 
taraftarlığını yapmayı ifade ediyor.

Normalleştikçe…

Türkiye normalleşme yolunda ilerlediği süre-
ce, siyasal taleplerin baskılanmadığı/herkesin 
özgürce kendisini ifade edebildiği bir atmosfer 
kendini hissettirecek ve bu da bilinci resmi ide-
olojinin elleriyle kirlenmemiş bireylerin kimliğini 
gerçekleştirmek için özel mekânlara, ilişkilere 
olan ihtiyacının ortadan kalkmasını beraberinde 
getirecektir. Diğer taraftan hurafelerini din adına 
‘okutan’ tüccarların çıkar planları da kendiliğin-
den boşa çıkmış olacaktır. En önemlisi, bilinç 
düzeyi yükseldikçe ‘din’in oturduğu temel ayaklar 
üzerine kafa yoran, inancına atalarından miras 
kalan/aktarılan bir ‘şey’ muamelesi yapmayan, 
dini Allah’a özgüleyerek her türlü aracılık/otorite 
iddiasını reddeden bireylerin; algı biçimi dayat-
malarının İslâm inancındaki cemaat kavramıyla 
ilişiği olmadığından hareketle cemaat kavramını 
doğal yatağına kavuşturmaları olacaktır.
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A li İzzetbegoviç sıradan bir bilim adamı, bir 
düşünür değil, geniş bir kesimin paylaştı-

ğı yaygın bir kanaate göre bilge bir insandır. 
Rahmetli Ahmet Yüksel Özemre hocanın tanım-
lamasıyla bilge, düşünürlüğün, bilim teknisyeni, 
bilim adamı ve âlim düzeylerinden farklı olarak, 
bilgi sorunlarına, bir metod hakkında bilgi sahi-
bi olan, literatürü takip edip özgün çalışmalar 

yapabilen, uzmanı olduğu alanların 
felsefesine, epistemolojisine deonto-
lojisine, pedagojisine vukûfiyetinin 
yanında insanî sorunlara disiplin-
ler üstü makro düzeyde bakabi-
len insan demektir. Bilgelik kişisel 
çabanın yanında fıtri kabiliyetler, 
istisnai yetenekler gerektirir.

Gerçekten de 
İzze tbegoviç , 

birçoğu gün-
cel sosyal 
h a y a t ı n 
yansıması 
olan ve 
d o l a y ı -
sıyla da 
g e n e l 
g e ç e r 

gözüken bakışların ötesinde beşeri sorunlarımızı 

kapsamlı ölçeklere oturtabilen böylesi müstesna 

bir insandır. Farklı konularda eserleri bulunan 

bilgemiz Doğu ve Batı Arasında İslâm adlı eserin-

de kültürel dünyamızı ölçeklendirme bağlamında 

bir kısmı hemen herkesçe bilinen ama yepyeni bir 

kavramsallaştırma ile kullanıma konan ikili anlam 

kategorileri ortaya koymuştur: İnsan ve hayvan, 

yaratma ve evrim, kültür ve medeniyet, din ve 

materyalizm, ütopya ve dram bunların en önem-

lileridir. Ben tebliğimde sonuncu ikilem yani 

“Ütopya ve Dram” matrisinden söz edeceğim. 

İşe, konunun üzerine oturtulduğu düzlemi 

tasvirle başlayalım. Bilgemize göre dünya zıd-

diyetler üzerine kurulmuştur. Ak-kara, doğru-

eğri, madde-mana, ikilemleri gibi. Bu da doğal 

bir şeydir, önemli olan bunları yok saymak ve 

aşmak değil, konumunu bilmek, anlamlı sentez-

lere ulaşabilmektir. Gerçi beşeri dünyamız her 

ne kadar bu ikilemlerin bileşkesindeki sentez 

ve oluşumlarla gerçekleşiyorsa da bu ikili anlam 

kategorilerinin bir tarafı, insan fıtratına, ilahi 

tasarıma daha bir uygun düşmekte; diğer taraf ise 

daha bir olumsuzluğu temsil etmektedir. Mesela 

bu ikilemlerden hayvani olana karşılık insan, 

evrime karşılık yaratma, medeniyete karşı kültür, 

ütopyaya karşılık dram, doğası itibariyle olumlu 

olgu ve oluşumlardır. Hatta birinciler ikincilerin 

katkısıyla olumlu bir anlam kazanmaktadırlar.

Mustafa AYDIN

Hayata İki Bakış Biçimi:
Ütopya ve Dram*

“İki farklı hayat algısı olan ütopyanın da dramın da, varlığı ve hayatı, kendilerine has 
algılama mekanizmaları vardır. Ütopya fıtri yapıyı bozup her şeyi yeniden kurarken, 
nefsin isteklerine bağlı olarak bir hayli keyfi davranır, bu işte en önemli aracı (akıl 
değil) zekâdır. Ütopyanın en belirgin özelliklerinden birisi, insanı daha gelişmiş bir 
hayvan olarak görmesidir; drama göre ise insan Ahsen-i takvimdir, bedenen olduğu 

kadar ruhen de üstün bir yaratılışa ve donanıma sahiptir.”
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İzzetbegoviç’e göre insan ve hayvan, genel 
olarak hayvanın alet kullanma, insanın ise külte 
sahip olma temel özellikleriyle birbirinden ayrı-
lırlar. Ancak insan bu iki özelliği aynı anda 
taşımakta, böylece de bizzat insanın iki yönü ve 
hatta iki tipi ortaya çıkmaktadır: Alet kullanan 
insan, kült sahibi insan. Daha konforlu bir hayat 
yaşamayı esas alan alet kullanımı, insanın diğer 
hayvanlarla ortak tarafıdır, kült sahibi olma ise 
insanın, diğer hayvanlarda olmayan bir özlük 
alanıdır. Külte sahip olmaktan kültür, alet kullan-
maktan medeniyet doğmuş-
tur. Ne var ki ütopyalar 
insanın kült tarafını yok 
sayıp onu daha iyi alet 
kullanabilen bir hayvan 
derecesine indirgeyebil-
mek için yoğun bir çaba 
harcaya gelmişlerdir. Tabi 
bu süreç aynı zamanda kül-
türden uzaklaşmayı ifade 
etmektedir. 

Yalnız burada özellik-
le belirtmeliyiz ki farklı 
görüş ve tartışmaların öte-
sinde, bilgemize göre kül-
tür, Latince ekin anlamına, 
insanın üretip tabiata ekle-
diği şey, manasını taşıyan 
colerden değil, insan fıtratı-
na uygun, aşkınlığa ait olan 
anlamını taşıyan kültden gel-
mektedir. İzzetbegoviç’in ifa-
desiyle kültür semaya ait, naiv 
hayat yanımızdır. Buna karşılık 
medeniyet, insanın daha rahat 
yaşaması için çevrenin yeni-
den kurgulamasından doğan 
bir birikimdir. Medeniyet, içe-
riği kültürle donatıldığı nispette insani, ondan 
uzaklaştığı oranda da insan tabiatıyla çelişen bir 
birikim halini alır. Tarihte yaşamış medeniyetlerin 
önemli bir kısmı birilerinin iktidar ve konforunu 
artıran, kültürden arınmış, geniş bir insan kesimi-
nin kan ve gözyaşı üzerine oturmuş birikimlerdir. 
Genel olarak din, ahlak, sanat, hikmet, irfan ve 
vahyi bilgi, kültürün; bilim, teknik, vb. medeni-
yetin içeriğin oluştururlar.

2

İşte tam da bu noktada İzzetbegoviç iki hayat 
anlayışı ve bunların algılanışı üzerinde durur: 
Ütopya ve dram. Bu iki temel eğilim/yaklaşım 
insanlık tarihi boyunca var olagelmiştir. Kısaca 
dram, gerçek anlamda insani hayatın ifadesi, 
kültürel dünyamızın algı biçimi; ütopya ise alet 
kullanma yönümüzün, medeniyetin beşeri dün-
yamızı algılama biçimi, hayatın yeniden kur-
gulanışıdır. Faydalı ve makul şeyler sunmuşsa 
da ütopya, tarih boyunca insanı insanî olanın 

dışına çekmeye çalışmıştır. 
Günümüz modern Batı 
medeniyeti ütopyanın bir 
zaferi olarak gözüküyor. 

Bilindiği üzere ütopya, 
en azından Antikçağ’dan 
günümüze belli filozof-
ların ideal toplum kur-
gularını ifade etmede 
kullanılan bir kavram-
dır. Yani ütopyanın en 
temel niteliği mevcudu 
o haliyle yetersiz bulup 
kabul etmemek ve dola-
yısıyla yeniden kurgula-
maktır. Yeniden kurgula-
ma ütopyanın en belir-
gin özelliğidir. Gerçekten 
de Antikçağ düşünürü 
Platon’un, ilklerden kabul 
edilen Devlet’i, 16. Yüzyıl 
Rönesans düşünürleri 
olan Thomas Moore’un 
Utopia’sı, Bacon’ın New 
Atlantis’i, Campenella’nın 
Güneş Devleti ilk akla 
gelen tipik ütopyalardır ve 

bu gelenek daha sonra Fourier, Robert 
Owen, Saint-Simon, Marks ve diğer düşünürlerle 
devam etmiştir. Bu yazarların eserleri, rasyonel 
kurgucu bir ütopyanın tüm özelliklerini taşırlar. 
Ancak bilgemize göre ütopya yalnızca bir grup 
filozofun felsefi hayalleri değildir. Bir entelektü-
el öznenin, insanlık üzerinde dünden bu güne 
sürüp giden tasarımları ve hatta daha da ötede 
gerçekleştirimleridir. Buna göre mesela modern 
Batı medeniyeti somut bir ütopya gerçekleştiri-
midir. 

Gerçekten de İzzetbegoviç, birço-

ğu güncel sosyal hayatın yansı-

ması olan ve dolayısıyla da genel 

geçer gözüken bakışların ötesin-

de beşeri sorunlarımızı kapsam-

lı ölçeklere oturtabilen böylesi 

müstesna bir insandır. Farklı 

konularda eserleri bulunan bil-

gemiz Doğu ve Batı Arasında 

İslâm adlı eserinde kültürel 

dünyamızı ölçeklendirme bağ-

lamında bir kısmı hemen her-

kesçe bilinen ama yepyeni bir 

kavramsallaştırma ile kullanı-

ma konan ikili anlam katego-

rileri ortaya koymuştur: İnsan 

ve hayvan, yaratma ve evrim, 

kültür ve medeniyet, din ve 

materyalizm, ütopya ve dram 

bunların en önemlileridir.



66

 Umran • Ocak 2014 

K R İ T İ K ÜTOPYA VE DRAM

Yine Antikçağ’dan beri kullanılan ve bir tiyat-

ro kavramı olan dram ise, bilindiği üzere insan 

hayatının marjinal bir yönünü güldürü yöntemi 

ile işleyen, komedi ile acıklı yönlerini ele alan 

trajediye karşılık hayatı olduğu gibi ele alan bir 

tiyatro eseridir. İzzetbegoviç, sözcüğün etimoloji-

sine sadık kalmak kaydıyla bu kavrama da kendi 

dünya görüşü içinde yeni bir anlam yüklemiş-

tir. Buna göre dram, insan tabiatına ve fıtratına 

uygun, mantıksal bir kurguyla değişime uğra(tıl)

mamış hayat anlayışıdır. 

İki farklı hayat algısı olan ütopyanın da dra-

mın da, varlığı ve hayatı, kendilerine has algılama 

mekanizmaları vardır. Ütopya fıtri yapıyı bozup 

her şeyi yeniden kurarken, nefsin isteklerine bağlı 

olarak bir hayli keyfi davranır, bu işte en önemli 

aracı (akıl değil) zekâdır. Ütopyanın en belirgin 

özelliklerinden birisi, insanı daha gelişmiş bir 

hayvan olarak görmesidir; drama göre ise insan 

Ahsen-i takvimdir, bedenen olduğu kadar ruhen 

de üstün bir yaratılışa ve donanıma sahiptir. 

Ütopya onun üstün özelliklerini izolasyona uğra-

tır, duruma göre esfel-i safilin (insandan aşağı 

türden bir yaratık) haline dönüştürmeye çalışır. 

Burada figüran olan insan iyi gelişmiş bir hayvan 

olarak dizayn edilir. 

Bilgemize göre, genel hayat algısından, antik-

çağda ve geçen yüzyılda örneklerini gördüğümüz 

siyasi pratiklere, düşünürlerin hayali tasarımları-

na kadar, bütün ütopyaların bazı ortak özellikleri 

vardır: Toplum adına özgürlüğün sınırlandırılma-

sı, lider kültü, sosyal disiplin, ailede ebeveyn ve 

çocuk arasındaki sağlıklı ilişkilerin yok edilmesi, 

sanatın devletin hizmetine sunulması, Darvinci 

ayıklanma, ölümün kolaylaştırılması, ailevi terbi-

yenin yerine sosyal eğitimin konmuş olması, dev-

letin fertten üstünlüğü, teknik ilerlemeye eğilim, 

toplum içinde işbölümü olarak erkek-kadın eşit-

liği, mülkiyet eşitliği, yeknesaklık, dinin mümkün 

olduğunca dışlanması, ahlâkın mekanikliği, bun-

ların ilk akla gelenleridir. 

İyi dikkat edilince görülür ki bunların hepsi 

bir seçkinci kurgusuna işaret eder. 18. Yüzyıl 

sonrası modern kültürün temel esprisini taşırlar. 

Uygulama, ister Marksizm adına, ister liberalizm 

adına gerçekleşsin fark etmemektedir. Bu açı-

dan bakıldığında bir dönemlerin Marksist Sovyet 

Rusya’sıyla günümüzde birinci sıralarda refah 

ülkeleri sayılan kapitalist Norveç ve İsveç gibi 
sosyal-politik düzenler arasında esaslı benzerlik-
ler görürüz. Bu kategorinin ikisinde de kapsamlı 
ve incelikli bir ütopya pratiği söz konusudur. 
Bürokratik örgütler tarafından kurulmuş bir top-
lumsal hayat, mekanik bir ahlâk, vb. Burada 
hemen bir kayıt düşelim: Platon’dan Marks’a 
bütün ütopyacı filozofların aileyi ve dini tasfiye 
etmek için kafa yormuş olmaları tesadüf değildir. 
Bunun da kendine özgü bir mantığı yok değildir. 
İnsan hilafına yapılabilecek bir kurguya müdahale 
edebilecek iki kurum vardır ve bular dönüştürül-
meli ve mümkün olduğunca saf dışı edilmelidir.

3

İzzetbegoviç’e göre dram ve ütopyanın içeri-
ğini bazı insani olgular öncelikle dolduruyor ve 
mesela ahlâk dramın, bilim ütopyanın içinde yer 
alıyorsa da her türlü beşeri olgu ikisi tarafından 
da kendilerine özgülüklerde farklı biçimlerde 
yeniden inşa edilmektedirler. Bu çerçevede bilge-
mize göre her şeyin biri ütopik, diğeri dramatik 
iki biçimi vardır. Örneklendirmek gerekirse:

Ahlakta, dramın naiv ahlakına karşılık, ütop-
yanın işlevsel mekanik davranışı,

Cinsler arası ilişkide, dramın farklı cinsler ara-
sındaki heteroseksüellik üzerine kurulu mazbut 
aile hayatına karşılık, ütopyanın serbest cinselliği, 

İnsan birlikteliğinde, dramın topluluğuna kar-
şılık ütopyanın toplumu,

İnsani ilişkiler konusunda, dramın birincil 
ilişkilerine karşılık, ütopyanın ikincil ilişkileri,

Bir arada yaşama biçiminde, dramın beraberli-
ğine karşılık ütopyanın birliği,

Yerleşim konusunda, dramın köy ve medinesi-
ne karşılık ütopyanın kenti, 

Hayata uyarlamada dramın terbiye’sine karşı-
lık ütopyanın eğitimi zikredilebilir.

Buna göre mesela örneğimizdeki ahlakın iki 
tipi vardır: Ütopik ahlak, dramatik ahlak. Dramın 
ahlakı değer giydirilmiş davranışlardır. Bu insani 
ahlak, yalnızca sonuç ve çıkar üstüne kurulmuş 
değildir. Sonucun yanında ta başlangıçtaki niyetle 
izlenen yolun ve hatta kullanılan araçların bile 
bir yeri ve anlamı vardır. Meşhur bir örnekle 
bir kazığı iyi niyetle çakan da çıkaran da sevap 
alır. Her şeyin otomatlaştırılıp kurala bağlandığı 
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bir dünyada ahlak değil, fonksiyonalizm vardır. 

Çünkü burada ahlakın bir manası kalmamıştır. 

Burada toplum artık bir arı toplumu gibidir ve 

ahlâk zararlı bile sayılabilir. 

Ütopya aileye genelde karşıdır. Ama yok ede-

mediği tüm oluşumlarda olduğu gibi onu da 

dönüştürür. Karşılıklı iki ayrı cins arasında ger-

çekleşen heteroseksüel mazbut aileye karşılık aynı 

cinsler arasındaki homoseksüel bir serbest cinsel-

liği hayatın mutlak gereği, medeniyetin icabı, en 

temel haklardan birisi olarak kabul eder. Burada 

çoğu kere atlanan şey ailenin, toplumun değil, 

topluluğun en küçük birimi olduğu gerçeğidir. 

Saygı, sevgi, duygusallık ailenin ortamıdır. Bugün 

yaşanan ailesel sorunlar ütopyanın doğurduğu 

sorunlardır. 

Bu ütopik çerçevede en çok istismar edilen 

ve sömürülen kesim kadınlardır. Ancak özgürlük 

vb. gibi ütopya söylemleriyle ikna edilmişlerdir. 

Otaya çıkarılan kadın kişiliği değil, dişiliğidir. 

Kadın mümkün olduğunca ailenin dışına çıka-

rılmaya, görünüşte erkekle eşitleştirilmeye çalı-

şılmaktadır. Ama yine de erkekten farklı olarak 

akıllı hayvandan öte güzel hayvan vurgusu yapıl-

maktadır. Bunun gerçekleştirimi için müthiş bir 

araçsal dünya ortaya konmuştur. 

İnsan birlikteliği konusunda ütopya toplum, 

dram topluluktan yanadır. Gerçekten bunlar bir-

birinden çok farklı şeylerdir ve bu fark sosyo-

lojinin dediği gibi yegâne fark birinin büyük 

birinin küçük olması değil, topyekûn bir ilişkiler 

ağıdır. Toplum, günümüzdeki yaygın formuyla 

ulus, ütopyanın ürettiği (Benedict Anderson’un 

ifadesiyle) hayali bir cemaattir ve hepimiz adına, 

şahsiyetimizden feragat ettiğimiz şeyler üzerine 

oturur. Toplum birliği esas alır. Feragat nokta-

mız ortak ihtiyaçlar dense de siyasetin seçkinleri 

bütün toplum adına bir özne olarak yer alırlar. 

İçinden kendimize özgülükleri çekmemiz istenen 

kamusal olgusu da burna denk düşer. Biraz da 

siyasal zorlamalarla meydana getirilen toplumlar 

bir büyük kışla durumundadırlar. Ütopyacılar her 

şeye toplumsal gözüyle bakarlar, ferdin haklarını 

mümkün olduğunca bunun içinde eritirler.

Dramın insan birlikteliği olan topluluk (eski 

dilimizdeki ifadesiyle cemaat) ise insan doğa-

sına uygun bir insan birlikteliğidir. Çok daha 

doğal nedenlere bağlı olarak beraberlik üstüne 

kuruludur. Topluluk olgusu farklılıkları ortadan 
kaldıran bir birlik peşinde koşmaz. Cemaat, 
modern ütopyanın, onun en önemli sözcüsü olan 
sosyolojinin iddia ettiği gibi ferdin, içinde kay-
bolduğu değil, kendisini var kılabildiği bir insan 
birlikteliğidir. Bunun aksine toplum, ferdin iyice 
izole edilip, kendine özgülükleri yok edilmiş bir 
bireye dönüştürüldüğü yerde vardır, her şeyin 
ölçüsü toplumdur. Onun normlarına uymayan 
insan a-normal, a-sosyal dengesiz, ruhen-zihnen 
özürlü bir varlık sayılır. Buna göre sapkın olan 
dalaletteki toplum değil, buna uyum sağlayama-
yan peygamberlerdir.

4

Bugün modern medeniyetin temsil ettiği ütop-

yaya göre gelişmiş iyi ilişki biçimi ikincil ilişki-

lerdir. Yüz yüze yürütülen birincil ilişkiler ilkel 

davranışlardır. Buna karşılık dramın öncelikli 

insani ilişki biçimi birincil ilişkilerdir ki bu, dost-

luk, saygı ve sevginin rahatlıkla geçiş sağladığı bir 

ilişki biçimidir. Ütopyaya göre medeni bir hayat 

için geçerli olan ikincil ilişkidir. Bunun için de 

kamusal alan denen bir sütre gerisinde birbirimi-

ze yabancılaşmamız gerekir. Birbirimizden hiza 

aldığımız bir mahalle baskısı olmamalıdır. Ütopya 

bu çerçevede birincil ilişki üzerine oturan, aile, 

akrabalık, komşuluk, cemaat, aşiret, etnisite gibi 

yakınlık kültürünü ifade eden olgulara sıcak bak-

maz, mümkün olduğunca onları tasfiyeye çalışır. 

İslâm bu birincil ilişkilere çok önem verir, 
çünkü insanın insani boyutu bu yolla gerçekleşir. 
Dramatik İslâmi algı eylemin başıyla ilgilenir ve 

buraya ahlakı yerleştirir, önemli olan sırf eyle-
min sonucu değildir, burada niyetin bile ayrı bir 
anlamı vardır. Ütopyada eylemin sonuna yerleşti-

rilen hukuk, eylemin niyeti ve sürecin işleyişine 

bir anlam vermez. Hukukta yalnız ceza vardır, 

mükâfata yer yoktur. Bu ütopik hayat pratiği, 

teorik ütopya kurgularıyla desteklene gelmiştir. 

Onun için eğer bir cennet varsa o bu dünyadadır. 

Ütopyanın bir arada yaşamadan anladığı şey 
birliktir. Pek de düşünmeden sıkça kullandığımız 
birlik, toplulukların özelliklerinin merkeziyet-

çi bir yapı tarafından yok edildiği yerde var-

dır. Birlik, farklılıkların kaldırılıp benzerliklerin 

ön palana çıkarıldığı bir sosyal olgudur. İnsan 

doğasını temsil eden dramın esas aldığı şey ise 
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beraberliktir. Birlikten farklı olarak beraberlik, 

toplulukların kendine özgülükleri korunarak ger-

çekleşen bir olgudur. Yani beraberlik farklılık 

üstüne oturur, farklılıklara saygı duyarak bir 

arada yaşama yoludur. Ütopyanın birliği aşkına 

bizden istenen, kendimize özgü hasletlerimizden 

vazgeçmemizdir. Böyle bir sonuç normalmiş gibi 

bir tatsızlık çıkmaması adına ikna edilmişizdir.

Ütopyanın yerleşim biçimi kent/şehir, dramın 

ki köydür. Ancak burada köy ve şehre yüklenen 

anlam konusunda ciddi bir hatanın bulundu-

ğuna işaret etmeliyiz. İzzetbegoviç bağlamında 

köy, cemaatlerin yan yana yaşayabildiği, birincil 

ilişkilerin ve bunlara dayalı akrabalık ve kom-

şuluk gibi tüm insani münasebetlerin sürdüğü 

yerleşim yerleridir. Buna karşılık kent, ikincil 

ilişkiler üzerine kurulmuş ütopik bir olgudur. 

Yine bu bağlamda kentle ilgili bir eksik algı şehre 

yüklenen anlamdır. Oldum olası bizim şehre 

karşı büyük bir sevgimiz vardır ve İslâm’ın bir 

şehir dini olduğunu savuna gelmişizdir. Ancak 

çoğu kere bunun nasıl bir şehir olduğuna dik-

kat etmemekteyiz. Sevgi besleyeceğimiz yerleşim 

yeri, nasıl olursa olsun bir şehir değil, söz konusu 

ettiğimiz insani ilişkilerin sürdürülebildiği yerdir. 

Adının köy veya şehir olması ikinci sırada bir 

iştir. Bu ilişkiler tarım şehirlerinde, nüfusu ne 

olursa olsun (ki nüfusu yüz binlerle ifade edile-

bilecek yerleşim birimleri oluşmuştu) sorunsuz 

yürütülebiliyordu. Ama ütopya kurgusu sanayi 

kentleri nüfusu çok kabarık olmadığında da bu 

insani ilişkileri sürdürmeye elvermiyor. En azın-

dan şimdilik kullanabileceğimiz bir nitelemeyle 

geleneksel zirai şehirler ile modern sınaî kentler 

arasında bir ayırım yapmamız gerekiyor. Bu ikisi 

arasındaki yapısal- işlevsel fark, günlük hayatta 

kullandığımız köy-kent farkından daha az değil-

dir. Onun için İslâm kent dinidir, derken hangi 

kentten bahsettiğimizin farkında olmamız gerekir. 

İki yaklaşım arasındaki fark, insanın işlenip 

hayata, diğer insanlara uyarlanışında da kendini 

gösterir. Ütopya, belirlediği eğitim sistemiyle 

insanı gelişmiş bir sosyal hayvan olarak alır ve 

alet kullanan yönünü geliştirir. Ütopyaya göre 

nasıl hayvanlar bir çiftlikte yetiştirilebiliyorsa, bir 

bakıma insanlar da eğitim kurumu denen devasa 

çiftliklerde yetiştirilirler. Onun için de kullan-

dığı eğitim sistemi insanı topluma uyarlayıcı bir 

şartlandırma ve bu düzen içinde görevlendir-
me mekanizması işlevini yerine getirir. Modern 
eğitim sisteminin en önemli içeriğini oluşturan 
mesleki eğitim sistemi bile ütopik bir oluşum 
sürecidir. Buna karşılık dramın terbiye’si insanın 
kült tarafını geliştirmeye yöneliktir. Onun için de 
öncelikli işi, insanı insan yapan değerlerle donat-
maktır.

Burada belki de en önemli noktalardan birisi 
ütopyanın mantıksal bir kurgu niteliği taşıması 
sebebiyle çekici, akla yatkın ve sistematik olarak 
bir bütünlük arz etmesidir. Esasen Batıda 18. 
Yüzyıl aydınlanma felsefesinden bu tarafa bize, 
insan fıtratına uygunluğuna bakmaksızın her 
şeyin akıl yoluyla yeniden kurulması gerektiği 
telkin edilmektedir. Dram insan doğasını gözetme 
noktasında genelde dini esas aldığı için ütopya 
dine karşı açık bir tavır almaktadır. Aydınlanmacı 
ütopyanın en belirgin düşünürlerinden birisi 
olan Kant, hayatı yeniden kurmak için yegâne 
dayanağın akıl (daha doğrusu zekâ) olduğunu, 
ne var ki tarih boyunca din ve geleneğin baskısı 
altında kaldığını ileri sürer. Bunun için yapılacak 
iş, aklın bu ipotekten kurtarılmasıdır. Yani ütop-
ya drama fırsat vermemelidir. Vakıa Kant’ın ünlü 
deklarasyonu “aklını kullanmada maharet göster” 
cümlesiyle biter. 

Yukarıda da geçtiği üzere İzzetbegoviç’e göre 
ütopya, bir grup filozofun hayat hakkındaki hayal 
ve tasarımlarından ibaret değil, aynı zamanda 
uygulama bulmuş fiili gerçekliklerdir. Geçmişte 
Antikçağın Ispartası, Mazdekin İran’ı, bazı siya-
siler tarafından hayata geçirilmiş uygulamalar-
dır. Günümüzde modern uygarlık pratiği tam 
anlamıyla devasa bir ütopya gerçekleştirimidir. 
Peygamberler ütopyaya kaymış insanlığı drama 
çekmek için gelmişler, ütopyayı alaşağı edip dra-
matik bir hayat yolu göstermişlerdir. Ne var ki 
zamanla güç sahipleri sosyal hayatı planladıkları 
bir ütopya üzerine oturtmuşlar ve süreç böylece 
sürüp gelmiştir.

5 

Modern dünyada ütopya hemen her şeyi 
kurgulamaya çalışıyor. Siyaset, geçmişte olduğu 
gibi ve daha fazlasıyla ütopyanın emrine verilmiş 
bulunuyor. İnsanlık, doğasını bile değiştirmeye 

yönelmiş çok ciddi bir dönüşüm yaşıyor. Bilim, 
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teknik ve medeniyetin ircaı faaliyette bulunduğu 

bir dünyada ütopyacı gidişe müdahale etmek 

imkân dışı gibi gözüküyor. Ancak asıl sorun 

müdahale zorluğu değil, insanlığın gidişin far-

kına olmamasıdır. İşleyen sürecin farkında pek 

az insan vardır. Hatta daha da ötede insanlığın 

geniş bir kesimi ütopyanın unsurlarına gönül 

bağlamış bulunuyor. Yapılması gereken, ütopyacı 

modern oluşumlara karşı salt bir tepki oluştur-

mak değildir, önce süreci anlamamız gerekiyor. 

Ne yapabileceğimize karar vermek bundan sonra 

gelecek bir iştir. Sağlıklı bir durum tespiti yap-

mamış olanların sorunun çözümleyicisi olmaları 

düşünülemez. 

Bu devasa sorun karşısında Ali İzzetbegoviç 

düşüncelerimizi oturtacak mükemmel bir matris 

veriyor, ayağımızı basacak yeri gösteriyor. Onun 

bu görüşlerinde hemen pek çok beşeri oluşu-

mun ilk açıklama biçimlerini bulabiliriz. Mesela 

günümüzde akrabalık, komşuluk gibi ilişkilerin 

neden erozyona uğradığını anlamada zorlanma-

yız. Akrabalık ve komşuluk dramatik olgulardır 

ve hedef tahtasına yerleştirilmişlerdir. Yani bu 

olgulardaki erozyon sanıldığı gibi kendiliğinden 

gerçekleşen bir şey değildir. Yakınlık kültürü 

açık veya gizli yol ve yöntemlerle sarsılmaya 

çalışılmaktadır. Yakınlık kültürüne ait olgular 

ütopyanın araçsal yapılarından birisi olan sosyal 

bilimler ve özel olarak sosyoloji tarafından kan-

daşlık, cemaatçilik ve ilkellik olarak nitelendiri-

lip aşağılanıyor. Bir ara anne sütüne yöneltilen 

eleştiriler, hâlâ sürmekte olan yakınlarla evliliğe 

karşı gösterilen tepkiler, bu konuyla ilgili tipik 

örneklerdir. İffetli olmak, cinsel hayatı heterosek-

süellik üzerine kuran mutlak aile hayatı yaşamak, 

gelişmemişlik olarak yaftalanıyor. Sınaî kentin 
yabancılaştırıcılığı, ikincil ilişkilerin gelişmişliğin 

ölçüsü olarak kabul edilmesi, komşuluğa da akra-

balığa da pek yer bırakmıyor. 

Şüphesiz bütün bu ütopya kurgusu bizi 

karamsarlığa sevk etmemelidir. Ancak bilinmeli-

dir ki drama ilişkin hayat, insan tabiatına uygun 

olmakla birlikte iradi olarak kabul etmeyi ve 

kararlı biçimde yaşamayı gerektirir. İnsani dav-

ranmanın gereği de budur. Yani insani hayat 

İzzetbegoviçin ifadesiyle insanın yalnızca alet 

kullanan hayvani tarafına değil, kült kullanan 

yönüne dayanır. Bu ise yalnızca konforlu bir 

hayat yaşama düşüncesine dayanmadığı için iradi 

olarak gerçekleştirilmesi gerekir. 

Dramın en önemli içeriklerinden birisi olan 

din (İzzetbegoviç’e göre özel olarak İslâm), ütop-

yanın kurgusuna karşı insanın hareket tarzımızın 

önemli bir dayanağıdır. Gerçi ütopya dini de kur-

gulayabilmektedir. Modernleşme kuramlarında 

yer alan “seküler din” veya dinin sekülerleşmesi, 

din alanında bir ütopya gerçekleştirimidir. Onun 

için dinin dram bağlamındaki işlevini yerine 

getirebilmesi ancak kendi doğasında algılanmış 

olmasına bağlıdır. 

İzzetbegoviç’e göre ütopya dışı bir hayat algısı 

ancak Doğu ve Batı, din ve materyalizm arasında 

yer alan İslâm ile mümkündür. Ancak İslâm bu 

potansiyel imkâna sahiptir. Ona göre İslâm bir 

yığın itaat edilecek varlıktan sıyrılıp nihai olarak 

Allah’a itaat etmektir. İslâm bu teslimiyetin adıdır. 

*  Bu yazı, 26 Ekim 2013 tarihinde İLEM ile Üsküdar 

Belediyesi’nin işbirliği ile İstanbul Üsküdar Bağlarbaşı Kongre 

ve Kültür Merkezi’nde Ali İzzetbegoviç’in ölümünün 10. Yılı 

münasebetiyle düzenlenen “Doğu Batı Arasında İslâm Birliği 

İdeali” adlı Uluslararası Sempozyum’da sunduğum tebliğin 

özetidir.)

23 Kasım 2013’ü 24 Kasım 2014’e bağlayan gece açıklanan ve imzalanacak nükleer 

antlaşmanın bir parçası olduğu ilan edilen uzlaşı uluslararası kamuoyundaki yan-

sımaları Körfez üzerinden İran tehdidi hisseden S. Arabistan’da ciddi bir hassasiyet 

meydana getiriyor.

Akrabalık ve komşuluk dramatik olgulardır ve hedef tahtasına yerleştirilmişlerdir. 

Yani bu olgulardaki erozyon sanıldığı gibi kendiliğinden gerçekleşen bir şey değildir. 

Yakınlık kültürü açık veya gizli yol ve yöntemlerle sarsılmaya çalışılmaktadır. Yakınlık 

kültürüne ait olgular ütopyanın araçsal yapılarından birisi olan sosyal bilimler ve 

özel olarak sosyoloji tarafından kandaşlık, cemaatçilik ve ilkellik olarak nitelendirilip 

aşağılanıyor. Bir ara anne sütüne yöneltilen eleştiriler, hâlâ sürmekte olan yakınlarla 

evliliğe karşı gösterilen tepkiler, bu konuyla ilgili tipik örneklerdir.
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Ercan YILDIRIM

T ürkiye’de İslâmcılık düşüncesinin Tanzimat’tan 
bu yana gelen fikri zenginliği son yıllarda 

büyük bir  daralma göstermektedir. İslâmcılık 
hareketi modernleşmenin tabanda hissedilecek 
kadar gündelik hayata inen kısmından, impara-
torluk yönetim sistemine müdahale edecek kadar 
kuvvetli siyasal taleplerine varıncaya dek geniş bir 
çerçevede ilerlemesi nedeniyle İslâmcılar yayınla-
rında, söylemlerinde bir yandan modernleşmenin 
doğurduğu adetler, teknolojik kullanımlar, insan 
ilişkileri üzerinden fikirler yürütürken öbür taraf-
tan modern dünya ve sistemle eklektik bir yöne-
tim modeli geliştirmeye kadar varan görüşler ve 
fetvalar sunmak zorunda kaldı. Türk modernleş-
mesinin ve İslâmcılık hareketinin hâlâ bugün bile 
üstesinden gelemediği sıkıntı bu iki kanalın yani 
gündelik hayattaki modernleşme ile siyasal hayat-
taki değişikliklerin hiçbir zaman bir arada çözüm-
lenemeyecek biçimde ele alınmasıdır. İslâmcılık 
ve Türk çağdaşlaşması hem gündelik hayatın 
modernliği hem de yönetim biçimleri ve devlet 
hiyerarşisi konularında “İslâm”ın oynayabileceği 
rolü ve etkiyi, hakiki, tarihsel ve konjonktürel 
olarak idealize edememiş, teorisini geliştireme-
miş, pratikte de sürekli yalpalamalar yapıp bir 
ileri üç geri adım atmak zorunda kalmıştır. 

Erken dönem İslâmcılık hareketi Meşrutiyet 
dönemine kadar daha kimliği, kadrosu ve temel 
saikleri netleşmediği için daha siyasal ve sönük 
bir tartışma ortamı içine girerken Meşrutiyet ile 
beraber belki İttihat Terakki’nin fevriliğinin de 
etkisiyle kimliğini ve kadrosunu bulmuş, tezle-

rini daha diri söyleyebilme aşamasına gelmiştir.  
İslâmcılık Meşrutiyet dönemiyle birlikte gündelik 
hayattan teorik siyasal tartışmalara kadar çok 
geniş bir çerçevede ele alınmaya, savunulmaya 
başlandı. Bu açıdan modernitenin tezleri karşı-
sında hemen her konuya temas eden İslâmcılar 
diri bir zihinle gelecek inşası için gerekli gayreti 
gösteriyorlardı. İslâmcılığın genel tezleri içinde 
İslâm tarihine karşı yürütülen sert muhalefet ve 
yok sayıcı tutum, tek başına bile bir “inşa” süre-
cinin adı olabilir. 

İslâmcılığın gelecek tahayyülü ve İslâm dün-
yasının hangi fikirler ve dinamiklerle yükse-
lebileceğine ilişkin tartışmalar üzerinde ciddi 
araştırmalar yapılmamıştır. Bu açıdan Said Halim 
Paşa’nın eserleri sorunları tespit etmek, moder-
nitenin genel geçer kaideleriyle Müslümanların 
karşılaşmasını belirgin olarak görmek kadar yeni 
dönemde İslâm düşüncesinin yapılanması hak-
kında fikir verebilir. Buhranlarımız’daki “İslâm 
Devletinin Siyasi Yapısı” bölümü (Said Halim 
Paşa, 1993, 223) imparatorlukların dağıldığı ve 
yeni yönetim ve hiyerarşik örgütlenmelerin doğ-
duğu dönemlerin aslında erken fark edildiği ve 
buna özgü bir yapılanma karşısında İslâmcıların, 
devletin yapısına İslâmi yönetim biçimini öner-
diklerini gösterir.1

1   İslâm Devleti kavramı, Türkiye’de İslâmcıların literatürüne 1960’lı 
yılların sonunda girdi. Hüseyin Kazım Kadri gibi Meşrutiyet 
İslâmcılarında kavram olarak geçse bile hiyerarşik olarak 1960 
sonrasıyla özdeşleşemez. Buhranlarımız’daki İslâm Devleti kavramı 
muhtemelen Ertuğrul Düzdağ’ın çeviri inisiyatifinden kaynaklanıyor. 
Her halükârda Said Halim Paşa imparatorlukların tükendiği ve yeni 
bir devlet modelinin gelişeceğinden emin; bu yüzden de devlet örgüt-
lenmesini İslâmi tezlere göre şekillendirmenin gayreti içinde. 

Fikir ve İnşa’dan 
Analiz ve Yapıbozum’a İslâmcılık

“Bugün İslâmcılık yazar, aydın ya da fikir adamlarından ziyade araştırmacılar ve 
analizcilerin tanımladığı bir hareket haline dönüşmüştür. İslâmcılık bu bakımdan 

fikir ve siyasi hareket olmaktan çok analiz ve yapıbozum hareketi olmuştur. Bunda 
İslâmcılığın iktidar ile olan ilişkisi içinde önder ve merkez olma konumlarının etkisi 
büyüktür. İslâmcılık artık daha evrensel, geniş ve iddialı bir hale geldiği için kendisi 
dâhil her türlü yönelim üzerine analizler yapıp; aşırı yorumlamalara gitmektedir.”
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Siyasal Konjonktür İslâmcı Tezleri de Belirliyor 

Cumhuriyet döneminde devlet idaresi-
nin İslâm için tercih ettiği yöntem yüzünden 
İslâmcılar belirgin bir daralmanın içine girdiler. 
Çünkü temel haklar ve ibadetler bile kısıtlanmış 
durumdadır. 

İslâmcıların gündelik hayat ve siyasal yönelim-
le ilgili söyleyecek hiçbir sözü yoktur! En önemli 
tezleri ezanın aslı gibi okunması ve dini eğitimin 
rahatça yerine getirilmesi olduğu için bu “tarih 
dışı” gelişme İslâmcıların alanını hayli daraltmış-
tır. Fakat 1950 yılından sonra tekrar Meşrutiyet 
dönemi zenginliğine geri dönüş yaşanır. Belki 
Meşrutiyet döneminde çok az tartışılan metafizik 
ve itikadi meseleler, asgari ibadet esasları 1950 
sonrasında matbuatın merkezine yerleşmiştir. 
İleri pozitivizm ve siyasi etkiler nedeniyle imani 
meselelerin öğrenilmesinin, pratikte uygulanma-
sının zorluğu, akamete uğratılması bu dönemde 
telafi edilmeye çalışılmıştır. Bu dönemde çıkarılan 
dergilerin yarısı benzer meselelerin didaktik bir 
dille aktarılmasına dayanır.

Siyasallığın arttığı, İslâm devleti gibi kavram-
ların geliştiği, İslâmcılığın daha bağımsız ve ser-
best ifade edilebilir hale gelmesiyle tüm sahaların 
yanı sıra artık “doktrin” tercihinin de tartışıldığı 
dönemlerde artık İslâmcılar millet hayatına ve 
devlet otoritesine varlıklarını göstermeye başla-
dılar. Bu bakımdan 1970’lerde başlayan süreç 
1980’li yıllarda zirvesine çıkar çok zengin ve 
renkli bir İslâmcı kamusu oluşur. 

İran Devriminin etkisi, RP’nin çıkışı, cemaat-
lerin yaygınlaşmasına paralel olarak İslâmcıların 
matbuatlarındaki zenginlik ve nicelik artışı, 
maddi durumun iyileşmesi gibi nedenlerden 
dolayı İslâmcıların Türkiye’nin yanı sıra dünya-
nın, dünyadaki Müslümanların sorunlarının da 
savunucusu, orada mücadele eden “kardeşleri-
mizin” doktrineri olma atmosferine girmelerine 
neden olmuştur. İslâmcıların Tanzimat’tan beri 
ele aldıkları konular, üzerinde durdukları hassa-
siyet yanında epistemolojik birikim iyiden iyiye 
artar ve tarih, Cumhuriyet dönemi, gizli tarih, 
Osmanlı, teknoloji, güncel ve uluslar arası siya-
set gibi tüm konular sadece tartışılmakla kalmaz 
gelecek inşası için birer veri halini alır. 

Bu derece gelişmiş bir ulaşım ve iletişim ağı, 
sermaye temerküzü, ideolojik hassasiyete rağmen 
İslâmcılar moderniteyi 1980’lerde “doğrudan ve 
entelektüel” boyutuyla işlemezler; daha çok aktü-
el ve  popülist bir mantıkla Kemalistlerle pole-

mikler, cemaatlerle polemikler, devletin sert laik 
uygulamaları, ateistlikten cinselliğe kadar daha 
çok ahlak başlığıyla Batı eleştirisi bunların en 
yaygın olanlarıdır.2 

1970’lerin sonunda açılan entelektüel modern-
lik eleştirisi ya da modernlik yaklaşımı 1990’ların 
ortasında tekrar canlanır: Bilgi ve Hikmet, İzlenim 
gibi dergiler, Yeni Şafak gazetesi geniş bir aydın 
ve öğrenci kesimini meselelerin tepkici, sloganik 
olarak dile getirilip tartışılmasından ziyade episte-
molojik ve hermeneutik yöntemlerle ele alınması 
gerektiği teklifini getirir. Bu entelektüellik aynı 
zamanda İslâmcılığın ontolojik vasfının kaybol-
masında erken dönemi gösterir ve dünya sistemi-
nin genel yargılarıyla İslâm’ın ve Müslümanların 
tezlerinin bir bakımdan örtüştürülmesi hedefini 
gözetir. Batı ile ilişkilerde yeni boyutlara geçilir 
ve Batı karşısında gösterilen sert muhalefet ve ön 
yargılar kırılmaya çalışılır; Medine Vesikası gibi 
teoriler artık İslâmcıların “projeci” vasfını ortaya 
çıkarır. Bu projecilik 2000’li yıllarda çok daha 
farklı boyuta taşınır ve İslâmcıların “konu çeşitli-
liği”, meselelere bakış tarzı, İslâm ile modernite, 
gündelik hayat ile İslâm arasındaki meseleleri 
ele alış biçimine gelmeden önce bunları ele alıp 
almama tavrı büyük oranda azalır; İslâmcılık 
kısır bir alana hapsolur ve tartışılan meselelerin 
çeşitleri azalır, meselelerin derinliği ve boyutları 
küçülür. İslâmcılık gündelik hayattaki tartışma 
ortamını devre dışı bırakır; Neoliberal kültür ile 
çatışmalı bir gündelik hayat algısı yerine uyumun 
hangi şartlarda gerçekleşeceğini ele alan yayınlara 
el verir. 

İslâmcılar/Müslümanlar İslâmcılık hareketinin 
doğuşundan beri süregelen tartışmaları değer-
sizleştirir ve onları gereksiz olarak bakar; arka-
iktir birçok mesele. Çünkü dünya değişmiştir, 
buna bağlı olarak Müslümanlar da değişmiş, 
köylülükten, maddi zayıflıktan, epistemolojik 
yoksunluktan, devlet ve millet katında itibarsız-
lıktan kurtulmuş “kalifiye” hale gelmiş, kalitele-
rini, birikimlerini ve perspektiflerini/ufuklarını 
en az seküler ve laikler kadar yükseltmişlerdir 
dolayısıyla İslâm ile modernitenin uyuşup uyuş-
mamasından ziyade “dindarlık” formülasyonu 
ile modernlik ile İslâm arasındaki çatışmasının 

2   80’lerin dergileri arasındaki Kitap Dergisi’nin Şubat 1989 tarihli 24. 
sayısında değişmeyi anlatmak için “Değişme mi Lümpenleşme mi?” 
dosyası ile Haziran 1989 tarihli 28. sayısında “Bize Nasıl Kıydınız?”, 
“Öz Yurdunda Garipsin”, “Ayağıma Zincir Vurmak Niye?” gibi 
kitapları kapağına taşıdığı “İslâmi Arabeskin Dili” dosyaları 80 döne-
mi İslâmcılığının, renkli, polemikçi, patetik ve sloganik olduğunu, 
İslâmi bir temel ve inşa hedefinin sağlam temellere dayanmadığını 
göstermesi açısından çok önemlidir. 
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kaldırılmasına endeksleyen bir İslâmcılık kamuya 
hakim olmaya başlamıştır.3 

2000’lerden sonra İslâmcılık dergiler üzerin-
den değil, gazete ve televizyon vasıtasıyla “yapıl-
dığı” için meseleler popülerleşmiş, dindarlık gibi 
soyut ve çok yönlü ele alınabilecek kavramın 
arkasında sığlaşmıştır. Artık İslâm’ın yaşanırlığın-
dan çok Müslümanların modern dünyada nasıl 
yaşayabileceği, ibadetleri ve inançlarıyla nasıl 
“modern” olandan faydalanabileceğinin araştırıl-
masına evrilmiştir. 

Üç Kopuş Üç Evrim

İslâmcıların yayın organlarındaki konu çeşit-
liliği, meseleleri ele alış biçimleri, gündelik hayat 
ve siyasetle ilgili tercihleri İslâmcılık düşün-
cesinin kabaca üç farklı dönemiyle paralellik 
gösterir. İslâmcılık dünya sisteminin gidişatına, 
uluslar arası siyasi ve ekonomik yapılanmalara, 
Türkiye’de devletin işleyişine bağlı olarak kendine 
özgü çeşitli tavırlar geliştirmiştir. 

İslâmcılık devinimli, akışkan ve dinamik bir 
sürecin adıdır.  Gerektiğinde pragmatist ve utili-
tarist saiklerle kendiliğinden bir akışkanlık kaza-
nırken çoğunlukla dış etkilerin sonucunda bir 
yere kanalize olmuştur. İslâmcılığı da etkileyen üç 
büyük evrim dönemi, dünyanın da kendine özgü 
değişim geçirdiği, yenilendiği, usulünü farklılaş-
tırdığı zaman aralıklarını gösterir. 

İslâmcılık ilk etapta Meşrutiyet döne-
minde sert bir viraja girerek gelecekteki tüm 
İslâmcılık anlayışlarını “belirleyecek” “ideolojik” 
çerçeveye bürünmüştür. İslâmcılık, İslâm’ın ve 
Müslümanların maruz kaldığı Batılı fikirler ve 
siyasal etkilerine karşı geliştirdikleri düşünce ve 
savunma reflekslerini, Batı etkisini ortadan kal-
dıracak anti tezleri içerirken Meşrutiyetten sonra 
artık tezleri daha çok modernite ile bir şekilde 
uyuma bürünecek varoluşsal refleks haline gel-
miştir. Tezleriyle, Batıyı değil İslâm dünyasını ve 
İslâm tarihini yargılamaya onu ortadan kaldırma-
ya yeltenen bir doktrin halini almıştır. 

Tanzimat ile gelişen ve  Müslüman kimliğinin 
biricikliğini vurgulamaya dönük olarak Batı ile, 

3  İslâmcılık hareketi doğuşundan itibaren hiçbir zaman tek bir kanaldan, 
tek bir zümrenin egemenliği altında ilerlememiş, çok farklı bakış 
açıları çok farklı yönelimler olmuştur. Fakat hem İslâmcı kamuda 
hem de ülke gündeminde, matbuatın genelinde hakim olan İslâmcılık 
düşüncesi “ortodoks”,  geri kalanlar da “heterodoks” olarak algılan-
mış ve öyle değer görmüş, sistem tarafından marjinalleştirilmiştir. 
Neoliberalizm bu dönemde “uyum” fikrindeki, iktisadi ve siyasi 
olarak liberalleşmeci anlayışa Ortodoks muamelesinde bulunmuştur. 
Bunun karşısında ABD karşıtı, neoliberallik karşıtı fikir ve görüşler 
ya marjinalleştirilerek değersizleştirilmiş ya da bir şekilde iktidara 
eklemlenerek silik bir kanala hapsedilmiştir. 

gayri Müslimlerle bir arada olmayı, aynı hukuku 
uygulamayı öngören gelişmelere karşı tepkilerini 
ve görüşlerini açıklayan İslâmcılık anlayışı bu 
kadim algıyı tamamen terk ederek, bu anlayışın 
oturduğu “tarihe” yüklenmeye başlamıştır.  Bu 
açıdan ideolojidir. 

İslâmcılığın meşrutiyetten sonra Batı karşıtlığı 
kökten, temelli ve İslâmi referanslı değil sim-
gesel boyuttadır. Dolayısıyla Meşrutiyet sonrası 
İslâmcılık “işin aslı”ndan sapmış bir hareketin 
üzerinden bina edilmiştir. 

İkinci evrim, kopuş ve uyum dönemi, II. 
Dünya Savaşı sonrasında dünya sisteminin el 
değiştirmesi ve ABD’nin yöntemlerinin egemen 
olduğu denetimli dönemde gerçekleşir. ABD’deki 
dindarlık modelinin Türkiye’de daha yerli görün-
tüsünün egemen olduğu İslâmcılık modeli başla-
mıştır. Cumhuriyet idaresinin baskılarıyla yasak-
lanan İslâmi ibadetlerin, eğitim ve yayıncılı-
ğın tekrar serbestleşmesiyle açılan bu dönemde 
İslâm’ın Müslümanların gündelik hayatına ilişkin 
getirdiği düzenlemeler, asgari ritüeller artık rahat-
ça yapılırken soğuk savaş mantığına bağlı olarak 
Müslümanları çok da ilgilendirmeyen dış gelişme-
lere karşı çatışmacı bir doktrin İslâmcılığın içine 
yerleşmiştir.4 

Pakistan, Mısır ve sonradan İran deneyimleri-
nin İslâmcılığı büyük oranda etkilediği bu dönem-
de çatışmacı İslâmcılık karşısında hep birer “sim-
geler” evreni bulunduğu için simgeler üzerinden 
çatışmalar yaşanmıştır. Ayrıca bilhassa 27 Mayıs 
sonrasında milliyetçi ve muhafazakar anlayışla 
birlikte yapılan “dini muhalefet” tasfiye edilmiş ve 
İslâmcı ideolojik tavır onun yerini almıştır. Cemaat 
ve tarikatlardaki bölünmelerin çoğalmasıyla ortaya 
çıkan soğuk çatışmalar İslâmcılığın içinde çok 
canlı kopuşlara neden olmuştur. 

Üçüncü ve son büyük kopuş/uyum dönemi 
2000’lerden sonra ortaya çıkan ve sistemin İslâm 
ile “sıcak çatışmalar” yapacağını ilan etmesinden 
sonra iktisadi ve siyasi düzenin farklılaştığı, küre-
selleşmenin zirveye çıktığı ve Küresel medeniye-
tin ürettiği kültürün egemen olduğu, İslâmcılar 
tarafından adeta “Kızıl Elma” mesabesinde algıla-
nan, demokrasi, insan hakları, özgürlükler bağla-
mında sistemle uyuşmayı ve entegrasyonu içeren 
dönemdir. 

4  Komünizme karşı sistem en büyük desteği İslâmcılardan almıştır. 
ABD’nin serbestiyetler içeren sistemine karşı komünizmin tehlike 
olarak çıkması İslâmcıları hayli hiddetlendirmiştir! Komünizme 
Karşı Mücadele Dergisi’nin tüm sayıları bu ruhu ve psikolojiyi net 
bir şekilde gösterir. Büyük Doğu ve Hareket gibi dergiler de yine 
“tehlike”yi çok ciddiye almışlardır. 
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İslâmcılık hareketi bu dönemde kendine gele-
ceği dönüştürme adına belli bir yol ve hatta yön-
tem belirlese de burada İslâm’ın kültürel boyutta 
ele alındığı, halk tipi dindarlığın daha öne çıka-
rıldığı ve esasında bunun “görünür dindarlık”5 
şeklinde organize edildiği için yine küresel mede-
niyetin imkânları içinde İslâmcılığın kadim ama-
cına yani Batı karşısında bir İslâm varlığı ortaya 
koymayı içermediği çok net ortaya çıkar. 

İslâm’ı Yaşamadan İslâm’ı Çözümlemeye Doğru

Bu üç “kopuş” sonuçları itibariyle İslâmcılık 
için üç yeni “uyum” dönemini başlatmıştır. Bu üç 
dönem içinde belki de İslâmcılığın aslına en uzak 
olduğu dönem 2000 sonrasıdır. İslâmcılığın her 
dönemde hedefleri arasında olduğu geleceği şekil-
lendirme temayülü en kuvvetli olarak bu dönem-
de gözlenir; söylem bakımdan yüksek sesin çıktı-
ğı bu dönemde İslâmcılık yeni bir tarih, toplum 
ve İslâm yorumuyla belki bunlardan çok daha 
önemlisi uyum süreci içine girdiği batı anlayışıyla 
tarih karşısına çıkmaktadır. Küresel medeniyetin 
her hâlde yeni bir üretimi şeklinde tezahür eden 
İslâmcılık, iktisadi zenginliğe eklemlenmiş gün-
cel kültür anlayışıyla Müslümanların neoliberal 
dünya içine rahat bir eklemlenmesini sağlamaya 
özgüdür. 

İslâmcılık bu üç dönem içerisinde epistemo-
lojik olarak çok güçlü bir atılım yapmış, yep-
yeni bilgi kaynaklarına yeni bir dünya, Batı ve 
gelecek algısı ekleyerek İslâmcılık düşüncesini 
etkileyenlerin yetkinliklerini ve donanımlarını 
değiştirmiştir. Geçmişte ulema ve aydın taifeden 
gelen İslâmcı fikir önderleri yeni dönemle bir-
likte gazeteci, akademisyen cenahına kayarken, 
İslâmcılık sürekli tarif edilen bir nesne konumuna 
düşmüştür. Bu bakımdan artık “fikir adamları” ve 
“üstad”lar değil “analizciler” İslâmcılığın kanaat 
önderi haline gelmiştir. Bugün İslâmcılık yazar, 
aydın ya da fikir adamlarından ziyade araştırmacı-
lar ve analizcilerin tanımladığı bir hareket haline 
dönüşmüştür. İslâmcılık bu bakımdan fikir ve 
siyasi hareket olmaktan çok analiz ve yapıbozum 
hareketi olmuştur. Bunda İslâmcılığın iktidar 

5  “Görünür dindarlık” zamanın ruhuna uygun olarak insanların kamusal 
sahada dindarlığını gösterme gayreti kadar, televizyon, internet orta-
mı, multimedya, film, dijital ibadet gereçleri gibi nesneler üzerinden 
dindarlıklarını göstermeleri ya da oradan devşirmeleri manasına gelir. 
Özel gecelerin, Ramazanların büyük camilerde, türbelerde, gelenek-
sel sokaklarda kutlanması, sokak iftarları gibi atmosferler “görünür 
dindarlığı” kabartmıştır. İslâm’ın ruhuna uygun zühd ve takva boyutu 
kadar Müslümanların dinlerini televizyon, radyo ve internet gibi araç-
lardan; sesi, belagati yüksek hocalardan öğrenmeleri yeni dindarlığın 
en önemli göstergesidir.  

ile olan ilişkisi içinde önder ve merkez olma 
konumlarının etkisi büyüktür. İslâmcılık artık 
daha evrensel, geniş ve iddialı bir hale geldiği için 
kendisi dâhil her türlü yönelim üzerine analizler 
yapıp; aşırı yorumlamalara gitmektedir. 

İslâmcılığın 2000 sonrasında küreselleşmeye 
bağlı olarak Küresel medeniyetin genel geçer kav-
ramlarını içselleştirmesinden dolayı belirgin bir 
tatmin ve doygunluk hissi gözüküyor. Buna göre 
İslâmcılık artık kemale ermiş, olması gereken yeri 
bulmuş ve evvelden beri sahip olduğu statüyü, 
zenginliği ve kamusal manada kabul edilebilirliği 
sağlamıştır.  Bu yüzden artık hem kendisine hem 
de diğer siyasal ve sosyal hadiselere dışarıdan  
bakıp bu tür analizler yapmalıdır. İslâmcılık 
üçüncü dönemde yayın organlarında fikirden çok 
analizlere yer vermeye başlamış; fikir adamlarını 
öne çıkarmaktan çok analizcilere itibar etmeye 
başlamış, yeni kuşak içinde fikir adamı yetiştir-
mekten analizciler çıkarmaya başlamıştır. 

Bu dönemde düşünce ve analizlere bağlı geliş-
tirilen yorum kültürü genel olarak Müslümanların 
modern dönemdeki sorunlarını giderici, İslâm 
ile modernite arasındaki çelişkiyi İslâm lehi-
ne aşmaya yönelmekten çok modernite içinde 
“bir Müslüman varlığı” üretmeye, Müslümanların 
küresel medeniyete katılmasını sağlamaya, zama-
nın ruhunu temsil eden kavramlar üzerinden 
bir İslâmcılık inşa etmeye, Müslümanları buna 
uyumlu hale getirmeye yöneliktir. Bu yüzden 
2000’li yıllardaki üçüncü dönem İslâmcılık gele-
cek inşasını küresel medeniyetten ayrı yapmaz; 
Neoliberal iktisadi politikalardan faydalandı-
ğı bunlar aracılığıyla maddi olarak güçlenip, 
Türkiye’de statüko üzerinde söz sahibi olmaya 
başladığı için o dünyanın içinde var olmanın, 
dindarlık üzerinden Müslüman kimliği inşa ede-
rek uyumlu ve küresel kültürle senkronize olmuş 
bir yapı kurmanın hesaplarını yapar. Bu yüzden 
özellikle hoşgörü, barış içinde bir arada yaşama, 
öteki, özgürlük, insan hakları, demokratikleşme 
kavramları ekseninde yürütülen dünya algısının 
Müslümanlar nezdindeki karşılığını bulmaya çalı-
şır. Üçüncü dönemde fikir yoktur analiz vardır; 
dava yoktur yorum vardır; hareket yoktur akti-
vizm vardır; okuyarak bilinçlenme, mensubiyet 
kurma yoktur, takip etme vardır. 

Sırat-ı Müstakim Dergisi ve Meşrutiyet Dönemi 

Meşrutiyet döneminden itibaren çıkan yayın 
organlarına bakıldığında İslâmcılığın tartıştığı 
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konular, dönemle irtibatlı siyasal ve fikri kon-
jonktür, Müslümanların donanımı, hassasiyetleri 
bariz biçimde görülebilir. Dönemlerin kendilerine 
özgü karakterleri, İslâmcılığı yönlendiren saiklere 
bakılarak çok net biçimde izlenebilir. Bu açıdan 
İslâmcılığı tanımlayan ve etkileyen yayın organları 
kadar daha zayıf ve geri planda olanlar bile benzer 
temalar etrafında dolanır. 

İslâmcılık hareketinin en önemli kaynakların-
dan biri olan Sırat-ı Müstakim dergisi Meşrutiyet 
döneminin genel ruhunu, kaygılarını özetler.  
Özellikle Abdülhamit’e karşı geliştirilen muhale-
fet ve  istibdat idaresi karşısında meşrutiyet talep 
eden yazılar derginin genel yapısını oluşturur. 
Bu açıdan dergi siyasal bir temele oturur. Fakat 
bilhassa bu siyasal meselelerde hürriyet, müsa-
vat, istibdat ve şura gibi konularda İslâm’dan, 
varoluştan, Allah’ın tabiii kanunlarından örnekler 
getirilir. Bunlara en güzel örneklerden bir tanesi 
Musa Kazım Efendi derginin ilk sayısında hür-
riyet meselesini ele alan yazısıdır; Musa Kazım 
“hürriyet-i mutlak”ın kesinlikle yaratılışta bulun-
madığını anlatarak hürriyet talepleri karşısında 
belirgin bir felsefi yaklaşımla ölçü getirir. 

Dergide Şura Suresi’nin tefsirini yapan Ebu’l 
Ula Mardin’de meşveret kaidesinin hiçbir şüp-
heye yer bırakmayacak derecede Şeriatın emri 
olduğunu vurgular. Dönemin genel yapısı içinde 
kadın meselesi de hayli önemlidir. Kadınların 
kamusal alan macerasının bile ötesinde gündelik 
hayatlarında dışarıda gezmeleri, giyim kuşamla-
rında süs ve göz alıcı kıyafetler giymeleri üzerine 
eleştirel bir bakış vardır. Siyasal sistem, İslâm 
düşüncesinin yorumlanması gibi birçok konu-
da gayet eleştirel olan hatta İslâm tarihini aşırı 
eleştiriyle gözden düşüren İslâmcılık, modern 
eğilimlerine karşın ahlak ve  toplum ilişkilerinde 
hala tarihi ahlak kriterlerini kullanır ve kadınları 
eleştirirler. Kadınların yapıp ettiklerinin yanında 
Musa Kazım onların temel görevleri konusunda 
fikir beyan ederken bize özgü modernleşmeye en 
güzel örneği vererek bazı konularda “gelenekten 
bile gelenekçi” tavır ortaya koyar: “Bir de kadın-
ların gâye-i hilkatleri, mücerred onların dünyaya 
çocuk getirmek ve o çocukları bir müddet terbiye 
etmekten ibârettir.” (Musa Kazım, 1908) 

Muhammed Abduh, Ferid Vecdi gibi isimlerin 
yazılarının da yer aldığı dergi, İslâmcılık hareke-
tinin tezlerinin bulunduğu tüm konularda tartış-
malara açıklayıcı nitelikte yazılara yer vermiştir. 
Özellikle İslâmcıların Türkçülerle olan tartışmala-

rı da yine bu platformda yer alır. Bu İslâmcılığın 
diğer ideolojilerden ayrışma dönemi olmasına 
rağmen Türk ve İslâm gibi konularda büyük 
oranda çatışma bilinenin aksine çok sert ve fikri 
planda değildir; çatışma daha siyasal plandadır. 
Kaldı ki İslâmcılar Türk’ten bahsederken “kavm-i 
necib-i Türk” diye bahsederler. 27 Mayıs döne-
mine kadar İslâmcı-milliyetçi ve muhafazakar 
anlayış aynı cephede yer alması gibi Meşrutiyet 
sonrasına kadar da genelde Türkçü ve İslâmcı gibi 
ayrımlar keskinleşmemiştir. Sırat-ı Müstakim gibi 
İslâmcılığın “amiral gemisi” vasfındaki bir yayın 
organında bu tür ifadelere yer vermesi, Türklerin 
tarih boyunca yapıp ettiklerini Ahmet Mithat 
Efendi’nin gözünden aktaran uzun yazı dizilerini 
yayınlaması, “Türk Derneği”nin Nizamnamesi 
1909 tarihli 20 ve 21. sayılarında yayımlaması 
bunun en bariz göstergesidir. 

Çok Partili Hayatta İslâmi Yayıncılık

Cumhuriyet döneminde dini yayıncılık tama-
men yasaklandığı için İslâmcılığa yön veren yayın 
organlarına bağlı olarak bu dönem İslâmcıların 
hangi fikirleri taşıdığı sonradan ortaya çıkan 
hatıralar, biyografiler ve kitaplar üzerinden anla-
şılmaktadır. Hem devletin muhaliflerle barışması 
hem de muhalif yayın organlarının yayın hayatına 
başlama cesareti göstermesi Mustafa Kemal’in 
ölümünün ardından İsmet İnönü’nün gelme-
siyle gerçekleşmiştir. İstiklal Harbi’ni veren Ali 
Fuad Cebesoy, Kazım Karabekir gibi komutanlar-
la 150’liklerin yurda dönüşleriyle Hareket dergisi 
1939 yılında yayına başlaması bu dönemde ger-
çekleşir; bir bakıma İslâmcı fikirler artık kamusal 
alanda yayın hayatına taşınır. CHP döneminde 
çıkan Büyük Doğu ve Sebilürreşad dergileri 1943 
ve 1948 yıllarında başladıkları yayın hayatlarında 
“klasik İslâmcı” fikriyatı devam ettirmişlerdir.  
Bunun yanında bilhassa Demokrat Parti iktidarın-
dan sonra dini yayıncılıkta çok hızlı bir büyüme 
olmuş, yayın çeşitliliği artmıştır.  Allah Yolu, Din 
Yolu, İslâm, Komünizme Karşı Mücadele, Hilal 
gibi dergiler İslâmcılık kastında olmasalar da 
yayınlarıyla İslâmcılık hareketini beslemişlerdir.6 
Bu dergiler Tek Parti’nin uyguladığı baskılardan 
kurtulmanın vermiş olduğu rahatlığı üzerlerinde 
hissetmelerine rağmen hala tedirgindirler. Ezan 

6   Gerek Hareket gerekse diğer dergilerin yekpare İslâmcı olmadıkları 
sürekli akılda tutulmalıdır. İslâmcı-Milliyetçi-Muhafazakâr anlayışlar 
ve kadrolar 27 Mayıs sonunda “ayrışmış”tır; cemaat ve tarikatların 
da çoğalması ve parçalanması gibi bu üç temel dini yönelim 1960 
sonunda müstakil bir zemine oturmuş, kendilerine yeni görüşler, yeni 
önderler belirlemiş ve ideoloji kimliğine kavuşmuştur.  
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ve ibadetlerin aslı gibi gerçekleşmesi, dini eğiti-
min, Kur’an tedrisinin rahatça yapılabilmesi gibi 
konular üzerinde yoğunlaştıkları için, ideolojik 
olarak İslâmcı yayın yapmaları tam manasıyla 
mümkün olmamıştır. Bunda halkı eğitmek, İslâmi 
bilinç vermek gibi kaygılarda büyüktür. Çünkü 
Müslümanlar uzun süren baskıların neticesinde 
imanın ve İslâm’ın temel kaidelerini dahi bile-
meyecek durumdadırlar; öncelikle temel İslâmi 
bilgilerin anlatılması aktarılması gerekir. 

Sebilürreşad, Büyük Doğu, Hareket gibi der-
giler CHP ve statüko aleyhine yazılar yazarken 
özellikle Sebilürreşad ve Büyük Doğu DP ile yakın 
ilişkiler kurmuş, zaman zaman Menderes’i des-
teklemiş veya eleştirmiştir. Gelişen olaylar, Soğuk 
Savaş’ın getirdiği Komünizm tehlikesi, masonluk, 
yılbaşı, örtünme, laiklik gibi konularda da mil-
leti bilinçlendirme vazifesi gören İslâmcı yayın-
lar, yavaş yavaş doktriner bir hale bürünmeye 
başlamışlardır. İstisnasız bütün İslâmi dergiler, 
Kur’an-ı Kerim ve hadisi şerif tefrikalarına yer 
vermişler; mealleri yazarken aynı zamanda kısa 
izahlar yaparak bir nevi tefsir de yapmışlar-
dır. Ayrıca tasavvuf ve tarikatların mahiyeti, İbn 
Arabi’nin eserlerinden seçmelerden oluşan yazı 
dizileri yayınlanmıştır. 

Allah Yolu  ve Din Yolu gibi dergiler daha çok 
iman ve itikad meseleleri üzerine durur. Zaten 
Allah Yolu genellikle belli konuları takip etmiş, 
itikat, yemin, oku emri, Allah’ın niçin inkar edi-
lemeyeceği, ibadet ve farzlar, sakalı şerif, gece 
namazı, ilahilerden örnekler, tasavvufun temel-
leri gibi konulara yer vermiştir. İslâmi matbuatın 
olmazsa olmazlarından “Sorulara Cevaplar”da 
derginin arkasında yerini almıştır. Dergide ender 
görülen siyasal mevzulardan biri yine dönemin 
genel karakterini gösteren “Türk Radyosunda 
Allah Adı”nı içerir. Buradaki yaklaşımlar sadece 
konu ile sınırlandırılmayacak önemde; Tek Parti 
idaresine karşı milletin tavrını çok net bir şekilde 
gösterir niteliktedir. “Nasıl şaşırtkan bir iştir ki, 
koca Türk milleti, ağzını sımsıkı yumarak, dilini 
kısarak, hem sesini hem soluğunu keserek bir 
çeyrek asır susmakla, tıpkı durmadan çekilip 
kurulan bir yay manzarası göstermiş ve dakikası 
gelince birdenbire tetiğinden kurtulup boşanarak 
korkunç bir silkinti meydana getirmiş ve bundan 
dikkatlere, hayretlere değer neticeler doğurmuş-
tur. Bu neticelerden biri de Türk radyosunda, 
Türk hafızının Kur’ân okumak kudretini kazan-
masıdır. (…) Türk radyosunda, Türk hafızının 

Kur’ân okuması birçok bakımlardan emsalsiz bir 
muvaffakiyettir.” (Sağman, 1954) 

Din Yolu dergisi, İslâm’ın iman ve ibadet 
konularının yanında gündelik hayatı düzenleyen 
yönlerini vurgulamak adına İslâm’ın tüm hayat 
sahasında söz sahibi olduğunu, bireylerin gün-
delik hayatlarını düzenlediğini, bu açıdan nizam 
verici olduğunu belirten yazılara yer verir. Tam 
manasıyla İslâmcı ideolojik bakış açısından ziyade 
İslâm’ın din olarak hayat nizamı getirdiği kabu-
lünden hareket eden dergi, İslâm’da spordan, 
İslâm’da dilencilik ve yardım toplamaya, İslâm’da 
adaletten İslâm’da ağaç sevgisine kadar birçok 
sosyal konuda dinin neler getirdiğini anlatır. 
Sonraki yıllarda bilhassa Diyanet’in Cuma hutbe-
lerinde eleştirilen konuların bir çoğu bu dönemde 
bir sosyal yaşam tarzı olarak matbuatta yerini alır. 
Örneğin Kur’an-ı Kerim’de yani Allah’ın ağaçlarla 
ilgili birçok ayet indirdiği, Peygamberimizin ağaç 
dikmeyle ilgili sahih rivayetlerinin bulunduğu 
üzerinde duran yazı, köylünün ekinlerinin yan-
masının nedeni olarak ağaçların kesilmesini yani 
Allah’ın gazabı olduğunu savunması bakımdan 
ilginç ve önemlidir. (Akyavaş, 1956) 

İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Peyami Safa gibi 
şahsiyetlerin fikirlerini kaleme aldıkları Din Yolu 
dergisi, Türkiye’nin Tanzimat’tan bu yana geldiği 
noktayı, İslâm’ın Tek Parti idaresinden sonra-
ki halini, İslâm’ın ilim ve diğer konulardaki 
yaklaşımlarını ele alan yazıları tam manasıyla 
İslâmcı bir bakış açısını sergilemez ama bulun-
duğu zaman dilimi içinde İslâm’ı savunduğu, 
İslâm’ı umumi bir düzen olarak ele aldığı için 
sonradan adlandırıldığı gibi muhafazakârlığın 
üstünde ve ötesindedir. Fakat “gündelik siyaset” 
işin içine girdiğinde daha çok milliyetçilere ses-
lenen Baltacıoğlu gibi isimler din ile siyasetin 
birbirine karışmaması gerektiği kanaatini dile 
getirir: “Kansız yaşanamayacağı gibi dinsiz de 
yaşanmaz. Ancak şu var ki kan yalnız damarlarda 
dolaşmalıdır, dışarıya akmamalıdır. Din de öyle. 
Din kendi yatağında kalmalı politika topraklarına 
taşmamalıdır.” (Baltacıoğlu, 1956) 

İslâmcı Tezlere Doğru

 Allah Yolu ve Din Yolu dergilerine nazaran 1 
Nisan 1956 yılında çıkan İslâm dergisi daha siya-
sal, teorik ve İslâmcılık meselelerinde statükoyla, 
sistemle sorunları ortaya döken,  onları aşmaya 
çalışan dahası “iddia” sahibi, taraf olmaya çalışan 
bir yayın çizgisi geliştirmiştir. Yine İslâm dergi-
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sinde zamanının diğer dergilerinde olduğu gibi 
itikat ve ibadete dayalı yayınlar, içtimai hastalık-
lar, Allah’a iman, ahlak, yeme içme gibi meseleler 
bulunmakla birlikte 1960 sonrasında şekillenecek 
olan ve milliyetçi-muhafazakâr anlayıştan soyut-
lanacak yönelimin ayak izleri belirmektedir. 

Sadece tepkici, sloganist ve aktivist bir çer-
çeveden seslenmeyen İslâm dergisi, daha çok 
Müslümanlar ile sistem arasındaki tartışmalarda 
merkezde yer alan konuların ilmi temellerine 
inmeyi hedefler. Bu bakımdan yapıcı ve yapısalcı-
dır. Sadece Kemalist sistemin tezlerini çürütmek 
değil Müslümanlar açısından bir yol gösterici ve 
inşacı gayretler göstermiştir. Mesela sonraki yıl-
larda da çokça tartışılan laiklik konusunu değer-
lendiren İslâm, yabancı bir yazardan Georges de 
Lagarde’den çeviri yaparak laikliğin mahiyetini 
işlerken özellikle “Hristiyan temelleri” üzerine 
eğilir. (Lagarde, 1956) Bunda İslâmcıların yabancı 
bir kaynağa yaslanmak onu referans göstererek 
aslında bu tür ithamların yersizliğini ispatlama 
kaygısı etkilidir. 

İslâm dergisi hem siyasal meseleleri hem de 
içtimai konuları işlerken hayli sert bir üsluba 
bürünür. Döneminin bir getirisi olarak artık 
Demokratik Parti iktidarının gücünü katlaması, 
kazanımlardan geri dönüşün mümkün olmayaca-
ğı inancı bu özgüvende etkili olur. İslâmcılık DP 
ile bu özgüveni sonuna kadar kullanır. İslâm’da 
Mücadele Yolları (Çantay, 1956) konusunda 
ihtiyatlı davranarak tefsir çalışmaları yayınlanan 
Çantay gibi diğer yazarlar genelde “orta yolcu” 
çıkarımlarda bulunur.7 Ekrem Hakkı Ayverdi’nin 
Efes üzerine yazısındaki “gayrimüslim” vurgu-
su, Hristiyanlık karşısında Anadolu’nun “İslâm 
yurdu” olduğu vurgusu (Ayverdi, 1956)  İslâmcılık 
hareketine Tanzimat döneminden kalan bir miras 
olarak canlılığını korur. İslâmcılığın uzun yıllar 
sürdürdüğü ve büyük oranda üçüncü dönemin-
de yani 2000’li yıllarda terk ettiği ahlak mevzuu 
dergide yerini alır. Batıda popüler olmaya başla-
yan Rock and Roll ve Streap Tease gibi akımla-
rın yasaklanması talepleri bunların arasındadır. 
Güzellik müsabakalarının yasaklanması ve genel 
ahlaka uygun olmadığı, ecnebilerle evlilikler gibi 
konular yine İslâm dergisi tarafından açık yürek-
lilikle tartışılmaktadır. İslâm dergisi bu açıdan 

7   Bugünden bakıldığında, özellikle 80’lerin mantığıyla nazar edildi-
ğinde Hasan Basri Çantay, Ömer Nasuhi Bilmen gibi ulemanın tavrı 
indirgemeci, eklektik bulunurken “sistemin adamı” gibi eleştirilere 
muhatap olur. Halbuki dönemin koşulları, dönemin İslâmi anlayışı, 
alimlerin Kemalizm karşısındaki ihtiyatlı tavrı dikkate alındığında, 
onların görüşleri, yazdıkları ilmihaller ve kitaplar döneme göre “sert” 
ve komplekssizdir.  

döneminin en geniş konu dağılımına ve İslâmcı 
tezlere sahip dergilerinin başında gelir. 

Bu dergilerin yanında ilmi ve İslâmi kaygıla-
rın dışında soğuk savaşın getirdiği kamplaşma 
ve çatışmaya bağlı olarak kendini komünizmle 
mücadeleye adamış, İslâm’ın varlığının silinme-
mesi için ülkeye komünizm gelmemesi gerektiği-
ni savunan ve komünizme karşı topyekûn mane-
viyatla karşı çıkış yapan Komünizme Mücadele 
dergisi gibi yayınlar da etkili olmuştur.  Bu 
döneme damgasını vuran dergilerin başında 
İslâmcılık hareketinin önemli yayın organların-
dan Sebilürreşad gelir. Eşref Edip’in 1948 yılında 
tekrar çıkarmaya başladığı dergi, bu dönem ki 
misyonunu tamamıyla siyasi kavgaya oturtarak 
Tek Parti idaresinin uygulamalarının son veril-
mesi yolunda çaba gösterir. Bu açıdan DP’nin ve 
Menderes’in en büyük destekçilerinin başında 
gelen derginin sonradan Menderesle ters düşecek 
yönleri de ortaya çıkar. DP iktidara gelir gelmez 
hükümetin programıyla ilgili görüşlerini yazan 
Eşref Edip merkeze ezan meselesini yerleştirir. 

O tarihe kadar ki dokuz hükümetin milleti 
temsil etmediğini öne süren Eşref Edip, yapılan 
inkılâpları sorgulayarak millete malolan ve olma-
yan inkılapları tartışır, hükümetin programındaki 
birçok maddeyi yorumlar ve ezanın aslı gibi 
okutulması üzerine müspet ve menfi yorumları 
değerlendirerek sevincini dile getirir, hükümeti 
tebrik eder ve böyle hayırlı icraatlarında muvaffak 
olması temennisinde bulunur. (Eşref Edip, 1950) 

Sebilürreşad dergisi fikirler üzerinden, ente-
lektüel manada Müslümanların modernite kar-
şısında geri kalması, Osmanlı’nın dağılması ve 
Cumhuriyet sürecini detaylı bir incelemeye tabi 
tutmaktan çok olguların ve daha çok olayla-
rın ekseninde İslâmcı tavrı açıklama üzerine 
inşa edilmiştir. Bu açıdan uluslar arası siya-
sal ve iktisadi gelişmelerin ışığı altında geli-
şen hadiselerin “içyüzlerini” açıklama kaygısı 
çerçevesinde olayların mahiyetlerine İslâmi bir 
temel arayarak, Müslümanların bunlara karşı 
göstereceği tepkiler üzerine eğilir. Dolayısıyla 
Sebilürreşad erken dönem yayınlarından farklı 
olarak “Müslümanların pragmatist kazanımları” 
üzerine yoğunlaşmış, bir an önce onları alma 
çabası içine düşmüştür. Derginin başlıca konuları 
laiklik, irtica, Latin harfleri, komünizmin gelişimi, 
İslâmi cemaatlerin gelişimi, masonluk, tarikatla-
rın fonksiyonları ile DP hükümetinin icraatlarıdır. 
Bunun yanında Ticanilerin ortaya çıkmasından 
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sonra, onların durumlarıyla ilgili yorumlar yapı-
lırken, dergi aynen gazete gibi çoğu aktüel olay 
hakkında fikirlerini beyan eder. Dergi tartıştığı 
meseleler dikkate alındığında konjonktürel kay-
gılarla çıkmış, bu endişelerini bir şekilde yansıtıp 
vuzuha erdirdikten sonra misyonunu tamamlayıp 
kapanmıştır. Zaten derginin 1960 sonrasında 
oluşan fikri, aynı dönemde çıkan Hilal dergisinin 
de bulunduğu konjonktürden ayrılan bir tarafı 
bulunmaz. İslâmcılık düşüncesinin statükonun 
belirlediği İslâmi yaklaşımlar karşısında geliş-
tirdiği antitezler, gündelik yaşam içinde ayet ve 
hadislerin öğrenilmesi, din eğitimi gibi konularda 
çoğunlukla duygusal tepkiler görülür. 

İslâm Devleti’nin Yön Verdiği Yıllar

1960’lı yıllara yaklaştıkça İslâmcı yayınlardaki 
çeşitlilik, konulardaki çoğulculuk ve yorumlarda-
ki özgüven iyice artar. Artık İslâmcılık milliyetçi 
ve muhafazakâr camia olarak üç ayrı öbek yavaş 
yavaş şekillenmeye başlar. Pakistan ve Mısır gibi 
ülkelerdeki hareketler Seyyid Kutup, Mevdudi 
gibi isimlerin tercümelerinin ülkeye girmesiyle 
İslâmcılığın dili, anlayışı değişmeye başlamıştır. 
İslâm Meşrutiyet döneminde bir ideoloji kimliği-
ne bürünmeye başlamışken 1960 sonrasında artık 
“İslâm Devleti” teorisinin öncülük ettiği bir hare-
kete geçiş yapar. Artık her cümle, her yorum, her 
yazı bu İslâm devleti kavramının etrafında birbi-
rini tekrar edecek düzeyde ele alınmaya başlar. 

1960 sonrasının dili, insan portresi, İslâm algı-
sı ve aktivizm anlayışı önceki dönemden tama-
men kopmuştur. Müslümanlar İslâm’ı Türkiye’de 
bir yönetim sistemi olarak görmek ve bu şekilde 
hayatın her alanında, kamunun her sahasında söz 
sahibi kılmak adına ortaya çıkmaya başladılar. 
MNP’nin ortaya çıkmasıyla fikir bazında gelişen 
İslâmcılık siyasal bir düzeye yükseldi ve mesele 
biraz da darbe ve muhtıraların arasında sağ-sol 
çekişmesi içinde kendini ayrıştırmaya, sağ ve 
soldan bağımsız ideoloji olarak konumlanmaya 
başladı. Dönemin atmosferine bağlı olarak sert ve 
katı yorumlar barındıran İslâmcılık, çoğunlukla 
sloganik bir dile bürünerek simgeler üzerinden, 
simge çatışmalarıyla ve doktriner tarzda işliyordu. 
İslâm bir din olmasının “ötesine” geçerek ideoloji 
derecesinde tasavvur edilirken Kur’ân doğal ola-
rak Müslümanların Anayasası olarak görülüyor-
du. Mavera ekibinin, Rasim Özdenören, Akif İnan 
gibi isimlerin yazı yazdığı Akıncılar Dergisi’nin 23 

Kasım 1979 tarihli sekizinci sayısı olan Hicri 1400 
özel sayısında hazırlanan “İslâm Anayasası Planı” 
bu dönemi anlatan en önemli “belgeler” arasın-
dadır. Anayasa ulus devlet anlayışına göre değil 
Müslüman ülkelere göre hazırlanmış, muhayyel 
devletler, birliğin zorunlu üyesi olarak tasarlan-
mıştır. Anayasanın ilk maddesi “Müslümanlar tek 
millettir”, ikinci maddesi “Devlet İslâm’a uygun 
şekilde halkı Müslüman olan devletlerle birleşe-
bilir.” şeklindedir. 

1970’li yılların matbuatı, siyasal olaylara da 
bağlı olarak aşırı politik ve aktüeldir. Olayların, 
siyasal gelişmelerin ışığı altında, temel İslâmi kai-
delerin savunusu şeklindeki İslâmcılık hareketi, 
Müslümanların Batı karşısında geri kalmasının 
nedenlerini derinliğine incelemenin kaygısını güt-
mekten imtina etmiş, daha çok sloganik bir takım 
tavırlara yönelmiştir. İslâmcılık bu dönemde tavır 
ve mensubiyet hareketi şeklindedir. Hareket der-
gisinin yürürlükteki İslâmcılığa karşı geliştirdiği 
sert muhalefet, tarihten ve tasavvuftan beslenen 
yapısıyla konu çeşitliliğinin yanında meseleleri 
ele almada daha dikkatli ve vukuflu davrandığı 
görülür. Büyük Doğu dergisinin genel yapısı tüm 
döneme yayılmıştır. Necip Fazıl’ın konferansları 
bu dönemin atmosferini izah etmesi bakımından 
karakteristiktir. Diriliş ve Edebiyat dergilerinin 
daha çok edebiyata yönelmesi, Edebiyat dergisi-
nin öztürkçe denen dil üzerinden bir varoluş biçi-
mi geliştirmesi yine İslâmcılığın bağımsız kimlik 
oluşması esnasında farklı bir çıkış olmuştur. 

Düşünce dergisi gibi yayın organları İslâm ile 
modernite arasındaki meseleler üzerine düşünen 
daha entelektüel bir yayın olarak ortaya çıkmıştır. 
Dergi gündelik siyasetin getirdiği büyük mesele-
ler üzerine eğilse de çoğunlukla “İslâm devleti” 
kavramı üzerinden İslâm toplumunun, İslâm 
devletinin şekli, organları ve hiyerarşisi, ekonomi-
politiğiyle ilgili yazılara yer verir. Özellikle gayri 
Müslimlerin hukuku, İslâm’da maliye ve şirketler, 
ekonomik yapı ve sanayileşme, İslâmi edebiyat 
üzerine yazılar dikkat çekicidir. İsmet Özel teknik 
üzerine yazılarını ve Ali Bulaç sanayileşme yazı-
larını bu dergide kaleme almıştır. (Özel, 1977, 
10 - 23; Bulaç, 1977, 24 - 41) Fakat bu derginin 
iki temel ismi sonraki yıllarda hoşgörü ve gayri-
müslimler, bir arada yaşama gibi konularda 1995 
yılında yaşayacakları tartışmadan çok önce arala-
rındaki farkları erkenden fark etmişler ve yollarını 
ayırmışlardır. 
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1980: İslâmi Arabeskin Dili

1950 yılından sonra başlayan ikinci dönem 
İslâmcılık hareketi 1980’li yıllardan sonra arka-
sında bir asır geçirmiş gibi birikim sağladı. Bu 
dönemde birçok tarikat ve cemaat yapısı, radikal 
gruplar, partiler etkili olmaya, her fraksiyonun 
sahip olduğu yayın organı üzerinden fikir geliş-
tirmeye başladılar. 80’li yıllar siyasal olayların 
yanında entelektüel manada İslâmcı düşüncenin 
belirgin bir atak yaptığı dönemleri gösterir. Bu 
dönemde İslâmcı mensubiyet hayli güçlenmiş, 
İslâmcılığın tartışıldığı zemin daha genişlemiş ve 
belirginleşmiş, meseleler çok çeşitlenmiştir. 

İsmet Özel 1970’lerin son çeyreğinde mede-
niyet karşıtlığı üzerine yazılar yazmış bunu 
1980’lerden sonra “dünya sistemi” teorisi ile belli 
bir gerçekliğe çıkarmıştı. Özel’in teorize ettiği sis-
tem Özal döneminde en etkili iktisadi ve kültürel 
anlayış olduğu gibi İslâmcı grupların büyüme ve 
gelişmesini artıran tedbirler almış onlara destek-
ler vermiştir. Serbest piyasa ekonomisinin yanı 
sıra Özal’ın destekçi politikaları nedeniyle birçok 
grup küçük bir oluşumken belki ileride tamamen 
İslâmi kesimden silinecekken sonraları büyümüş 
ve şirketleşmiştir. 

Büyük oranda bu refah nedeniyle mesele-
ler “asıl” üzerinden değil de “simgeler” üzerin-
den tartışılmaya başlanmış, aktüel, magazinel, 
Müslümanlara yol aldırmayacak ortam teşekkül 
ettirilmiştir. Buna bağlı olarak sistemle sorunlar 
artmış, laik kesim ve laik yayın organlarıyla çok 
ciddi çatışmalar yaşanmış, irtica, gericilik gibi söy-
lemler günlük dilin ayrılmaz parçaları olmuştur.

Kitap Dergisi’nin hazırladığı “İslâmi Kesim 
Kesecek mi?” gibi dosyalar, İslâmcılığın söylem ve 
kadro olarak iktidara geleceğini ama hangi yolu 
takip edip etmeyeceğinin tam olarak kestirileme-
diğini de gösterir. Çok partili hayattan kısa bir 
süre sonra İslâmcıların 1970’lerde iktidar ortağı 
olması 80’lerin sonuna doğru ise tek başına iktidar 
olma potansiyeli barındırması İslâmcılığın “klasik 
bir ideoloji”den ziyade millete dayanan din hare-
keti vasfı kazanmasında etkili olmuştur.8 80’li yıl-
lar laik medyanın İslâmcıları tanıma ve tanımlama 
gayretlerinin üst düzeye çıktığı yıllardır. 

8   Demokrat Parti ve akabinde kurulan Adalet Partisi İslâmcı parti ola-
rak değerlendirilmese de İslâmcıların, dindarların üzerinde ittifak etti-
ği, siyaset ettiği, umut besledikleri partiler olarak İslâmcı düşünce ile 
çok yakın dirsek temasında bulunmuştur. Bu anlamda Türkiye’deki 
İslâmcılık siyasal manada kendisini ifade edecek geniş yelpazeli 
bir siyasi harekete hiç sahip olamamıştır. Cemaat ve tarikatların 
büyük bir kısmının Refah Partisi’ni desteklememesi Türkiye’deki 
İslâmcılığın farklı kaynaklardan beslendiğini gösterir. Bu yüzden 
İslâmcılık, basit bir ideolojik yönelim olarak değerlendirilemez!

İslâm’ın demokrasi ve laiklikle uyuşup uyuş-
madığı üzerine yapılan tartışmaların en fazla 
yoğunlaştığı 80’lerin üzerinde İran Devrimi’nin 
tesiri büyük olmuş, iktidara gelirse İslâmcıların 
laiklerin hayatlarını değiştirip değiştirmeyece-
ği korkusu belirgin bir çatışmanın yaşanması-
na neden olmuştur. Yaşar Kaplan’ın Demokrasi 
Risalesi kitabında olduğu gibi demokrasi, laiklik 
gibi konuların Batıdaki ve Türkiye’deki manaları, 
uygulamalar, zihin okumaları bakımından ele 
alınmıştır. 

Bu dönemin matbuatı çok canlıdır. Her konu-
da, İslâm’ı ve insanı ilgilendiren her hususta 
yayınlar çıkmış, dergilere gelen sorular cevap-
landırılmış ve modernite ile liberal politikaların 
gelişmesi sonucu ortaya çıkan yeni sorunlar üze-
rine tartışmalar yaşanmış, tereddütler giderilmeye 
çalışılmıştır. Bu dönemde İslâmcılar en iddia-
lı oldukları dönemi yaşamışlar, İslâmcılık artık 
İslâm’ı referans alarak kamuda, devletle karşı 
karşıya kalınan her durumda söz söyleyebilen, 
varlık gösterebilen bir duruma gelmiştir. 

Artık İslâmcı kesim sadece kendi meselelerini 
değil dünyaya hitap etmenin verdiği özgüven 
ile dünyanın meseleleri üzerine yoğunlaşmış, 
Batıyı emsal göstererek İslâm’ın üstünlüğünü 
ortaya sererek, niçin İslâm’ın insanlık için gerekli 
olduğunu bir anlamda mukayeseli olarak gös-
terme yolunu seçmiştir. Bu bakımdan Batıdaki 
ruhsal çöküntü, ahlaki iflas, ters cinsel eğilimler, 
aids, müstehcenlik, İslâm’da sağlıklı cinsellik, 
dinci gençlik, recm cezası, Salman Rüşdi olayı, 
fanatizm… gibi konular birçok yayın organın-
da makaleler, soruşturmalar, dosyalar biçimin-
de incelenmiştir. Bu dönemde çıkan dergilerin 
genelinde kadın sorunu ve başörtüsü meselesi, 
Afganistan cihadı, İslâm ve demokrasi/ laiklik 
ilişkisi, İslâmi hareket metodu, İran devrimi, İran 
- Irak savaşı ve dünyadaki İslâm ülkelerinin duru-
mu en başta incelenen konular arasına girmiştir. 

80’li yılların yayın organlarını temsil etmese bile 
ele aldığı konular bakımından önemli bir kesişme-
ye sahip olan, dikkatle izlenen Girişim dergisi bu 
dönemin adeta prototipi mahiyetindedir.9 Hemen 
her sayısında benzer konuları ele alıp değerlen-
diren Girişim, 90’lara doğru artık Türkiye’nin 
siyasal yapısına bağlı olarak Kürt meselesi üzerine 

9   Bu dönemde cemaatlerin ve tarikatların yayın organı olarak işlev 
gören dergilerin yanında, radikal grupların ayrı ayrı  yayınları, hapis-
ten çıkıp İslâmi yönelim gösteren eski ülkücülerin dergileri, kadınla-
rın çıkardığı dergiler ve edebiyat ağırlıklı matbuat hayli yaygındır. O 
yüzden genel olarak 80’lerin yayınlarındaki çeşitliliği görmek, genel 
bir liste için Ayet ve Slogan adlı esere müracaat edilebilir. (Çakır, 
1995, 304) 
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yazılar kaleme alırken, “İrancılık” damarını daha 
güçlü seslendirebilmiştir. Modernite eleştirileri-
nin yapılmasında, bugünkü dünyada en temel 
meselelerden biri olan İslâm-Modernite çatışması 
simgesel örneklerin ardında, İslâmcıların kullan-
dığı patetik dilin altında kendini unutturmuştur. 
Zalim, ezen, zorbalık, tahammülsüzlük, hoşgörü-
süzlük gibi ithamlarda bulunulan Batı dünyasının 
İslâm karşısındaki temel hedefi bu dil ile perdele-
nir. Örneğin Filistin meselesine Mehmet Metiner 
“Frenk zorbalığı” olarak bakarken (Metiner, 1988, 
22), Cengiz Çandar İslâm ile ehl-i salibin çatışma-
sı olarak görür. (Çandar, 1988, 16-17) Bu açıdan 
Girişim’de olaylar üzerinden İslâm dünyası savu-
nulur, Batı eleştirilirken simgesel tarz benimsenir 
ve asla ilişkin tartışmalara, entelektüel çalışmalara 
ve yorumlara girişilmez. 

Dergide özel olarak Batı karşıtlığını ele alan 
makaleler son derece azdır. (Ayata, 1993, 179). 
1970’li yıllarda biraz daha geçmişe dönük, Türk 
düşüncesinin kaynaklarına yönelik makaleler, 
dosyalar ya da konular ele alınırken, 1980’li yıl-
larda yalnızca Girişim’de değil bu dönemin büyük 
oranda bütün dergilerinde Türk düşüncesi hatta 
İslâmcılık düşüncesinin tarihini oluşturan fikir 
adamlarına, fikirlere atıf yapma, inceleme, kaynak 
olarak değerlendirme kaygısı bulunmaz.10 Hatta 
dönemin mantığına ve İslâmcılığın temel görüş-
lerine bağlı olarak Türk düşüncesi, klasik dönem, 
milleti uyuşturan, “devrimci ruhu” söndüren, 
iktidara gelmeyi engelleyen sağcı-muhafazakâr 
karakterdedir. Dolayısıyla İslâmcılık bir yanıyla 
statükoyla, Kemalist anlayışla mücadele ederken 
aynı zamanda bu görüşle Türk düşüncesiyle ve 
geleneksel İslâm ile de mücadele içindedir. Belki 
de bu geleneksel İslâm buna bağlı olarak kültürel 
veya Halk İslâm’ını alt etmek İslâmcılığın temel 
hedefidir. 

İslâmcılığın modernliğinin en bariz göstergesi 
80’lerde netleşmiş ve Halk İslâm’ına karşı liberal 
politikalarla birlikte yürüyen bir “yıkım harekatı” 
bir arada gelişmiştir. 80’lerin İslâmcılığını önce-
ki dönemlerden ayıran temel farklardan biri bu 
husustur. Çünkü 70’ler hâlâ geleneksel İslâm’ı, 
halk İslâm’ını önceleyen hatta onun içinden çıkan 

10  1980’ler İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkılma ve İstiklal 
Marşı’nın söyleme konusunda tavır koyulan, Anıdımız’ın redde-
dildiği, Atatürk kelimesinin kullanılmadığı, Anıtkabir’in varlığının 
reddedildiği bir dönem olarak tüm radikal fikirler İslâmcı kesimin 
geneline yayılmıştı. Hatta sağ-milliyetçi-muhafazakârlar bile bu 
konularda dikkatlidir. İslâmcılık 1980’li yıllarda Türk Düşüncesine 
değer verip, ondan referans göstermek bir yana ona düşmandı, onu 
muhafazakar olarak addedip, sağcılık olarak kabul eder ve mücadele 
edilmesi gereken bir düşman olarak görürdü. 

bir harekettir; 80’ler İslâmcılığı o kadrolardan 
oluştuğu halde bu zihniyetten kurtulmak isteyen-
lerin yönlendirmelerine tanık olmuştur. Bu tavra 
2000’li yıllardan sonra hızlanan Neoliberal poli-
tikalarda da rastlanırken İslâmcılar dünyada en 
önemli Neoliberal anlayışı Türkiye’de toplumun 
geneline yayarak büyük başarı sağlamıştır. 1990’lı 
yıllar İslâmcılığı liberal ve Neoliberal politikalar 
arasında geçiş dönemidir. 

Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak Türkiye’de 
de siyasal sistem büyük bir dönüşüm geçirmeye 
başlamış; RP önce “sağcılarla” ittifak kurmuş, 
sonra iktidara gelmiş ve postmodern darbeyle 
hükümetten alaşağı edilmiş ve İslâm bir çatış-
ma nesnesine dönüştürülmüş; İslâmcılar iktisadi 
gelişmişliğe bağlı olarak siyasal dönüşüm sonu-
cunda yepyeni kılıfa girmek için oluşan şartların 
içine yerleşmiştir. Soğuk Savaşın sona ermesi 
Medeniyetler Çatışması ve Tarihin Sonu tezleri 
dünyada yeni bir dönemi başlatmış ve sistem 
artık İslâm ile çatışacağını ilan etmiştir. Çatışma 
İslâm aleminin genelinde sıcak olarak yürütü-
lürken, 11 Eylül’den sonra Türkiye’de AK Parti 
iktidarıyla “uyum”lu ve muhafazakar demokrat 
kimliğe bürünerek dönüştürücü bir “aygıt” halini 

almıştır. 
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ları, köprü altları ve parklardaki 
banklara bakın adeta bedel olarak 
yaptıklarının karşılığını almışçası-
na sefalet içinde ötelenmiş  yalnız-
lığa terk  edilmiş insanların arttığı 
görülür. Ama bu insanların yarala-
rını onarıp topluma kazandırmak 
için ne bir çözüm ne de çare ol-
mak için bir adım dahi atılmamış. 
Atılsaydı bu ötelenmiş, dışlanmış 
ve örselenmiş insanlar bu kadar 
çoğalır mıydı?

Aktif Sosyal Samimiyetsizliğin 
Kaynağı

Toplum olarak şöyle geçmiş 
zamanlara dönüp baktığımızda 
bir değerlendirme yapıp hep şunu 
görürüz. Ülkemizdeki toplumsal 
ayrışımlarımızın ve kavgalarımızın 
müsebbiplerini hep dış güçlerden 
hazırlanan fi tne tuzaklar olduğuna 
inanırız. Toplum olarak bu ayrım-
cı karmaşaların bize ihraç edilerek 
yüklenen ideolojilerden ziyade en 
çok da kendimizden kaynaklandı-
ğını hiç ama hiç hesaba katmayız.

Biz inanç ve değerlerimizin 
bize yüklediği sorumlulukları id-
rak etmeden ithal ettiğimiz veya 
inandırıldığımız söylemler üzerin-
den anlayıp bizi öteki görenlere 
karşı tepkilerimizi  hep savunmacı 
refl ekslerle veririz. Bizi sevmeyen-
ler bizi sömürmek isteyenler tabii 
ki kendi lehlerinde olan çıkarla-
rına bakacaklar. Ülkemize huzur 
vermek istemeyenler bizi içimiz-
den ayrıştıra ayrıştıra sürgit huzur-
suz kılmak isteyecekler. Bu onla-
rın en tabii hakkı olduğuna göre o 
halde kendimize bakıp sormamız 
gerekir; biz ne yapıyoruz?     

Şunu yapıyoruz. Kendi kedi-
mizle içimizde düşmanlar üre-
terek ve parçalara bölünerek bir 
fi tne kaosunun içinde yaşıyoruz. 
Biz neden böyleyiz ya da neden 
bu hale geldik diye hiç kendimize 
sormuyoruz? Sormuyoruz çünkü 
inancımıza olan sadakat de sami-

G ünümüz dünyasında gelece-
ğe yönelik  hayallerimiz iş-

gal altında. Umut ve ümitlerimize 
dayalı ulvi ideallerimiz, uydular 
marifetiyle derin göz altılarla iz-
lenmekte. Ruh dünyalarımız kü-
resel emperyal kültür istilasının 
alanında tutsak bulunmaktadır. 
Bizi ve yaşadığımız kadim coğraf-
yamızı  alabildiğine postmodern 
anlık siyasetlerle ve sübliminal 
zihin darbeleriyle ya da akılları 
durdurabilecek marifetlerle eko-
nomiden öte zihniyet sömürgeleri 
elde etmek için çok büyük emek-
ler harcanıyor.

Kapitalizmin zaman zaman 
vahşi eylemlerine ara veriyormuş 
gibi makas değiştirerek 21. yüz-
yılın ilk çeyreğine uygun yepyeni 
politikalar izlediğine de yakın ta-
nıklık yapmaktayız. Başta tüketim 
sultasının sürgit idame etmesi ve 
en kötüsü de itikadi zihniyet de-
ğerlerimizin hurdahaş hale dönüş-
türülmesidir. Hegemon emper-
yal çevrelerin en yeni hedefl eri, 
Müslüman toplumların yaşadığı 
evrenleri postmodern seküler bir 
abluka altına alabilmektir. Bunun 
için topyekun savaş stratejisine 
uygun spektrumu geniş yayılmacı 

siyasetlerle küresel köy emellerine 
bir an önce ulaşmanın çarelerini 
aramaktadırlar. İnsanı insan yapan 
insani ve vicdani temel  değerle-
rimizin  başında ürpertici olan; 
iyilik duygularımız, ne yazık ki 
hayal kırıklıklarının deli dalgaları-
na karşı koymakta çaresiz bırakılır 
olmasıdır.

Bugün iyiliğin yerini en fazla 
kötülük alıyor. Masumiyetin ye-
rini fesatlık doldurmaya çalışıyor. 
Şefkat ve merhametin damarların-
dan süzülen hüzün, yüreklerimizi 
ve ruh dünyalarımızı yakarak, yı-
karak kıraçlaştırıyor. Postmodern 
seküler başat kültür, listesindeki 
yepyeni hezeyanları sessizce da-
yattıkça dayatıyor. Sonunda acı 
çekerek dağlanan yüreklerimiz 
vicdani masumiyetini yitiriyor.

Yüreklerden merhametin sö-
külme  eyleminde  insanı insan 
olmaktan çıkartacak gelişmeler ya-
şanıyor/yaşatılıyor. Yerine insana 
gaddarlık ve zalimlik yaptırtabile-
cek soysuz duruşlar angaje edili-
yor. Neticede insan, hissiz,ruhsuz, 
duyarsız ve bir taş gibi kaskatı 
bırakılarak yalnızlaştırılıyor.Yalnız 
başınalığına terk olunur. Özellikle 
büyük kentlerin caddeleri, sokak-

Naci CEPE

SAMİMİYETİN ÖLÜMÜ 
SOSYAL BİR 
İNTİHARDIR
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mi değiliz. İnanç ve değerlerimize 
olan sadakatimizde bir sorumlu-
luk bilinci taşımıyoruz ya da taşı-
yamıyoruz.

Çünkü çok tartışıyoruz ve 
kavga ediyoruz. Müzakere etmi-
yoruz bu durum benliklerimizde 
en kolayımıza geliyor. Yaşadığımız 
bir kadim inanç coğrafyasında bu 
kadar benlik/bencillik nasıl oluyor 
diye hiç düşünmüyoruz. Neden 
düşünmüyoruz çünkü inancımı-
za ve akidemize karşı bile samimi 
olamadık da ondan. Olsaydık bu 
kadar mezhebi ve meşrebi fraksi-
yonlara ayrılmazdık . Her ayrılık 
ve ayrılıkların birbirlerine karşı 
bırakın kardeşliği hep husumet ve 
niza içinde olduğudur. Sırılsıklam 
seküler ideolojiyi kendine absorbe 
eden bir toplumdan da bu sami-
miyetsizliğin beklenebilmesi pek 
de anormal olmamalı.

Dün Huneyn gazvesine gider-
ken bu gazveye savaşmak için biz-
zat Allah Rasûlü tarafından davet 
edilenler “hava sıcaktı yol uzaktı” 
bahaneleriyle Hz. Peygamber’in 
bu çağrısına uymamışlardı. Bu 
çağrıya eski samimiyetlerini gös-
terememişlerdi zira geçmişte beşte 
bir aldıkları ganimetlerden ziya-
desiyle yararlanmışlardı. Çağrıya 
kulak asmayanların sorumluluk 
bilinçleri rehavetten atalete uğra-
mıştı. Bugüne baktığımızda; İslam 
toplumlarında geçmişte yıllarca 
süren baskı ve yasakların verdiği 
acılarla, çilelerle yaşanan yaşan-
mışlıklar şimdilerde imkanlarla 
buluşunca o acılar unutularak 
rehavet yaşam biçimi bu toplum-
ların önünde olanlarını maalesef 
şımarttı.İş hayatı da böyle.

Bir samimiyet testinden geçi-
rilmeden yönetilecek kurum ve 
kuruluşlarda zaafl arı olan liyakat 
ve ehliyetten uzak çalışma kadro-
larıyla mukayyet olunamayacak 
kadar hatalar yapılıyor. Hatta ya-
kın geçmişte ülkemizde bile bir 

çok Kooperatif ve özel olarak şir-
ketler çok büyük paralarla  yapı-
landığını biliriz. Binlerce insanın 
ortak olduğu adreslerdeki bu ku-
ruluşlarda bile paraya endeksli su-
istimallerle kişisel zaafl ar ile yöne-
tildi. Maalesef bir çok Müslüman 
ortak, sonuçta bırakın kar almayı 
bir de yatırdığı asıl paralarını bile 
alamadan mağdur oldular.

Son otuz yıl içinde bölgemiz-
de adı sözde İslâm olan devletler, 
kendi içlerindeki fi tneleri yüzün-
den darmadağın oldu. Krallıkla ya 
da diktatörlüklerle idare edilen bu 
ülkelerin halkları başlarında bu-
lunanlara doğru dürüst mücadele 
verme yerine onlarla beraber olma 
tavırları ya da tercihleri yüzünden 
mevcut varlıklarını haritalardan 
silme noktalarına kadar taşımaya 
neden oldular.

  Son günlerde ülkemize yapı-
lan siyasi ve ekonomik saldırılar 
ve komplolar idari zaafl arın yanın-
da toplum olarak kendi içimizde 
maalesef yeni Sıffi nlerin de için-
de yer aldırılmaya çalışılıyoruz. 
Ne demişler atalar “Su uyur ama 
düşman uyumaz” her daim uyanık 
olunmalı. Zira ufak bir kıvılcım 
büyük yangınlara neden olduğunu 
her insan bilir. İktidarın aldığı ka-
rarlar çok hızlı ve ani oluyor.Eği-
timde 4+4+4 uygulanan değişim 
kararları ani olmuştur.

Dershaneler ile ilgili koca bir 
kitleyi karşısına alarak kapatma 
cihetine gidilmeden önce bir mü-
zakere ve süre tanınarak olmalıy-
dı. Sonunda bu görüş galip geldi 
ve 2015 sonuna kadar süre uza-
tımına gidildi. Onca tartışma ve 
gürültü yapıldıktan sonra nihayet 
süre uzatarak bir çare bulundu. 
Ama niza iktidar-cemaat arasın-
da hala devam ediyor ki bu sefer 
operasyonlar gündeme oturdu. 
Burada kim haklı kim değilden 
ziyade bütün iç ve dış kamuoyu 
önünde iki topluluğun bir tartış-

ma (İktidar-Cemaat) alanından 
ziyade çatışmaya girmeleri -her ne 
kadar karşılıklı haklı sebepler- olsa 
da yaşanmamalıydı.

Cemaatin kontrolü bizzat mü-
tevellisinden yapılamadığı o kadar 
belli ki içinden sağ duyulu insanlar 
bile atışmaları önlemeye muvaffak 
olamadı. O halde en azından ikti-
dar kanadının bir siyasi manevra 
ile tartışmalı ortamı sağlamak için 
bir sulh ortamı sağlayabilmeliydi.

Görülen o ki bir yıl gibi bir za-
man öncesi hazırlanan bir operas-
yon gündeme oturdu.Konu yargı-
ya intikal etmiş.Yargının vereceği 
kararları beklemekten başka yapı-
lacak bir şey yok.

Bu konuda seçim öncesi ikti-
dara karşı bir komplo söz konu-
suysa bu da en yakın zamanda 
ortaya çıkacaktır.

Ülkemiz Bir Süreç Testinden 
Geçiyor

Gerçekten ülkemiz ekonomik, 
siyasi ve kültürel anlamda bir sa-
mimiyet süreç testinden geçiyor. 
Merkez sağ iktidar yapılanmaları 
ülkemizde otuz-kırk yılı aşkın bir 
zaman sürecinde hayatiyetini sür-
dürerek idame ettirmişti. Ancak 
bir süre sonra Refah-Yol ile sür-
düren iktidar 28 Şubat sürecin-
den sonra siyaset yerini 2002 de 
muhafazakar demokrat çizgisiyle 
tanımlanan  AK Parti iktidarının 
merkez sağı alaşağı ederek bu dev-
re son verdi. Bundan böyledir hem 
toplum olarak hem iktidar olarak 
on bir yıldır yola devam edilmek-
tedir.

Son yıllarda ve bugünlerde 
hem iktidar hem de toplum ola-
rak öyle görünüyor ki yaşanılan 
bu süreçte çok çetin bir samimiyet 
testinden de geçmekteyiz. Kendi 
içimizde ve dışımızda derin siyasi 
çekişmelerin veya muhalefetlerin 
“gezi parkı” olayıyla başlayan ve 
bugün ki yapılan operasyonlar ile 
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süren bir ortam içinde  yaşıyoruz. 
Bu sürecin devam edip etmeyeceği 
yakında yapılacak mahalli seçim-
ler sonucu gösterecek.

Siyaset kendi yoluna devam 
ederken toplum da yoluna devam 
ediyor. Ama bundan sonraki yaşa-
nacak ekonomik, siyasi ve kültürel 
süreçler dünya ölçeğinde çok daha 
sancılı ortamlarda geçeceğinin işa-
retlerini taşıyor. Özellikle Ortado-
ğu bölgesinde öyle anlaşılıyor ki 
bölgesel coğrafya da sıcak olaylar 
ile  bir savaş ortamına sürüklene-
bileceği gibi haritalar da büyük 
değişimlerin olabileceğinin işaret-
lerini şimdiden veriyor.

Bizim geçmiş-kadim gelene-
ğimizde toplum olarak sosyal ha-
yatımızda elden ayaktan düşmüş 
ve sokaklarda yatan düşkün insan 
manzaralarına pek rastlanmıyor-
du. Ecdadın kurduğu şefkat ku-
rumları, kimsesiz ve aciz insanlara 
sahip çıkmak için onları yaşatacak 
(İmaret, darulaceze v.b) mües-
seselerle bu insanlara barınaklık 
yapacak çözüm ve çareler bularak 
onları yaşatmıştı.

 Ama  bugün aynı coğrafyada 
yaşayan o ecdadın çocukları ola-
rak bizlere ne olduysa oldu. Bu-
gün modern toplumumuzda aşsız, 
işsiz insanların giderek arttığı ve 
açlıktan ölenlerin bile haberlerinin 
yapıldığı, üzücü bu tür insan man-
zaralarına rastlıyoruz.

Sosyal ilişkilerimizde arka-
daşlıklarımıza, kardeşliklerimize, 
komşuluklarımıza, akrabalıkları-
mıza ve yaşlanmış büyüklerimize 
karşı samimiyet, vefa  içeren tutum 
ve davranışlarımıza baktığımızda 
“bize ne oldu böyle” dedirttirecek 
cinstendir maalesef.

 Önce kendimize, yakınlarımı-
za ve hepimizin Müslüman kardeş 
olarak yaşamış olduğumuz bu coğ-
rafyanın insanlarına ne kadar ya-
bancılaştığımızın, yabanlaştığımı-
zın bilmem ne kadar farkındasınız?

Aramızdaki ahlaki değerlerimi-
ze olan bağlılığı, birliği , beraber-
liği, hayatla dair sosyal barışımızı 
nifak ve  fi tne ile samimiyetimizi 
bozacak olduğunu bilelim.

Samimiyetimizi buharlaştıra-
cak ve samimiyetimizi öldürecek/
öldürtecek gayri insani ,insanlık 
dışı oyunlara gelmeyelim. Uyanık 
olmazsak eğer, samimiyetsizliğin 
salık verdiği güvensizlik sendro-
munu toplum olarak hep birlik-
te yaşayacağız. Güven kaybı ise 
ümitsizliğin, umutsuzluğun ve ge-
leceksizliğin çağrısı olacak.

 Uyanık olmazsak eğer, o za-
man merhametin yağmurları da 
yağmayacak yüreklerimize; o yü-
reklerimiz, iradesiz bir sonbahar 
yaprağı gibi oradan oraya savrula-
caktır. Her savruluş yüreğimizi ve 
yüreklerimizi yakacaktır. Pişman 
olacağımız keşkelerimizi söyleme-
yelim/söyletmeyelim kendimize.

Eğer biraz dikkat edip farkında  
olabilirsek, insanlar arasında sev-
gi ve saygıyı sarmalayan içtenlik 
duygusu olan samimiyetin nasıl 
yavaş yavaş ölüyor olduğunu gö-
receksiniz.

Samimiyet biz insanları terk 
etmiyor. Biz insanlar onu terk edi-
yoruz.

Samimiyet ölürse bizde ölüyor 
olacağız. İnsanı ve toplumu sarıp 
saracak bağlılık duygularımızdan 
olan samimiyet yavaş yavaş hayat 
evrenimizden çıkarılmaya çalışıl-
dıkça hayat dediğimiz zamanla-
manın içinde bizde manevi ölü-
mümüzü ilan edebileceğiz.

Çünkü ruhsuz ve maneviyatsız 
bir beden; bir ceset olmaktan baş-
ka ne işe yarar.

Samimiyet Olmayınca

Samimiyeti mayalayan  vefa 
ve özlem gibi insani erdemlilikler 
tedavülden kalkarsa kimi özleye-
cek kime karşı vefa göstereceğiz? 
Hayat alanımızı mutlu yaşatacak 

mutlu kılacak olmazsa olmaz yaşa-
ma ümidimiz olan sosyal beraber-
liklerimiz değil midir? Toplumsal 
varlık olan insan bir beraberliğin 
içinde ancak mutlu olabilir.

Para, insana maddi bir refah 
sağlayabilir ya da  hayatı sıkıntı 
çektirmeyecek  bir rahatlama geti-
rebilir . Ancak manevi bir huzuru 
bulabilmek o kadar kolay değildir. 
Yeryüzündeki  imkan sahipleri 
parası yüzünden bir çok maskeli 
sahte dostları kolay  tedarik ede-
bilirler.

Lakin gerçek ve zor kazanılan 
samimi dostları öyle kolay kolay 
bulabilme ise pek basit olmasa ge-
rek. Samimiyet; aşkınlığı olan bir 
inanca teslim olunacak bir niyet ve 
kararla  merhamet duygusu daha 
da  güçlenir. Merhametin kalma-
dığı bir yürekte ise samimiyetin 
esamesi bile okunamaz.

Merhametsizliğin acıması yok-
tur. Merhametsiz bir kalp, derin-
liklerinde ancak acımasızlığı ve 
zulmü barındırabilir. Büyüklen-
meci benlikler/bencilliklerin psi-
kolojik alanlarında daima bir öfke 
asabiyeti vardır. Öfke asabiyetinin 
olması kişiye daha fazla ön yargılı  
bir açgözlü bencilliği dayatabilir. 
Bu nedenden dolayı öfke asabi-
yetinin varlığı ise kesinlikle sağ 
duyuyu çağrıştıracak olan aklın 
kullanılmasına izin vermez.

Sağduyu ile hareket edecek bir 
akıl, insanlar arasında asgari mo-
nolojik azami diyolojik diyalogları 
sağlayabilecek buluşmaları kur-
durabilir. Sosyal iletişimler sosyal 
beraberlikleri oluşturur. Sosyal 
aktivitelerin olması insanı yalnız-
lıktan kurtarabildiği gibi insanlar 
arasında manevi birliktelikleri de 
sağlar. Sosyal beraberlik içinde ya-
şamaya alışan insanlar birbirleriyle 
kaynaştıkça aralarında empatileri, 
diğerkamlıkları ve özgecilik yak-
laşımlarıyla pekala bir dayanışma 
bütünlüğünü de  sağlayabilirler.
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Dayanışma sağlandıkça bera-
berlik bilinci de artacaktır. İnsan-
lar arasında kurulan bu güzide 
iletişim hayatı yaşanılır kılacak bir 
paylaşımcılığı da beraberinde taşı-
maya yardımcı olacaktır. İnsanlar 
arasında kurulan bu korelasyon  
ya da iletişim dayanışmaları sami-
miyeti öldürmeye çalışan postmo-
dern seküler emperyalizmin pek 
işine yaramaz.

Ama insanı etken konumdan 
çıkarıp edilgen konuma indirge-
mek isteyen anlayışları asla gör-
mezlikten gelmemeliyiz.

İç dünyalarımızda psikolojik 
duvarlar örülmesini istemiyorsak, 
psikolojik trravmalara karşı maruz 
kalmak istemiyorsak , boş ve ma-
neviyatsız yaşamak istemiyorsak 
bir hoş sedaya dayalı tatlı huzuru 
aramaya, tedarik etmeye ya da sür-
git yaşatmaya devam edelim.

Toplum olarak samimiyet hu-
zurunun kalıcılığı için mücadele 
edelim. Postmodern seküler ya-
şam tarzı tuzağının samimiye-
ti buharlaştırma adına başlattığı 
operasyonlardan en çok  nasibini 
alanlar da  ne esef verici ki çocuk-
larımız ve ailelerimizdir.

Çocuklarımızla ve ailelerimizle  
beraberlik ve dayanışma bağlılık-
larımızı yeniden güçlendirelim. 
Ailelerde son zamanlarda meyda-
na gelen boşanmaları göz önünde 
bulundurarak parçalanmış aileler 
konumuna gelmeyi engellemeye 
çalışalım.

Dijital teknolojinin başına ge-
çip haddinden fazla zaman har-
cayan çocuklarımızı köleleştirme 
tuzaklarından  lütfen koruyalım.

Bilgisayarın gerekli olduğunu 
ancak her şeyde olduğu gibi burda 
da aşırılıklara kaçılmadan kulla-
nılmasının daha yararlı olacağı bi-
lincini vermeye çalışalım. Çok geç 
kalmadan tedbirlerimizi bir bilinç 
disipliniyle ele alalım.

Aile müessesemizin korunması 
konusunda şifa olabilecek her ne 
kadar bir çalışma yapılıyorsa da ne 
yazık ki yeterli olmuyor. Ailemizin 
korunması ve yaşatılması için çok 
ciddi önlemleri alabilecek toplu-
ma yönelik toplumsalı dönüştü-
recek projeler hazırlamalıyız. Bu 
projeleri devlet kurumu olarak 
üretemiyorsak sivil toplum örgüt-
leri bu soruna yönelik acil çözüm 
ve eylem planları hazırlamalıdır.

Aile kurumunu ihya etmek 
için de ayrı bir çalışma başlatalım. 
Aksi takdirde “Her şey çok geç 
kaldı” yakınmalarının içinde son-
radan bunalmayalım. Samimiyeti 
yok edecek yangın kendimizden 
, çocuklarımızdan ve ailemizden 
başladığını unutmayalım. Çok 
geç kalmadan sosyal birliktelikleri 
teessüs edebilecek çalışmaları ve 
tedbirleri bir an önce alalım.

Önlemleri almada geç kalır-
sak, ailenin içinde ayrışımcı ihti-
lafl ar nüksedeceğinden çok yakın 
zamanlarda istemediğimiz acıları 
toplum olarak yaşayacağız demek-
tir. Daha şimdiden aile içi görüş 
farklılıkları, düşünce ayrılıkları 
ve çatışmaları ailemizin o samimi 
ve mutlu tablosunu nasıl alaşağı 
etmeye başlandığını ve nasıl bo-
zuk sesler çıkardığını/çıkaracağını 
unutmayalım.

Her şeye rağmen samimiye-
timizin kurtuluşu için mücadele 
edelim. Zira yine de  samimiyetin 
nasıl bir kurtuluş ümidimiz oldu-
ğunu da hiç unutmayalım. Sami-
miyet, hayatımızın olmazsa olmazı 
olmalıdır.

İnsana hiçbir karşılığı olmadan 
değer veren yeganelik taşıyan  hak  
inancın ve iklimin içinde yaşıyor 
olmamız bize samimi olmanın 
ümidini anbean  vermektedir. Bi-
zim inanç coğrafyamızda hak ve 
hakikate olan inancımızı dosdoğru 
yaşayabilirsek eğer yalnızlık bizim 
için yok demektir. Bizim hakikat 

inancımız, insanı yalnızlaştıran  
bireyselliğe karşı olduğu için in-
sanına sahip çıkar. İnsanını yalnız 
bırakmak istemez. Yeryüzünde 
insana sahiplenen ve yegane  bir 
inanç ikliminin atmosferinde bu-
lunmamız ne de olsa bir avantaj. 
Bu şefkat dolu inancı yaşayıp/ya-
şatabilmemiz de güzel bir kazanç 
olacaktır. Ancak müstakimce ko-
runmak istiyorsak ya da korun-
mayı talep ediyorsak şayet hak ve 
hakikate dayalı bu inanç sistemi 
bize  güzel yüzünü  o zaman gös-
terecektir. Bundan hiç şüphemiz 
olmasın. Aksi takdirde en  kuşatı-
cı sonucu beklemek anlamsız bir 
ham  hayal olarak kalacaktır.

Bu emsalsiz hak ve hakikat 
dolu inanca gerekli şart olan sami-
miyeti gösterebilirsek eğer işte o 
zaman o da bize; merhameti, vic-
danı, yakın olmayı, sevgiyi, şefka-
ti, değer vermeyi, empati yapmayı, 
diğerkamlığı, paylaşmayı, dayanış-
mayı ve bütün iyilikleri salık vere-
cek o muhteşem  samimiyetinin 
yüzünü gösterecektir.

Hak ve hakikat dolu inancı-
mızın bize en büyük vefası, sami-
miyettir. Önce kişinin kendisine 
olan,ailesine olan ve milletine olan 
güveni; salihçe yapılan bir sadakat 
aktidir.

Unutmayalım ki; bir insanın 
idealleri, umutları, hayalleri, emel-
leri, ahlaki edebi halleri  hakikat 
ilkelerinin zaafl arından dolayı 
ölürse samimiyetin ölümü de önce 
kendinden başlayacak demektir. 
Samimiyetin ölümü; insanın, in-
sanlığın içinde yaşadığı hayatın da 
ölümü demektir. Samimi olup sa-
mimi kalabilmek için samimiyetin 
esenlik ve güvenliği içinde hayat-
larımızı kolaylaştıralım. Samimi-
yetin ölümünün, insanın hasbi ol-
mayan tavrı ile bittiğini hasbi tavrı 
ile başladığını sakın unutmayalım!
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Dolayısıyla da beklemeli ve fırsat 
doğduğunda sahneye çıkmalı. 
Hani bu bambaşka bir sahne 
performansı: Kâh hasımdan yana 
olursun kâh hısımdan... Çıkarın, 
menfaatin neredeyse sen ora-
dasındır. Bugün ak dediğine 
yarın kara diyebilirsin. Mühim 
olan kazanmaktır; kazanmak ve 
başarılı olmak... Tabi bu sadece 
senin başarındır. Başkasının ne 
talep ettiği, ne tür sancılar çek-
tiği hiçbir önem arz etmemekte-
dir. Onun duyguları senin duy-
gularını bastırmamalıdır. Zira 
her zaman için sen esas kahra-
mansındır. Diğerleri figürandır. 
Olsalar da olur olmasalar da... 
Zaten sen muzaffer olursan top-
lum da kazanır. Huzura kavuşu-
lur, acılar sona erer. Nitekim bu, 
senin dünyandır. Başkalarının da 
kendi evrenleri vardır. Herkes 
kendi çöplüğünde eşelenmeli, 
kendi dünyasında koşturmalıdır. 

Ama böylesine bir portre çiz-
mek zordur. Bir kere kurnaz 
olmalısın. Sonrasında da piş-
kin. Başkalarının utanç vesikası 
kabul ettiği şeylerden sen övünç 
duymalısın. Yeri geldiğinde 
unutmalı hiç ama hiç hatırlama-
malısın. Geçmişin kaygısını güt-
memeli, geleceği sadece kendi 
çıkarların doğrultusunda değer-
lendirmelisin. Senin gibi düşü-
nenlerin dışındakilere kesinlik-
le yüz vermemelisin. Onların 
varlığını yokluk kabul etmeli-
sin. Seni yüceltecek, sana paye 
kazandıracak ne varsa kabullen-
meli, övgü nereden gelirse gelsin 
benimsemelisin. Rakip gördük-
lerine her fırsatta çelme takmalı, 
onlara hayat hakkı tanımamalı-
sın. Safına katamayacaklarından 
uzaklaşmalısın. “Öteki” tabirini 
içselleştirmeli, doğruyu yalnızca 
kendinde aramalısın.   

T ürkiye 28 Şubat gerilimiyle 

başlayan ve ucu bugünle-

re kadar ulaşan ciddi bir ana-

for yaşıyor. Ülkede suni blok-

lar oluşturuluyor, insanlar taraf 

olmaya zorlanıyor. Bir başka 

değişle tarafgirlik pompalanı-

yor. Bir yanda hasımlar diğer 

yanda ise hısımlar yer alıyor. 

Hasımlar muhalif kanadı temsil 

ederken hısımlar dost kalmayı; 

yandaş gibi davranmayı tercih 

ediyor.  Muhalif tavır takınan-

lar kriz üzerine kriz senaryoları 

çiziyor, gerginliği sürekli tırman-

dırıyor. Bu kimseler iktidarı her 

fırsatta “ideolojik” bir unsurun 

parçası olarak değerlendire-

rek sadece eleştiriyor. Destekçi 

kanat ise kritik mekanizmasını 

kesinlikle işletmiyor, meseleleri 

sadece günah çıkarma boyutu 

üzerinden yorumluyor. Atılan 

her adımı alkışlıyor; alınan her 

karara onay veriyor. İşin özü 

aslında iki taraf da ne yaptığı-

nı bilmiyor. İşine geldiği gibi 

davranıyor, hadiseleri bilinçsizce 

ve tek kutuplu olarak irdeliyor. 

Dolayısıyla da insaf ve vicdan-

dan yoksun bir portre çiziliyor. 

Peki, böylesine flu bir ortamda 

bize nasıl davranmak düşüyor? 

Müslüman bireyin kendisin-

den emin olması, yaşananları, 

meydana gelen hadiseleri sentez 

ederken, adalet mekanizmasını 

işletmesi, doğruluk ve hakikat-

ten ayrılmaması gerekiyor. 

  Toplumsal Dezenformasyon 
Bireylerin Kötü Ahlakından 

Doğar

Şunu rahatlıkla ifade edebili-

riz ki Müslüman kesimin önemli 

bir kısmı, Türkiye’deki siyasi, 

sosyal yahut iktisadi mesele-

leri irdelerken ciddi bir zihin 

karışıklığı yaşıyor. Sorunlar ya 

bireyselleştirilip şahsi çıkarlar 

doğrultusunda değerlendiriliyor 

ya da cemaat ve meşrep algısına 

kurban ediliyor. Birinci şıkta yer 

alanların samimiyetsizce tavır 

güttükleri aşikâr. Bu kimseler 

“bana dokunmayan yılan bin 

yaşasın” düsturunu ilke edinip, 

parsadan bir pay koparma çaba-

sındalar. Öyle ya kurt dumanlı 

havayı sever, her türlü gerilim-

den kazançlı çıkmak mümkün. 

MÜSLÜMAN 
KENDİSİNDEN EMİN 
OLAN KİMSEDİR

Muhsin ÖNAL
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 Hepimiz Birimiz;
Birimiz Hepimiz İçin

İkinci şıkta yer alanlar için 

durum biraz daha değişiktir. 

Bu kimseler safiyane bir tavır 

güderler, Ağabey, hoca, amca 

ne derse o yapılır; ona göre 

davranılır. Kurnazlıktan ziya-

de iyi niyet esas alınmaktadır. 

Beyefendilerin samimiyetinden 

şüphe duyulmamalıdır. Ama bu 

samimiyet mensubu oldukları 

yapının çıkarlarıyla doğru oran-

tılıdır. Ha bir de düşünmeye 

gerek yoktur. Çünkü senin için 

düşünenler vardır. Zaten düşün-

mek asla sizi doğru sonuca ulaş-

tırmaz. Ağabeyler herşeyi bilir;  

matematikten de anlar, politika-

dan da kültür ve sanattan da... 

Dolayısıyla bu kimselerin akıl-

ları ağabeylerinden menkuldûr. 

Üstelik akledip fikretmene de 

gerek yoktur. İstişare iyidir ama 

bunlarınki istişare değil koşul-

suz itaattir.

 Ağabeyler, dolaşır, gezer, 

karar alır ve bu kararlar büyük 

bir gayret ve içtenlikle uygula-

nır. Sorgulamak, kritik etmek 

mümkün değildir. Onlar söyle-

mişse mutlaka bir nedeni vardır. 

Kişinin bulunduğu ortam var-

lık sebebidir ve birey kendisini 

ancak bu ortam vasıtasıyla ifade 

edebilir. Kozayı delmek ve kişi-

ye dikte edilen söylemin dışına 

çıkmak mubah değildir. İnsan 

kendisini cemaatine adamalı 

aksi tutum gösterenleri kabul-

lenmemeli yahut toplum dışına 

itmelidir. Başkalarının canı yan-

dığında üzülmeye gerek yoktur. 

Çünkü onlar başkasıdır. Onların 

da ağlayacak dostları vardır.

Bireyden çok topluluk, kitle 

psikolojisi önemlidir. Cemaat 

kazandıkça halk da kazanacak-

tır. Amaca ulaşmak için pek 

çok yolu denemek mubahtır. 

Makyavelist bir mantık güdülür. 

Meşrep her şeyin ötesindedir. 

Mutluluk ancak meşrebin huzu-

ruyla tesis edilir. Kişi, bulundu-

ğu yapının içinde erimelidir. Ben 

değil bize ulaşılmalıdır. Ama bu 

biz sadece senden olanlar için 

geçerlidir. Bu arada onlar her 

türlü yakıştırmayı yapar ama siz 

yapamazsınız çünkü kardeşsi-

nizdir. Hâşâ biz kimiz ki mantı-

ğı hâkimdir asla ağabeylerinizin 

üzerine çıkamazsınız. 

Müslüman Başkasının
Acısına da Kulak Verendir

Peki, böylesine bir ortamda 

bize düşen ödev ve sorumlu-

luklar nelerdir? İlk olarak şunu 

ifade etmeliyiz ki Türkiyeli 

Müslümanların en öncelik-

li meselesi otokritiktir. Herkes 

şapkasını önüne koymalı; yaptı-

ğı hatalardan ders çıkarmalıdır. 

Bağnazca tutumlar terk edilmeli 

mutlak doğrunun sadece Allah’a 

ait olduğunun ayırdına varılma-

lıdır. Dava arkadaşları, ağabeyler 

ve hatta cemaat imamlarının da 

hata yapabileceği, zaman zaman 

yanılabileceği gerçeği göz ardı 

edilmemelidir.

Bununla birlikte şahsiyet-

li bir Müslüman sadece kendi 

canı yandığında ağlamak yerine 

başkalarına da hayat hakkı tanı-

malıdır. İslâm milletinin acıla-

rını benimseyerek kabullenmeli 

sadece kendisine dokunuldu-

ğunda bağırmamalıdır. Şahsına 

yahut mensubu olduğu yapıya 

zarar veren bir hususun toplu-

mun umumu için fayda getire-

bileceği ihtimalini yadsımama-

lı yalnızca bireysel menfaatleri 

peşinde koşmamalıdır. Bir başka 

değişle meseleleri sadece kendi-

sinin yahut cemaatinin çıkarları 

doğrultusunda değerlendirme-

meli acısı olan herkesin sesine 

kulak vermelidir. Bu da ancak 

cemaat ve meşrep algısını savun-

mak yerine İslâm’ı üst kimlik 

olarak benimsemekle mümkün 

olacaktır. Diğer taraftan yal-

palamak, sağa sola savrulmak 

Müslüman bir bireye yakışma-

maktadır. Elbette ki kanaatler 

gelişir, olgunlaşır ama omurga-

da değişme olmamalı, iskelet 

sağlam kalmalıdır. Dün dündür 

bugün bugündür söylemiyle 

hareket etmek yerine her şeyini 

kaybedeceğini bile bilse doğru-

larından vazgeçmemelidir. Ölçü 

Allah’ın vahyettikleri olmalı, 

O’nun iradesiyle çelişen hiçbir 

şey mubah görülmemelidir. 

Sonuç itibariyle Türkiyeli 

Müslümanlar çok büyük sancı-

lar çekerek bugüne ulaşmışlar-

dır. Kuşkusuz içinde bulunulan 

süreçte atılan her adımı, alınan 

her kararı onaylamak adilane bir 

tutum olmayacaktır. Ancak bir 

çıkarımda bulunurken mutlaka 

geçmişin muhasebesi yapılarak 

sonuca ulaşılmalı, meseleler 

umumun menfaatleri doğrul-

tusunda değerlendirilmelidir. 

Nitekim şahsımız yahut men-

subu olduğumuz yapıya yönelik 

menfi tutumları kişiselleştirerek 

muhataplarımızı düşman kabul 

etmek doğru değildir. Zaten 

böylesine bir tutum bizi top-

lumdan uzaklaştırır ve yalnızlığa 

iter. Daha da önemlisi canımız 

yandığında yahut başımız sıkış-

tığında desteksiz bırakır.
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yavaş bir dönüşümü fark etme-
yeceklerdir. Bir elmanın yerine 
armut koyarsak, bir değişim 
sağlamış oluruz ve herkes bunu 
fark eder; ancak elmanın içini 
oyarsak, artık onun elma niteli-
ğini/muhteviyatını kaybettiğini 
kimse fark etmez, ancak o gö-
rünüşte hâlâ bir elmadır. İçleri 
boşaltılmış, niteliksiz Müslü-
man kimlikler de bu şekilde or-
taya çıkmaktadır; zihinleri kir-
letilerek, dönüştürülmektedir.

Ne yazık ki bu kirlenme ve 
dönüşüm Müslümanların inan-
cına, bilgisine, eylemine, iliş-
kilerine, hayatlarının her nok-
tasına saldırmaya devam edi-
yor. Zihinler kirlendiği zaman 
gönüller, gönüller kirlendiği 
zaman da inançlar/itikadlar 
ve kişinin dayandığı kriterler 
kirlenir. Bu da insanların or-
taya koyduğu beşeri kuralları 
ön plana çıkarıp gerçek Kural 
Koyucu’dan uzaklaşmaya sebe-
biyet verir.   

Bilmeliyiz ki; bütün beşe-
ri ideolojiler en büyük hasım 
olarak ilahi dini görürler. İde-
olojik hasımlığın pençesine 
düşen Müslümanlar selim akıl 
sahibi olma yeteneklerini kay-
bederler. Oysa ki Yüce Yarata-
nımız, zihinlerimizin en önem-
li fonksiyonu olan “düşünce” 
bağlamında gerçek müminle-
rin “akl-ı selim” sahibi oldu-
ğunu vurgular. O halde bizler 
Allah’ın yeryüzünde yarattık-
ları hakkında düşünüp, ibret 
alıp, tüm insanlığa indirdiği 
Kur’ân’ı anlayıp özümseyebi-
lecek berrak, kirlenmemiş bir 
zihne sahip olmalıyız ki gerçek 
mümin niteliğimizi elde ede-
lim, hayat yolunda yalpalama-
yalım. Rabbimiz’in sağlam, gü-

G ünümüzde Müslümanla-

rın karşı karşıya kaldığı 

en hay ati sorunlardan biri ve 

hatta bütün sorunlarının teme-

lini oluşturan “zihinlerin kir-

lenmesi” ve bunun bir sonucu 

olarak ortaya çıkan “Müslü-

manların dönüşümü” mesele-

sidir. Bu meseleyi gündemimi-

ze taşımamızdaki amacımız, 

Müslümanların kendilerine ve 

hayata bakma biçimlerini de-

ğiştirip dönüştürerek, yalnız-

ca kimlikte Müslüman kalma 

ve ilahi ölçü ve hassasiyetlerle 

bağının zayıfl aması tehlikesiy-

le karşı karşıya olduğumuz bir 

süreçten geçmemizdir. 

Burada bahsedilen dönü-

şüm; varolan bir kavramın içini 

boşaltıp ona istenilen içeriğin 

yüklenmesi ve içerikleri farklı 

bu yeni kavramların Müslü-

man zihinlere yerleştirilmesi-

dir. Aslında bir şeyi dönüştür-

mek, onu yok etmek için kul-

lanılabilecek en etkili silahtır, 

Müslümanlar için esas tehlike 

buradadır. Çünkü insanlar hızlı 

bir değişmeyi fark edebilirken; 

ZİHİNSEL KİRLENME 
VE DÖNÜŞÜM

Şeyma KİL
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venilir ipine sımsıkı sarılalım ki 
O’na hep yakın olalım.

Öyleyse, Müslüman bireyler 
ve toplum olarak bizler, düşün-
celerimizdeki esaret zincirlerini 
kırıp, özgür, sahih, temiz ira-
deye/akla/düşünme melekesine 
nasıl sahip olabiliriz? Zihnimizi 
kirlenme ve dönüşümden nasıl 
uzak tutabilir, nasıl arındıra-
bilir ve zihnimizi bu tutsaklık 
karşısında tekrar nasıl özgür 
kılabiliriz?

Peki, arınma nedir? Arın-
ma; insanın inanç, düşünce 
ve eylem bazında yani haya-
tının her noktasında vahye 
uygun davranmasıdır. Do-
layısıyla zihni arındırmanın 
yolu yanlış bilgi kaynakla-
rından uzaklaşmak, vahyi 
bilginin ışığına yönelmektir. 
Nitekim ayette Rabbimiz: 
“Nefsini temizleyen ancak 
kurtuluşa ermiştir.” diye ses-
lenerek kurtuluş yolunun 
gönülleri, zihinleri ve nefi s-
leri arındırmak olduğunu 
söylemiştir? 

Günümüz dünyasında 
doğru olarak kabul edilen 
ve bize empoze edilmeye ça-
lışılan bilgi, vahyi bilgiden 
uzak, tamamen insanların 
oluşturduğu bir bilgidir. Bir 
Müslüman’ın mutlak doğru 
ve değişmez bir bilgiye sahip 
olması ve bu bilgi kaynağına 
bağlı olup hayatını onun üze-
rinden tanzim etmesi zihninin 
korunmasını sağlayacaktır. 
Böyle bir zihin, dönüşümün 
yanlış gidişatına asla kapılmaz. 
Her tür bilgi, yorum, haber, en-
formasyon karşısında daha sağ-
lıklı, tutarlı, isabetli zihni ak-
tivite de bulunur; çünkü zihin 
kodları sahihtir, bilgi kanalları 

güvenilirdir. Bu bilgi kanalı, za-
manlar ve mekânlar üstü olan 
vahyi bilgidir. 

Demek istediğimiz şudur: 
Müslüman birey vahyi soyut-
layan bir bilimin yolundan 
gider, Kur’ân’dan uzaklaşır ve 
onu mutlak bilgi kaynağı, ha-
yatı düzenleyici bir rehber, sa-
hibi olan Rabbinden uzatılmış, 
karanlık kuyulara düşmekten 
kurtaran bir ip olarak görmez-
se, Müslüman kişiliği; dönüş-
müş, kirlenmiş ve bozuk bir 

hayat tarzına sürüklenmiş olur.
İslâm ve insan düşmanları-

nın oluşturmaya çalıştığı yeni 
Müslüman modeli; onların 
gösterdiği doğrultuda hareket 
eden, onların istediği gibi ko-
nuşan, onların istediği gibi gi-
yinen, onların istediği gibi dü-
şünen ve gittikçe bireyselleşen, 
bencilleşen, tek tipleştirilmiş 
Müslümanlardır. Böylesi yön-
lendirmeler artık toplumumuz-

da da içselleşmiş, tepki göste-
rilmez hale gelmiş durumda.   

‘Ben güzel ahlakı tamamla-
mak üzere gönderildim.’ diyen, 
yürüyen ve yaşayan Kur’ân 
timsali bir peygamberin üm-
meti olmamıza rağmen ahlakı; 
Kur’ân’da Allah’a itaatten sonra 
emredilen anne-babaya itaati; 
büyüklerimize saygıyı, edebi, 
mahremiyeti bile bireyselleştir-
dik. Hiçbir insan, hassaten bir 
Müslüman ‘bu benim hayatım, 
istediğim gibi davranabilirim’ 

deme lüksüne/sorumsuzlu-
ğuna sahip değildir. Her bir 
hareketi, tavrı çevresini, top-
lumunu etkilemekte, toplu-
mun yükselme veya çökme, 
medenileşme veya vahşi-
leşme şeklindeki geleceğini 
tayin eden adetler, değerler, 
yaşam tarzları üretmektedir!

Tam da bu ortamda, ge-
lecek demek olan gençlerin 
tavrı ön plana çıkıyor. Çün-
kü gençler bulundukları 
ülkeyi ve dünyayı müspet/
menfi  değiştirebilme potan-
siyeline sahip olduklarından, 
kirlenme ve dönüşüme en 
çok maruz kalan kesimdir. 
Evet, bu süreçte en büyük 
görev ailelere ve eğitimcilere 
düşüyor. Aileler gençlerini, 
gözbebeği evlatlarını vahyi 

bilgiyle ilahi ahlakla yeterince 
donatıp Müslüman’ca düşünen 
ve yaşayan, toplumla hemhal 
olmuş, her tür zihni, bedeni 
kirlerden uzak duran bireyler 
olarak yetiştirmeliler.   

Şu hakikat asla unutulma-
malıdır ki; bir cevherin üzeri 
ne kadar pas tutsa da, o pası te-
mizlerseniz, cevher yine eskisi 
gibi parıldar

İslâm ve insan düşmanları-

nın oluşturmaya çalıştığı yeni 

Müslüman modeli; onların 

gösterdiği doğrultuda hare-

ket eden, onların istediği gibi 

konuşan, onların istediği gibi 

giyinen, onların istediği gibi 

düşünen ve gittikçe birey-

selleşen, bencilleşen, tek tip-

leştirilmiş Müslümanlardır. 

Böylesi yönlendirmeler artık 

toplumumuzda da içselleşmiş, 

tepki gösterilmez hale gelmiş 

durumda.
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zaman destek olmuş ve onları 

yalnız bırakmamıştır.1 O, ken-

disinden korkanlara, bir çıkış 

yolu göstereceğini, onlara işle-

rinde kolaylık lütfedeceğini vaat 

etmiştir.2 

Kanaatimize göre mümin-

ler, samimi ve özden gelen bir 

istekle, Müslüman ülkelerdeki 

katliamın, terör, fitne ve fesa-

dın durdurulması için Batı ülke-

lerinden ve süper devletlerden 

yalvarırcasına bekledikleri ve 

umdukları yardımı ve çıkış yolu-

nu Allah Teâlâ’dan bekleselerdi 

ve bu konuda Arş-ı Âla’ya daya-

nan feryatları olsaydı, bundan 

daha hayırlı olurdu. Bu yüzden 

ümmetin gözyaşı dökerek tam 

dua etme zamanıdır. Hz. Nuh’un 

yaptığı dua gibi tazarruunu ve 

talebini yüce makama sunma 

vaktidir. Hz. Nuh’un yalvarışı 

gibi bir yalvarışa ne kadar ihti-

yacımızın olduğunu söylemeye 

bile gerek yoktur. Biz öncelik-

le duanın tanımını ve önemini 

kısaca izah ettikten sonra Hz. 

Nuh’un yaptığı dua ve bu dua 

üzerinden çıkaracağımız dersleri 

ele alacağız. 

a- Duanın Sözlük Anlamı

Dua kelimesi, yardım iste-

mek, seslenmek, çağırmak, 

yakarmak, talep etmek, Allah’a 

yalvarmak, Allah’a niyaz etmek, 

ibadet etmek anlamlarına gelir.3 

b- Duânın Terim Anlamı

Duânın hakîkati, kulun şanı 

yüce olan Rabbinden mütevazi 

bir şekilde medet, ihtimam ve 

yardım dilemesidir.4

Mü’min, dua ederken son 

derece alçak gönüllü bir şekilde, 

M iladî bir yılı tamamladı-

ğımız şu sıralarda İslâm 

coğrafyasında işgal, katliam, 

gözyaşı, baskı, zulüm, işken-

ce ve terör olayları alabildiğine 

devam etmektedir. Mazlumların 

feryatları ve çaresiz çırpınışla-

rına ne Batı dünyası ve ne de 

süper güç olarak bilinen dev-

letler ve onların halkları kulak 

astı. Kurdukları üst teşekkül-

ler, Müslüman kanının akma-

sına ses çıkarmadı. Belki de 

bunun en büyük âmili, yerin 

altındaki petrolü, Müslüman’ın 

kanından daha değerli sayan 

insafsız anlayış ve merhamet-

ten yoksun zihin karmaşasıdır. 

Diğer taraftan katliama uğrayan 

Müslümanların yaşadığı ülke ve 

bölgelerdeki çoğu idareciler de 

zafiyetlerinden ya da Müslüman 

görünümü ile mütegalliplerin 

adına çalıştıklarından söz konu-

su katliamların ve işgalin önüne 

geçebilecek adımları atmadılar. 

Buna paralel olarak sindirilmiş, 

korkutulmuş Müslüman halkın 

da ses çıkaracak ne mecali ne 

bilinç düzeyi kaldı. 

Bu hengâme içerisinde maz-

lumların tek ve asıl dayanağı 

bütün kâinatı ve varlıkları yara-

tan Allah kalmıştır. O, samimi 

yakarışları reddetmez. O, pey-

gamberlerine ve mazlumlara her 

Hz. NUH’UN DUASI 
EKSENİNDE ÜMMETİN 

DURUŞU

Kerim BULADI
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yalvararak yakararak, ne istedi-

ğinin, kime yalvardığının, kim-

den yardım talep ettiğinin far-

kında olacak bir tavırla niyazda 

bulunmalıdır. Âlemlerin Rabbi 

olan, bütün güç ve kudreti elin-

de tutan Allah Teâlâ’ya teslimi-

yetin bir ifadesi olan dua, kulun 

acziyetini itiraftır. Bu yüzden 

dua ederken gayet edebli, hür-

metli olunmalı, haddini bilerek 

talepte bulunulmalıdır.

c- Duanın Önemi

Duâ, kulluk makamları-

nın en önemlisidir. Zira dua, 

kulun Allah’ın hâkimiyet ve 

yüceliğini ikrar ve itirafıdır. 

Dua, bir ümit kaynağıdır. 

Allah Teâlâ’nın rahmet ve affı-

nı ümit etmek, kulluk hayatı-

nın en mühim noktasıdır ve 

her türlü maddi ve manevî 

başarının da sırrıdır. 

Duayı önemsemek, 

Allah’ın azametini ve kudreti-

ni itiraf etmektir. Allah Teâlâ, 

azamet ve kudretini kabul 

edenlere rahmet kapılarını 

açacağını vaat etmiştir. Duaya 

tenezzül etmeyenlere Allah, 

değer vermez. “(Rasûlüm!) 

De ki: Duanız olmasa, Rabbim 

size ne diye değer versin?...”5 

âyeti bu gerçeğe işaret etmek-

tedir. 

“Bana dua ediniz ki, size ica-

bet edeyim.”6 “Rabbinize yalvara 

yakara ve için için dua ediniz”7 

gibi birçok âyet, duanın önemi-

ne vurgu yapmaktadır.

 “Hiç olmazsa böyle şidde-

timiz geldiği zaman yalvarsay-

dılar. Fakat onların kalpleri 

katılaşmıştır”8 âyetinde açıkça 

ifade edildiği üzere, Allah Teâlâ 

sıkıntıya maruz kalan kimselerin 

kendisine yalvarıp yakarmama-

larını tenkit etmekte, bu tutum-

larından hoşnut olmadığını açık-

lamakta ve onların kalplerinin 

katılaştığına önemle dikkat çek-

mektedir. 

Aciz, zayıf ve muhtaç oldu-

ğunun şuurunda ve farkında 

olan mü’minin, alçak gönüllü-

lük içinde rahmeti sonsuz olan 

Allah’a yalvarması, O’ndan yar-

dım istemesi ve O’nun koruması 

altına girmesi, onun imanının 

bir gereğidir. “Ancak sana iba-

det ederiz ve yine ancak senden 

yardım isteriz” teslimiyeti içeri-

sinde kulluğunu günde beş vakit 

kıldığı namazlarında defalarca 

ikrar eden ve pekiştiren mü’min, 

Rabbine yalvarmak ve O’na iltica 

etmekten haz alır, güç ve kuvvet 

bulur 

Kur’ân-ı Kerîm’de duanın 

önemi ve derinliği konusunda şu 

âyet oldukça dikkate şayandır: 

“Kullarım, beni senden sorar-

larsa”9 âyetinde hiçbir söz araya 

girmeden doğrudan doğruya 

“Ben yakınım” buyurulmuş, 

yakınlık da duaya icabet etmek-

le açıklanmıştır. Cenab-ı Hak, 

söz konusu âyette dua yapılır-

ken kul ile kendisi arasına bir 

vasıtanın girmesini istememek-

te ve “Ben yakınım” buyurarak, 

kullarına çok yakın olduğunu 

açıklamaktadır. 

d- Nuh (a.s)’ın Duası

Bu açıklamalardan sonra Hz. 

Nuh’un yaptığı duaları ele alaca-

ğız. Zira Allah Teâlâ’nın peygam-

ber olarak gönderdiği ve dün-

yaya medeniyet getiren seçkin 

insanların diliyle dua yapma-

nın önemi asla unutulmama-

lıdır. Dünyevî işlerimizde bile 

ilgili makamlara, kurumlara 

ya da şahıslara yaptığımız 

müracaatlarda belirli sözcük 

ve cümleler kullanırız. Allah 

Teâlâ’ya halimizi arz ederken 

O’nun risâletle görevlendirdi-

ği has kullarının yaptığı dua 

sözcükleri ile yalvarmanın ve 

yakarmanın daha tesirli ve 

bereketli olacağı göz ardı edil-

memelidir.

İdris (a.s.)’dan sonra-

ki devirlerde Âdemoğulları, 

doğru yoldan ayrılmışlar ve 

putlara tapmaya başlamışlardır. 

Cenab-ı Hak, onlara Nuh (a.s.)’ı 

peygamber olarak göndermiştir. 

Hz. Nuh, nice yıllar kavmini 

Allah’ın birliği (tevhid) inancı-

na davet etmiştir. Yalnız oğul-

ları Sâm, Hâm, Yâfes ile eşleri 

ve diğer pek az kimseler iman 

etmiş, diğer insanlar onun dave-

tine icabet etmemişlerdir.10

Hz. Nuh, kavmini Allah’ın 

birliğini tasdik etmeye ve O’na 

kulluk yapmaya davet etmiştir.  

Ancak kavmi, onun çağrısını 

reddetmiş, onu yalancılıkla suç-

Bu hengâme içerisinde maz-

lumların tek ve asıl dayanağı 

bütün kâinatı ve varlıkları 

yaratan Allah kalmıştır. O, 

samimi yakarışları reddet-

mez. O, peygamberlerine ve 

mazlumlara her zaman destek 

olmuş ve onları yalnız bırak-

mamıştır. O, kendisinden kor-

kanlara, bir çıkış yolu göstere-

ceğini, onlara işlerinde kolaylık 

lütfedeceğini vaat etmiştir.
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lamış ve onun öğüdüne kulak 

asmamıştır. Ayrıca onunla alay 

etmekten de geri durmamışlar-

dır.11

Hz. Nuh, gece gündüz, gizli 

ve açıktan onları tevhide davet 

etmeyi sürdürmüş, fakat onlar, 

kibirlenmişler, hakkı kabul 

etmeye yanaşmamışlardır. Nuh 

(a.s.)’ın davetini duymamak için 

elbiseleri ile yüzlerini kapatarak 

onu küçük düşürecek tavırların 

içerisine girmişlerdir.12 

Yaptığı uyarı ve öğütlere rağ-

men doğru yola girmeyi redde-

den kavmi hakkında Hz. Nuh’un 

yaptığı şu dua, bütün insanlık 

için ibret verici ve önemli bir 

dua olarak bilinir: 

“Nuh: Rabbim! Dedi, yeryü-

zünde kâfirlerden hiç kimseyi 

bırakma.”13

Daha sonra Nuh (a.s) duasını 

şöyle sürdürdü:

“Rabbim! Beni, anamı baba-

mı, iman etmiş olarak evime 

girenleri, iman eden erkekleri 

ve iman eden kadınları bağış-

la, zalimlerin de ancak helakini 

arttır.”14 Tefsir kitaplarında Hz. 

Nuh’un evinden maksadın, mes-

cidi veya gemisi de olabileceği 

açıklanmıştır.

Nuh (a.s.), kavminin üzücü 

ve alaycı tavırları karşısında 

dua etmiş, Allah Teâlâ, onun 

yakarışına icabet etmiş, kendi 

âyetlerini yalanlayan bu kavmin 

şerrinden koruyarak onu, büyük 

bir sıkıntıdan kurtarmıştır.15 

Nuh (a.s.), kendisini yalancı-

lıkla suçlayan ve deli olduğunu 

söyleyerek onu rencide eden-

lerin baskısına dayanamayarak 

Allah’a şu şekilde de yalvarmış-

tır:

“Bunun üzerine, Rabbine: 

Ben mağlup oldum (yenik düş-

tüm), bana yardım et! diyerek 

dua etti16.” 

Bu dua, kavmi tarafından 

yalanlanan ve bu yüzden son 

derce kederlenen bir peygam-

berin yalvarışıdır. Müminlerin 

de, çeşitli zorluklarla, zulüm ve 

baskılarla karşılaşınca bu duayı 

yapmalarında büyük yarar var-

dır. Çünkü mümini, zafere ulaş-

tıracak ve galip getirecek ancak 

Allah’tır. 

Bütün bunların neticesinde 

Nuh (a.s.), Allah Teâlâ’nın emri 

ile bir gemi yapımına başlamış, 

O’nun gözetimi altında gemi-

yi tamamlamıştır. Daha sonra 

kendisine inananlarla birlikte 

gemiye binerek kurtulmuşlar, 

inkârcılar ise boğularak helak 

olmuşlardır. 

Yukarıdaki âyette görüldü-

ğü gibi Nuh (a.s.), kavminin 

risâletini reddetmeleri ve teb-

liğ görevini ifa etmesine mani 

olmaları karşısında güçsüz 

düştüğünü, çaresiz kaldığını, 

mağlup olduğunu itiraf ederek 

Allah’a yalvarmış, kendisine yar-

dım etmesini istemiştir. Allah 

da onun bu yalvarışını kabul 

buyurarak Hz. Nuh’a ve ona 

inananlara yardım etmiştir. 

Asrımızda İslâm coğrafya-

sında yaşayan Müslümanlar 

daha geniş anlamda ümmet-i 

Muhammed mağlubiyet yaşa-

maktadır. Şayet ümmet-i 

Muhammed mağlup duruma 

düşmeseydi, Çeçenistan’da, 

Irak’ta, Afganistan’da, Filistin’de, 

Bosna’da ve Libya’da katliam-

lar yaşanmaz, milyonlarca insan 

sakat kalmaz, yaşlılar, kadın-

lar mağdur olmaz, milyonlar-

ca çocuk yetim bırakılmazdı. 

Suriye’de yüz yirmi bini aşkın 

insan öldürülmez, kimyevî silah-

larla katledilmezdi. Çeşitli İslâm 

ülkelerinde binlerce masum 

teröre kurban gitmezdi. Mısır’da 

namaz kılarken haklı davalarına 

sahip çıkmaktan başka kusurla-

rı olmayan insanlar şehit edil-

mezdi. Dünyayı yöneten ülkeler 

ve sözde insanlığın barışı adına 

kurulan ve hareket eden ulus-

lararası ve uluslarüstü müesse-

seler bu kadar sessiz ve ilgisiz 

kalamazdı.

Bütün bunlar ümmet-i 

Muhammed’in derin bir mağ-

lubiyet yaşadığını göstermek-

tedir. Bu derin mağlubiyeti 

galibiyete çevirecek bir oluşu-

mun ve gücün mevcudiyeti şu 

anda ufukta görülmemektedir. 

Uluslararası güçlerden ve İslâm 

ülkelerinin hâlihazırdaki bir-

çok yöneticisinden de böyle bir 

direncin sergilenmesi ümit edil-

memektedir. Bu üzücü durum-

dan kurtulmak için ümmet-i 

Muhammed’in Hz. Nuh gibi dua 

ve tazarruda bulunması, gözyaşı 

dökmesi zamanı gelip geçmekte-

dir. Ümmet-i Muhammed’in

“Ey Rabbimiz! Biz mağlup 

olduk. Bize yardım et” duası-

nı yapmalarının, “Ey Rabbimiz! 

Bedir’de, Uhud’da, Hendek 

savaşlarında ve daha nice yerler-

de Hz. Peygamber’i ve ona inan-

ları meleklerinle teyit ettin. Bize 

de aynı şekilde yardım eyle. Zira 

senin yardımını kimse engelle-

yemez ve senin galip getirdiğini 

kimse mağlup edemez. Yenik 

düştük. Çaremiz kalmadı. Sen 

çaresizleri, mazlumları mahcup 

etmezsin. Bizi de mahcup eyle-

me. Düşmanları bize güldürme. 

Bizi ezdirme, vatanımıza, canı-
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mıza, malımıza ve namusumuza 

göz dikenleri rezil eyle, mağlup 

eyle. Duamızı kabul eyle” diye-

rek yalvarışlarını ve yakarışlarını 

sürdürmelerinin ve topluca dua 

ve niyazda bulunmalarının tam 

zamanıdır. 

Ümmet-i Muhammed’in Hz. 

Musa’nın yaptığı yakarış gibi 

Allah’a yalvarmalarının tam vak-

tidir:

“Musa dedi ki: Ey Rabbimiz! 

Gerçekten sen Firavun ve kav-

mine dünya hayatında zinet ve 

nice mallar verdin. Ey Rabbimiz! 

(Onlara bu nimetleri), insanla-

rı senin yolundan saptırsınlar 

ve elem verici cezayı görünceye 

kadar iman etmesinler, diye mi 

(verdin)? Ey Rabbimiz! Onların 

mallarını yok et, kalplerine 

sıkıntı ver (ki iman etsinler).”17

Bu ayet, zalim ve zorbaların 

aleyhine dua edileceğinin caiz 

olduğunu göstermektedir. Musa 

(a.s.), bu yalvarış ve yakarışı ile 

hâşa Allah’ı hesaba çekmemekte, 

ancak O’na duyduğu son derece 

itimat ve sevgi ile nazını ve site-

mini bildirmektedir.

Peygamber (s.a.v.), Bi’ri 

Maûne’de kurrayı şehit edenlere 

bir ay boyunca sabah namazının 

farzının son rekatında rükûdan 

sonra beddua etmiştir. Hatta bu 

kabilelerin bir bir ismini saymış, 

bazı mü’minlerin de adını zikre-

derek onların sıhhat ve selameti 

için dua yapmıştır. 

“Allah’ım! Velid b. Velid’i, 

Selemetü ibni Hişam’ı, Ayyâş 

b Ebî Rebia’yı ve mü’minlerin 

zayıf olanlarını kurtar. Yâ Rabbi! 

Mudar kabilesine olan şiddet 

ve baskını artır. Bunu onlara 

Yûsuf’un kıtlık yılları gibi yap! 

Allah’ım! Lihyân, Ri’il, Zekvân 

ile Allah ve Rasûlü’ne isyan eden 

Usayye kabilelerine lanet et!”18

Rasûlullah (s.a.v.)’in bu uygu-

laması, çağımızda mü’minlere 

karşı işlenen soykırım, katliam 

ve etnik temizlemeler karşı-

sında zalimlerin aleyhine nasıl 

dua edileceğini göstermekte-

dir. Ümmet-i Muhammed’in de 

zalimlere karşı buna benzer dua 

yapmasında bir sakınca yoktur.

Yahudilerin de destek verdiği 

ahzâb’ın (bütün küfür gurupları-

nın) İslâm’ı yok etme ve Medine-i 

Münevvere’yi işgal etmek için 

birleştiği Hendek Savaşı’nda 

Peygamber Efendimiz, şöyle 

dua etmiştir: “Ey Kitabı indiren, 

hesabı süratli olan Allah’ım! Bu 

ahzâbı (hizipleri-grupları) hezi-

mete uğrat. Allah’ım! Bunları 

bozguna uğrat ve tarumar 

et.!19 Ümmet-i Muhammed de 

bu hadisten ilham alarak “Ey 

Rabbimiz! Zalimleri, teröristleri, 

katliam yapanları, çocuk, ihtiyar, 

masum demeden Müslümanları 

katledenleri ve onlara arka 

çıkanları mağlup eyle. Güçlerini 

zayıflat. Ordularını dağıt. Kahhâr 

isminle tecelli ederek, onların 

kökünü kazı. Kendi zulümlerini, 

hilelerini ve tuzaklarını başları-

na çevir!” şeklinde gözyaşları ile 

için için tazarruda bulunmalıdır.

Ümmet-i Muhammed, 

Mehmed Akif’in, Allah Teala‘ya 

yalvarışı, içini dökmesi ve ser-

zenişte bulunması gibi gözyaşı 

dökmelidir.

Ya Râb, bu uğursuz gecenin 

yok mu sabâhı? 

Mahşerde mi biçârelerin, 

yoksa felâhı!

Nûr istiyoruz… sen bize yan-

gın veriyorsun! 

“Yandık!” diyoruz…boğmaya 

kan gönderiyorsun! 

İslâm ayak altında sürünsün 

mü nihayet?

Ya Râb, bu ne husrandır, 

İlâhî,  bu ne zillet?

Mazlûmu nedir ezmede, 

ezdirmede mânâ

Zâlimleri adlin, hani öldür-

medi hâlâ!20

Mü’minler, içtenlikle zalimle-

re karşı Allah’tan yardım isteme-

li, O’nun himayesine sığınmalı, 

O’ndan nusret talep etmelidir. 

Zira O’nun yardımını kimse 

önleyemezz. O’nun yardım-

sız bıraktığına da kimse yar-

dım edemez. O’nun açtığı rah-

met kapısını kimse kapatamaz. 

O’nun kapattığı kapıyı da kimse 

açamaz. Gerçek kurtuluş bura-

dadır. 
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ça olur. İşte o sebeple, Rasûlüllah 
“Ya Rabbi, beni nefsimle bir an 
bile olsa yalnız bırakma!” diye 
talepte bulunmuştur. O halde, 
karşılaştığımız problemleri doğru 
okumak ve meseleye ters bak-
mamak gerekiyor. Bazı sıkıntılara 
muhatap olduğumuzda “hep beni 
mi buluyor?” ya da “ben bunları 
hak edecek ne yaptım ki?” türün-
den manasız sözler sarf etmek 
yerine “devirdiğim çamların haddi 
hesabı yok, Cenab-ı Hak beni ikaz 
ederek hatırlatmada bulunuyor. 
Derhal kendimi toparlamalıyım” 
diyerek doğru bir değerlendirme 
yapmalıyız.

Bu noktada bir yanlış anlaşıl-
maya mahal vermemek açısından 
Allah’tan hiçbir zaman hastalık, 
fakirlik, savaş ve sıkıntı vermesi 
istenmeyeceği tam tersine sela-
met ve hüsn-ü akıbet dilenmesi 
gerektiğini belirtmek gerekiyor. 
Nitekim ayette, bazı insanların 
hep dünyevi şeyler istediği belir-
tildikten sonra hakiki müminler 
için, “Onlardan, “Rabbimiz! Bize 
dünyada da iyilik ver, ahirette de 
iyilik ver ve bizi ateş azabından 
koru” diyenler de vardır.” (Bakara, 
201) ifadesi kullanılmıştır. Lakin 
bizim nimet olarak gördüğümüz 
şeyleri Allah vermiyorsa muhak-
kak bunun bir hikmeti vardır. 
Çünkü gayet masumane başlayan 
müreffeh hayat beklentisi kişiyi 
hiç tahmin etmediği menfi bir 
noktaya getirebilir. Allah, kulu-
nun zarara girmesine rıza gös-
termeyeceği için kişiyi ebedi bir 
ziyana sokacak zahiren parlak ve 
cazibedâr fakat batını karanlık 
şeylerden uzak tutmak için sürekli 
ikazlarda bulunur.

“Muhakkak ki sizi biraz korku 
ve açlık; mallardan, canlardan ve 
ürünlerden biraz azaltma (fakir-
lik) ile deneriz. (Ey Peygamber!) 
Sabredenleri müjdele.” (Bakara, 155)

Şimdi, hepimiz iç dünyamızı 
şöyle bir kontrol edelim; elimize 
imkân geçse neler yapacağımızı ve 

Ş u dünya hayatında kimin 
öyle ya da b öyle bir sıkın-

tısı yok ki? Herkes bir şekilde 
işinden, eşinden, sağlığından, 
maddi ya da manevi (ruhi) açı-
dan muhakkak bir imtihana tabi 
tutuluyor. Tam bir saltanat hayatı 
yaşayan birtakım zenginlerin bile 
uzaktan bakıldığında pek parlak 
görünen hallerinin arkasında ne 
gibi karanlıkların (iç buhranla-
rın) olduğunu az çok biliyoruz 
ve duyuyoruz.    Fakat yine de 
“hiçbir sıkıntısı olmayan tam bir 
zevk hayatı sürdüren kimseler var! 
Buna ne dersin?” diye sual edile-
cek olursa; “bunların haline değil 
imrenmek, belki acımak ve bu 
vaziyete düşmemek için Allah’a 
sığınmak gerekir!” diye cevap 
verebiliriz. Gerçekten de, acaba 
heves ettiğimiz her şeyin olması ve 
dünya işlerimizin yolunda gitmesi 
Allah katında mübarek ve sevi-
len bir kişi olduğumuzu garanti 
eden bir işaret midir? Cevabın 
“hayır” olduğu açıkça ortadadır; 
çünkü öyle olsaydı, sıkıntıların 
en büyüklerini peygamberler çek-
mezdi ve zalimler saltanat içinde 
yaşayamazlardı.

Zannedilenin aksine, eğer 
maddi ya da manevi olarak bir 

şekilde imtihan edilmiyorsak 
gidişatımızdan şüphe etmemiz 
ve derhal bir durum muhasebe-
sine girmemiz gerekir. Nasıl ki 
bir çoban başkasının tarlasına 
giren veya uçurumun kenarına 
yaklaşan koyunlarına taş atıp 
tehlikeden muhafaza etmek ister-
se, Cenab-ı Hak da yanlış tarafa 
yönelen kullarını zarardan alıkoy-
mak için çeşitli ikazlarda bulu-
nur. Hiçbirimiz hatasız ve mutlak 
doğru yolda gidemediğimize göre, 
bazı ikazların gelmesi kaçınılmaz-
dır. Malumdur ki, laftan anlayacak 
adama önce sözlü ihtar yapılır, 
eğer anlayamazsa ceza şeklinde bir 
uyarı yapılır. Kişi tüm bunlardan 
anlamayacak durumda ise artık 
kendi haline bırakılır. O halde, 
hiçbir şekilde ihtar almayan biri 
“acaba Allah beni kendi halime 
mi bıraktı?” diye bir sorgulama 
içine girmeli ve durumunu göz-
den geçirmelidir.

Başımıza birtakım sıkıntıların 
gelmesi Allah’ın bizimle ilgilen-
diğinin ve durumun hâlâ ümitvar 
olduğunun alametidir. Allah’ın 
terk ettiği kişinin hali yokuş aşağı 
yuvarlanan bir fıçıya benzer, 
sonunda duvara çarpıp parampar-

MASUM HAYALLER

Selçuk KÜTÜK

Sen sanmadugun yirde, nâgâh açıla perde

Dermân irişe derde, Allah görelüm n’eyler

Gündüz olalum sâim, gice olalum kâim

Allah diyelüm dâim, Allah görelüm n’eyler

Her dem talalum bahre, aldanmayalum dehre

Sabreyleyelüm kahra, Allah görelüm n’eyler

(Yunus Emre)
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kurduğumuz tatlı hayalleri tahlil 
edelim. Aklımızdan şunlara ben-
zer şeyler geçmediğini pek söyle-
yemeyiz herhalde: Şöyle gamsız 
ve kasavetsiz müreffeh bir hayat 
sürsek daha güzel olmaz mı? Yarın 
işe gitme kaygısı, geçim ve istik-
bal endişesi olmayacak derecede 
zengin olmanın neresi kötü olabi-
lir ki? Yeteri kadar zengin olsam 
ve hayalimdeki süper otomobille 
sahilde bir tur atsam ne mahsuru 
var ki? Şu kenar mahallede otur-
duğum evden kurtulup havuzlu 
bir mütevazi saray yavrusuna yer-
leşebilsem fazla bir şey mi istemiş 
olurum? Bu kadar değişiklikten 
sonra hanımı revize etmek de 
vacip olur herhalde!

“Dünya’da ebedi kalma kurun-
tusuyla, sapasağlam malikâneler 
mi edineceksiniz?” (Şuara, 129)

Peki, böyle bir sahte cennet 
içinde yaşıyor olsak, birilerinin 
“Dur bakalım, ne yapıyorsun? 
Ölüm var, hesap var!” ikazları 
ile tatlı hayatımızı zehir etme-
sine müsaade eder miyiz? İkide 
bir ölümden, ahiretten ve hesaba 
çekilmekten bahsedenlerle kar-
şılaşmamak için onlarla bağlan-
tımızı kesmeye çalışmaz mıyız? 
Servetimize ortak olmaya çalışan 
ve kapımızı aşındıran fakir-fukara 
takımına “biz bu noktaya kolay 
kolay gelmedik kardeşim, sen de 
biraz çalışsaydın efendim, hadi 
başka kapıya!” demez miyiz? 
Kendi seviyemizde (!) olmayan 
ayaktakımı ile muhatap olmaktan 
ve onlarla birlikte görünmekten 
kaçınmaz mıyız? Başkalarının da 
bizim gibi bazı hayalleri olduğu-
nu ve bunun gerçekleşmesi için 
servetimizi biraz olsun paylaşmak 
gerekeceği fikri aklımıza geldi-
ğinde bin-bir bahane üreterek bu 
berbat düşünceyi zihnimizden 
temizlemeye çalışmaz mıyız? Bu 
listeyi daha fazla uzatmanın âlemi 
yok; herkes kendi iç dünyasın-
da işin nereye uzanacağını idrak 
etmiştir herhalde.

Cenab-ı Hak insanları durum-
larına göre bazen zenginlik ve sıh-
hat ile bazen de hastalık veya fakir-
likle imtihan edebilir. Dolayısıyla, 
Allah’ın verdiği nimetler sebebiyle 
şımarmak ve kibirlenmek ya da 
yine Allah’ın önümüze getirdi-
ği sıkıntılardan şikâyetçi olmak 
meseleyi hiç anlamadığımız mana-
sına gelir. Nasıl ki, doktora git-
tiğimizde çeşitli tahliller netice-
sinde bize içimizde taşıdığımız 
mikroplardan ve hastalıklardan 
haber vererek acı ilaçları içmemiz 
ya da ameliyata girmemiz gerekti-
ğini bildirir; işte bunun çok daha 
fevkinde olarak Allah, bize biz-
den daha yakın olmak hasebiyle 
iç dünyamızda taşıdığımız kibir, 
haset, hırs, dünyevileşme gibi 
ciddi hastalıkları bilir ve önümüze 
tedavi reçetesini koyar. Elbette, 
tedaviye cevap verme hastanın 
arzusuna bağlıdır, iyileşmek iste-
meyene yapılabilecek bir şey yok-
tur ve neticenin nereye varacağı 
da bellidir. Doktordan kaçmanın 
hastalığa bir faydası dokunmaya-
cağı gibi manen hasta olanların 
da Cenab-ı Hak’tan uzak durma-
ya çalışmasının akıllıca bir tarafı 
yoktur, çünkü Allah kişinin ne 
olduğunu bir şekilde açığa çıka-
racaktır.

“O, hanginizin daha güzel 
amel yapacağını sınamak için 
ölümü ve hayatı yaratandır. O, 
mutlak güç sahibidir, çok bağışla-
yandır” (Mülk, 2)

“Gerçek şu ki, yeryüzünde 
güzel olan ne varsa Biz hepsini, 
hangisinin daha iyi davrandığı-
nı ortaya koymak üzere, insanla-
rı sınamak için bir araç kıldık” 
(Kehf, 7)

Diğer taraftan, imtihana gir-
mek kemalâtta mertebe kat etme-
nin ilk şartıdır. Kişi çeşitli zor-
luklarla test edilmeden nasıl terfi 
edebilir ki? Okul hayatında da 
pek çok imtihana girerek yavaş 
yavaş üst sınıflara doğru ilerle-
miyor muyuz? Neticede herkes 

durumuna, çalışmasına ve kapasi-
tesine göre bir diploma alır. Ders 
çalışıp terleme sıkıntısına girme-
menin cezası cahil kalmak olduğu 
gibi, dünya hayatında da imtiha-
na girmek istememenin faturası 
hakiki insan olma fırsatını baştan 
reddetmek demektir. Hiçbir baba 
“çocuğum imtihanlara girip sıkın-
tı çekmesin” diyerek onu okula 
göndermekten alıkoymaz; bunun 
çocuğun gelişimine mani olaca-
ğını bilir. Çocuk belki konumu 
itibarıyla meseleyi idrak edeme-
diği için ders çalışmaktan ve imti-
han edilmekten şikâyetçi olabilir, 
fakat cehaletin çirkinliğini fark 
ettiği zaman bütün eğitim haya-
tının ne manaya geldiğini anla-
mış olur. O halde bize düşen 
bu “çocukluk sendromundan” bir 
an evvel kurtulması ve sızlanma-
yı bırakarak derece atlamak için 
daha çok çalışması gerektiğini fark 
ettirmektir çocuğumuza.

Tekrar belirtmek gerekiyor ki, 
bizler Allah’tan daima dünyada ve 
ahirette afiyet dilemeliyiz, fakat 
dünya hayatında cennet beklentisi 
içine girmenin büyük bir yanıl-
gı olacağını ve bunun tam bir 
hayal kırıklığı ile neticeleneceğini 
bilmek gerekiyor. Zaten Cenab-ı 
Hak da insanlara dünya hayatında 
böyle bir cennet taahhüt etmi-
yor. Çünkü dünya ücret alma yeri 
değil, bir imtihan meydanıdır.

“Her canlı, ölümü tadacaktır. Biz 
bir imtihan olarak sizi şer ile de 
hayır ile de deniyoruz. Sonunda bize 
döndürüleceksiniz” (Enbiya, 35)

Durum böyle olmakla bera-
ber, sonu gelmez arzularımızın 
dünya tatmin bulmasını isteriz. 
Bu halimizle bir oyuncağı ya da 
bir parça çikolatayı anne-babasına 
ısrarla aldırmaya çalışan ve kendi-
ni paralayan çocuklara benzeriz. 
Çünkü sabırsızlık çocukluğun ve 
hamlığın, yani manen reşit olma-
manın alametidir.  
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SEKAM TÜRKİYE GENÇLİK RAPORU

T ürkiye’nin son yıllarda ger-
çekleştirilen en kapsamlı 

gençlik araştırmasının sonuçla-
rı açıklandı. SEKAM’ın (Sosyal 
Ekonomik Araştırmalar Merke-
zi), 81 ildeki 352 yerleşim biri-
minde, 15-28 yaş grubundaki 
5 bin 541 kişiyle anket yapıla-
rak hazırlanan “Türkiye Genç-
lik Raporu: Gençliğin Özellik-
leri, Sorunları, Kimlikleri ve 
Beklentileri” raporu 30 Kasım 
2013 Cumartesi günü İstan-
bul Ticaret Üniversitesi’nde 
düzenlenen toplantıda açık-
landı.  Araştırmadan elde edi-
len bulgular geleceğimizi tes-
lim edeceğimiz gençler üzerin-
de daha derin düşünmemizi 
gerekli kılıyor.

Araştırmada kendilerini 
İslamcı, ülkücü, muhafazakâr, 
liberal, sosyal demokrat, mil-
liyetçi, sosyalist, Atatürkçü, 
dindar, Müslüman, komünist, 
ateist, Kemalist, laik, devrimci, 
demokrat, feminist, ilerici ola-
rak tanımlayan gruplara yönel-
tilen çeşitli sorulara cevaplar 
arandı. Araştırmada gençle-
re sorulan sorularda bekâr, 
nişanlı, evli ya da dul olmala-

rı durumuna göre de ayrım 
yapıldı.

Araştırmanın proje yönet-
menliğini Prof. Dr. Celalettin 
Vatandaş, koordinatörlüğünü 
Hanefi Mahitapoğlu yaptı. 
Prof. Dr. Burhanettin Can, 
Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. 
Dr. Mete Doğruer, Doç. Dr. 
Mustafa Tekin, Abdulvahap 
Yaman, Şemsettin Özdemir, 
Gürsel Ulukır, Metin Alpaslan 
ve Cevat Özkaya da proje-
de “araştırmacı” olarak görev 
aldı. 

Neden Gençlik Raporu? 
Tesbitler, Tedbirler

Toplantıda konuşan SEKAM 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Burhanettin Can, sonuçla-
ra göre Türkiye’de gençlerde 
genel olarak sigara, alkol ve 

uyuşturucu kullanımı ile kuma-
ra eğilim, sanallaşma ve yalnız-
laşmanın arttığını belirterek: 
“Biz buna toplumsal şizofreni 
diyoruz.” dedi.  

Can, şiddete eğilim belirti-
lerinin de olduğunu aktararak, 
“Özellikle bilgisayar ve inter-
net bağımlılığında bir artış söz 
konusu. Yalnızlaşma, sanal-
laşma, internet üzerinden 
sanal kahraman olmak gibi 
bir davranış bozukluğu var. 
Kimlikte bir parçalanmışlık hali 
ve melez kimlik oluşumu söz 
konusu. En ciddi meselelerden 
birisi, korkunç bir kavramsal 
kargaşamız var” diye konuştu. 

Gençlerin güven duygusun-
da çok ciddi kırılmalar olduğu-
nu dile getiren Can, “Kendisini 
değil de karşısındaki sorumlu 
hissetme, ana dilini bile doğru 
düzgün kullanamama, sahip 
olduğu şeylerin kıymetini bile-
meme, anormal moda akımla-
rına kapılma, aşırı uyku eğili-
mi, erken ergenleşme gibi bir 
süreci gençlik yaşamaya baş-
ladı. Türkiye’de bunlar henüz 
bir sosyal sorun haline gelmiş 
değildir. Henüz vakit varken 

             SEKAM 
Türkiye Gençlik Raporu
       -Genci Anlamak-

Ali KEMAL
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bu sorunu çözebiliriz ama bir 
sonraki aşama çok daha kötü 
olabilir” ifadelerini kullandı. 

Rapor’un Takdimi 

Toplantıda raporu açıkla-
yan proje yönetmeni Gümüş-
hane Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Celalettin Vatandaş, 120 konu 
308 sorudan oluşan verilerle 
raporun oluştuğunu söyledi. 

Küme anketi değil, tek tek 
görüşülerek anket yapıldığını 
belirten Vatandaş, katılımcı-
ların yüzde 49’unun erkek 
yüzde 51’inin kadın olduğunu 
belirtti.

Vatandaş, katılımcıların 
kendileri için çok uygun bul-
dukları ve benimsedikleri ilk 
5 kimliğin yüzde 43 ile “Müs-
lüman”, yüzde 31 ile “ileri-
ci, yüzde 29 ile “Atatürkçü”, 
yüzde 23 ile “laik” ve yüzde 
22 ile “İslamcı” olduğunu kay-
detti. 

SEKAM’ın yaptığı gençlik 
araştırmasında dikkat çeken 
bir konu da, genel bir değer-
lendirme ile her üç gençten 
ikisinin insanlara ilişkin bir 
güven sorunu yaşaması oldu. 
Gençlerin %68’inin insanlara 
güvenmediği, insanları güve-
nilir bulmadığı ortaya çıktı. 
Bu konuda güven duygula-
rı görece en yüksek olanlar, 
ateistler, dindarlar, ülkücüler, 
muhafazakârlar, İslamcılar ve 
komünistler olarak tespit edil-
di.  Katılımcıların yüzde 70’inin 
kimseye güvenmediğini akta-
ran Vatandaş, şu bilgileri pay-
laştı: 

“Babasına bile güvenme-
yenlerin oranı yüzde 35 civa-

rında. ‘Evlilik modası geçmiş 
bir kurum mudur?’ sorusu-
na yüzde 85 ‘hayır’, yüzde 
15 ise ‘evet’ cevabını verdi. 
‘Ateist’ gençlerin yüzde 61’i 
Allah’a inandığını belirtti. Ken-
dini ‘ateist’ olarak tanımlayan-
ların yüzde 59’u düzenli oruç 
tutuyor, yüzde 13’ü düzenli 
beş vakit namaz kılıyor, yüzde 
43’ü cuma namazına gidiyor. 
Kendisini “İslamcı” olarak 
tanımlayan gençlerin yüzde 
17,8’i ise hiç namaz kılmadığı-
nı belirtirken, gençlerin yüzde 
95 civarında bölümü, Allah’ın 
varlığına inandığını ifade edi-
yor. Katılımcıların yüzde 62’si 
‘genç bir kız ile erkek istedikle-
ri şartta aynı evde yaşayabilir’ 
görüşüne katılmazken, yüzde 
23’ü bunu olumlu karşılıyor, 
yüzde 15’i de kararsız.” 

Vatandaş, katılımcıların 
yüzde 31,2’sinin orduyu en 
güvenilir kurum olarak gör-
düğünü, bunu yüzde 21,4 ile 
Meclis, yüzde 18,4 ile hükü-
met, yüzde 7,3 ile Cumhur-
başkanlığı, yüzde 5,7 ile sivil 
toplum örgütleri, yüzde 4,3 ile 
diyanet, yüzde 2,9 ile de siyasi 
partilerin izlediğini kaydetti. 

Celalettin Vatandaş, AB 
konusunda gençlerin kafasının 

karışık olduğuna işaret eden 
Vatandaş, katılımcıların yüzde 
12’sinin “Türkiye mutlaka AB 
üyesi olmalı”, yüzde 26’sının 
“olursa iyi olur”, yine yüzde 
26’sının “olsa da olmasa da 
olur”, yüzde 11’i “olmasa 
daha iyi olur”, yüzde 13’ü 
“ kesinlikle olmamalı”, yüzde 
12’sinin de “üyelik şartları yeri-
ne getirilsin ama üye olmasın” 
görüşünde olduğunun saptan-
dığını bildirdi. 

Vatandaş, “Herkes kendi 
anadilinde eğitim alabilmeli 
midir?” sorusuna, katılımcıla-
rın yüzde 56’sının “evet” ceva-
bını verdiğini dile getirdi.

“Babasına bile güven-

meyenlerin oranı 

yüzde 35 civarında. 

‘Evlilik modası geçmiş 

bir kurum mudur?’ 

sorusuna yüzde 85 

‘hayır’, yüzde 15 ise 

‘evet’ cevabını verdi. 

‘Ateist’ gençlerin 

yüzde 61’i Allah’a 

inandığını belirtti. “
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Klasik Türk Edebiyatında  Alegori 
Berat Açıl

Zihindekini doğrudan aktarmak imkânsız olduğundan edebiyat, 
yazarın veya şairin kastını okura doğruya en yakın bir biçimde 
aktarabilmek adına kimi edebî sanatlar ve ifade biçimlerini devreye 
sokmuştur. Zihindekini aktarma biçimlerinden biri olan alegori, dilsel 
ve sanatsal gerekliliğin yanı sıra, asıl söylenmek isteneni “herkesin” 
değil de “bir zümre veya grubun” anlamasını temin etmek gibi 
siyasi nedenlerle de kullanılmıştır. Klasik Türk edebiyatındaki alego-
rinin kendine has özelliklerini tespit etmeye çalışan Açıl bu kitapta, 
Plato’dan bu yana kullanıldığı düşünülen bir anlatım tekniği olarak 
alegorinin kavramsal çerçevesini belirledikten sonra Arap, Fars, Urdu, 
Çağatay ve klasik Türk edebiyatlarındaki alegorik eserler üzerinden 
bu tekniğin tarihsel gelişimini göstermeyi ve bir örnek vasıtasıyla 
alegorinin eserlerdeki işleyişini ortaya koymayı hedeflemektedir.

Amerika Üzerine Düşünceler
Claus Offe

Eski Kıta’nın ABD ile kurduğu ilişkiler, tarafların karşılıklı olarak bes-
lediği önyargı, merak, endişe, coşku, tereddüt gibi oldukça karmaşık 
ve çelişik hislerin içe içe girdiği bir yumaktır çoğu kez. Frankfurt 
Okulu’nun ikinci kuşağına mensup en önemli düşünürler arasında 
gösterilen Claus Offe’nin bu kitaptaki izleği, bir tetkik gezisi için 
ABD’ye yolu düşen Tocqueville, karşılaştırmalı bir saha çalışması için 
bu ülkede bulunan Weber ve Nazi zulmünden kaçarken ABD’de on 
seneyi aşkın bir sürgün hayatı sürmüş Adorno üzerinden bu “neta-
meli” ilişkinin hayli ilgi çekici bir resmini ortaya koyuyor. Kitabını yüzyıl 
başının genel bir değerlendirmesiyle noktalayan Offe, bu çerçevede 
kat edilen mesafenin boyutlarını tanımlarken, hayatiyetini tüm can-
lılığıyla koruyan kimi çekince ve önyargıların da varlığını anımsatıyor. 
Kültürlerarası incelemelerin en müstesna metinlerinden biri olan 
çalışma, başlangıç amaçlarını çokça aşan bir gözlem ve yorum ufku 
sunuyor okuruna.

Öykü Ağacı Ali Haydar Haksal

Öykü Ağacı, Ali Haydar Haksal’ın kırk yıllık yazı hayatından süzülüp 
gelen deneyiminin bir ürünü. Yazar, öykü hakkındaki düşüncelerini 
deneme havasında, rahat bir söyleyiş ve şiirsel bir üslupla oku-
yucuya sunuyor. Ali Haydar Haksal’ın bu kitabını okurken sadece 
öykü sanatı hakkında değil genel anlamda sanat ve yazar hakkında 
deneyimlenmiş bir bilgiye ulaşabiliyor okuyucu.

Küre Yayıncılık, 2013

Dost Kitabevi 
Yayınları, 2013

İz Yayıncılık, 2013

Küresel Kriz ve 
Yeni Ekonomik 

Düzen, 
Fikret Şenses, Ziya 
Öniş, Caner Bakır
İletişim Yayınları, 

2013

Uluslararası ekono-
mik ve siyasal sistem 
bir geçiş döneminde. 
2008’de başlayan ve 
tüm Batı ülkelerini etki-
si altına alan ekonomik 
kriz, bu geçiş dönemini 
hem hızlandırdı hem de 
paradigma değiştirici 
bir kırılma noktası oldu. 
Krizi önemli kılan da 
esas bu. Eser, bu kri-
zin bütün boyutlarıyla 
anlaşılmasını amaçlıyor. 
Kriz öncesi dönemi, 
krizin etkilerini, alı-
nan ve alınamayan 
önlemleri, kriz sonra-
sı senaryoları inceliyor. 
Değişen güç dengele-
rine ışık tutuyor. Ara-
larında Türkiye’nin de 
yer aldığı “yükselen 
piyasalar”a ilişkin ayrın-
tılı ülke araştırmalarına 
yer veriyor.

Oxford İslâm Sözlüğü
John L. Esposito

Oxford İslâm Sözlüğü, yüzden fazla akademisyenin ve uzmanın katılımıyla kaleme alındı. Ayrıca 
başlıkların tamamı geniş katılımlı bir kurul tarafından belirlendi. 2000’den fazla başlığı, bir el kitabı 
ölçüsünde kısa tanımlarla okura sunarken, konulara dair bütün ayrıntı ve yorumları sunmak mümkün 
olamaz elbette. Ancak bir ansiklopediden beklenecek detaylı bilgiler yerine, kısa açıklamalar sunma 
yolunu seçen Oxford İslâm Sözlüğü, bu sayede, mümkün olduğunca fazla konuyu tek bir kitapta 
toparlamayı başarıyor. Sadece araştırmacıların veya dine merak duyanların değil, bu konuların ülke-
mizin gündemine fazlasıyla yerleştiği bir dönemde, herkesin başucunda bulunması gereken önemli 
bir eser, zengin bir başvuru kaynağı. Ayrıntı Yayınları, 2013
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