
YERELDEN CUMHURA: TÜRKİYE SİYASETİ
KRİTİK EŞİK, SİYASİ İRADE VE SORUMLULUKLAR

K orkulan olmadı ve AK Parti, karşısındaki bütünlüklü ittifaka rağmen 30 Mart seçimlerinden büyük bir 
zaferle çıktı. AK Parti’nin 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Türkiye genelinde aldığı oy oranı yüzde 

46’ya yakın. 2009 yerel seçimleriyle kıyaslandığında, AK Parti oylarında hatırı sayılır oranda bir artış var. 
Geride bıraktığımız 2014 yerel seçimleri, “yerel” nitelikli olmasına karşın, belki tarihinde ilk defa bu kadar 
dozu yüksek bir olağanüstü nitelik kazanmıştır. Bu durum, meselenin hem uluslar arası boyutlu hem de 
devlete yönelik olması gibi iki boyutun ön plana çıkarılmasını sağlamıştır. Diğer yandan, şu anda devlet 
ve yargı organlarının zafiyet içinde olmaları, hukuk sisteminin dağınıklığı, siyasi hesaplar vb. iddia edilen 
birçok konular, seçimlerin olağanüstülük dozunu arttıran diğer etkenlerdir. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,’nun seçimlerden sonra Hürriyet gazetesine yapmış olduğu 
açıklamada yerel seçimlerde küçük şehirlerde MHP üzerinden, büyük şehirlerde ise CHP üzerinden bir 
ittifak yapıldığını farkında olmadan itiraf etti. Bu seçimin en önemli bir başka özelliği de, parlamento dışı 
bir faktör olarak Gülen hareketinin ve onun lideri Fethullah Gülen’in AK Parti karşısında bir cephe savaşına 
girmiş olmasıdır. Kendi tabanının düşüncesi ile asla uyuşmayan CHP’ye, AK Parti karşısında destek verme-
si, kadrolarını bir CHP kadrosu gibi cepheye sürmesi, ev ev dolaştırması, bu seçimin en çok konuşulacak 
yönlerinden biridir. Seçimlerde AK Parti’nin değil daha çok Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefte olmasından 
dolayı AK Parti teşkilatları karizma odaklı bir seçim stratejisi uygulamış ve istenen neticeyi elde etmiştir. 
Muhalif cephenin Türkiye’nin farklı katmanlarına dair taleplerin hiçbirini, siyaset düzlemine yükseltecek bir 
ufuk ve vizyonu gösterememiş, tam tersine bütün zafiyetlerine rağmen AK Parti’nin bu konudaki perfor-
mansının daha güçlü olduğu bir defa daha görülmüştür. 

Kelamı kibar sadedinde bir söz “Halkın gözü terazidir” der. Bu söz, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin 
sonuçlarını anlamak bakımından son derece önemlidir. Gezi Parkı olaylarıyla başlayan sürecin gölgesi altın-
da yapılan bu seçim, toplumsal mühendislik stratejilerinin yoğun bir şekilde uygulandığı bir seçim dönemi 
olarak tarihe geçecektir. Başka ülkelerdeki kadife darbe süreçlerinin olmazsa olmazı olan, seçim sonrası 
sokak hareketlerine dair ufak denemelerin yapılmış olması da bunun bir göstergesidir. “Hırsızlık ve vatan 
hainliği” düzleminde yürütülen bir seçim kampanyasının, genel olarak ülkeye, millete ve özel olarak da 
İslâmcılara maliyetinin ne olduğu/ne olacağı, Türkiye’nin ne kazanıp ne kaybettiği, önümüzdeki günlerde 
sorgulanması gereken en hayati konulardan biridir.

Şimdi AK Parti’ye düşen en önemli görev, artık kutuplaşmayı bitirecek yeni söylemler 
geliştirmek, ge rilimin dozunu düşürmek ve en önemlisi toplumun çok farklı kesimlerini dinlemeye ve 
onların taleplerini siyaset katına yükseltmeye çalışmak olmalıdır. Buna, yolsuzluklara karşı ciddi mücadele 
içinde olduğunu göstermeyi ve asla yolsuzluklara izin vermeme tavrını da eklemeliyiz.

Seçimin hemen akabinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin tartışmaların başlamış olması, bu seçim-
lerde elde edilen neticenin bir bakıma ilk yarı skoru olduğunu düşündürmektedir. Zira CHP’nin seçimlerde 
yaşamış olduğu mağlubiyetten ziyade Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak açıklama yapması dik-
kate alınmalıdır. The Wall Street Journal’a konuşan Kemal Kılıçdaroğlu Ağustos ayında gerçekleştirilecek 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin tek bir aday desteklemesine, o adayın siyasi kimliği öne 
çıkmamış biri olması koşuluyla yeşil ışık yaktı. BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Reuters’a yaptığı 
açıklamalarda, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde BDP tabanının, aday olması durumunda Erdoğan’a destek 
verip vermemesinin “Çözüm Süreci”nde atacağı adımlara bağlı olduğunu söyledi. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise, Köşk’e bir partinin mensubu olarak geldiğini hatırlatarak, Cumhurbaş-
kanlığı için Başbakan Erdoğan ile oturuap detaylı bir şekilde konuştuktan sonra bir karara varacaklarını 
söyledi. Başbakan Erdoğan da kendisine yöneltilen soruya, “Cumhurbaşkanımızın, bu konuyu aramızda 
müzakere ederek karara varırız, kanaatini paylaşıyorum” cevabını verdi. Bütün bu açıklamalar Türkiye’de 
seçimlerin kritik eşiği olan ilk etabın tamamlandığını ve herkesin artık Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 
odaklandığını gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini planlamak, şu anda AK Parti için, aynı zamanda 
Başbakanlığı, Hükümeti, partiyi ve Türkiye’nin geleceğini planlamak anlamına geliyor. 

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle.
  Umran 
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ABD Suriye’de kim-
yasal silahlar 

kullanıldığına yönelik 
açıklama yapıp Suriye 
yönetimine yönelik 
müdahaleye hazırla-
nırken Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir 
Putin kimyasal silahla-
rın üçüncü bir devle-
te transferini önermiş, 
ABD yönetimi bu tekli-
fi kabul etmişti. Suriye 
krizinde birlikte hareket etmeye başlayan iki 
ülkenin kısa süreli uzlaşısı Suriye’de barış için 
Cenevre II Konferansı’nı da beraberinde getirdi. 
Suriye muhalefetinin de çeşitli kırılmalara rağmen 
katıldığı toplantıdan bir netice elde edilemedi. 
ABD ve Rusya’nın Suriye konusunda perspek-
tiflerinin farklı olduğu biliniyor ancak Obama 
yönetimi açısından Suriye ABD ulusal çıkarlarını 
tehdit eder bir düzeyde olmadığı için ABD sorun 
çözücü değil, sorun dönüştürücü bir strateji ile 
kriz yönetimi gerçekleştirmeye çalışıyor. 

Diğer taraftan Arap dünyasında yaşanan kit-
lesel mobilizasyon süreçleri ve sonrasında oluşan 
durum bölge siyasalında Soğuk Savaş retori-
ğinin yoğunlaşmasını da beraberinde getirmiş 
gözüküyor. Suriye’de Esed rejiminin devrilmemiş 
olması, Mısır’da darbe sonrası iktidarı ele geçi-
ren Abdülfettah Sisi yönetimi ABD yerine diğer 
küresel güçleri ikame etme retoriğini sıkça kul-

lanarak birtakım 
politik kazançlar 
elde etme arayışla-
rı içerisine girdiler. 
Obama yönetimi-
nin Ortadoğu’ya 
yönelik en önem-
li projesi olan 
Filistin-İsrail Barış 
Müzakereleri’nin 
başarıyla netice-
lenmesi ihtimali-
nin her geçen gün 

azalması bölgede ABD’ye yönelik yeni bir tepki 
dalgasının yükselmesine de sebep olabilir. 

Pakistan’la ilişkileri oldukça sorunlu olan 
ABD, 2015’te Afganistan’dan da asker çekmeye 
başlayacak. Konvansiyonel güçlerini daha çok 
Asya-Pasifik’e kaydıran ABD’nin çekilmesinden 
oluşan güç boşluklarının “pivotal states” yani vekil 
devletlerle doldurulması öngörülüyordu. Ancak 
gelinen noktada pivot ülke olarak öngörülen 
devletlerin ABD’den doğan boşluğu doldurmada 
tam manasıyla başarılı olamadıkları görülüyor. 
Obama döneminde “pragmatist gerçekçi” bir çiz-
giye kayan ABD için Obama dönemi bir restoras-
yon dönemi olarak algılanıyordu. Obama’nın en 
büyük seçim vaatleri de ekonominin düzeltilmesi, 
sağlık sigortası, işsizlik gibi hususlardı. Gelinen 
noktada ise çeşitli çevreler Obama’yı SSCB’nin 
son Komünist Partisi Genel Sekreteri Gorbachev’e 
benzetmeye başladı.

Öner BUÇUKCU

Coğrafyasızlaşmak Versus Avrupalılaşmak: 

Soğuk Savaş Sonrası NATO

Ukrayna Krizi Türkiye’ye Kırım Tatarları üzerinden geldi ancak krizi Türk dış politikasının 
ilgi alanına sokan bu unsur yalnızca bir angajman vesilesi. Meselenin hem ABD hem de 
Türk dış politikası açısından etkilerini analiz edebilmek için Soğuk Savaş sonrasında 

NATO’nun sistem içerisindeki pozisyonunu anlamak gerekiyor.
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Ukrayna’da yaşanan gelişmeler ve ardından 
Kırım parlamentosunun Rusya ile birleşme kararı 
alması Obama dış politikasını yeniden tartışmaya 
açtı. Suriye’de Rusya ile birlikte hareket eden 
ABD’nin Ukrayna gelişmeleri sonrasında nasıl bir 
tavır geliştireceği merakla bekleniyor. Ukrayna 
Krizi Türkiye’ye Kırım Tatarları üzerinden geldi 
ancak krizi Türk dış politikasının ilgi alanına 
sokan bu unsur yalnızca bir angajman vesilesi. 
Meselenin hem ABD hem de Türk dış politikası 
açısından etkilerini analiz edebilmek için Soğuk 
Savaş sonrasında NATO’nun 
sistem içerisindeki pozisyonu-
nu anlamak gerekiyor.

Soğuk Savaş Sonrası NATO:   
İttifakı Anlamak

Soğuk Savaş yıllarında Batı 
kampının savunma paktı olarak 
örgütlenen NATO’nun, Soğuk 
Savaş bitmesine ve Sovyet teh-
didi ortadan kalkmasına rağmen 
varlığını devam ettirmesi ulusla-
rarası ilişkiler literatüründe üze-
rinde en çok durulan konuların 
başında geliyor. Geleneksel ittifak 
teorilerinin üzerinde durduğu iki 
temel soru bu bakımdan önemli-
dir: İttifaklar niçin oluşur ve itti-
fakları bir arada tutan şey nedir?  

NATO’nun Soğuk Savaş son-
rasına verdiği tepkiyi NATO eski 
Genel Sekreteri Willy Claes’nin 
cümleleriyle kristalize etmek 
mümkün: kendi geçmişi üzerinde 
yükselerek merkez ve doğu Avrupa 
ülkeleri ile daha güçlü ilişkiler 
geliştirmek, ABD ile politik, eko-
nomik bağları kuvvetlendirmek, Rusya ile daha 
iyi ilişkiler inşa etmek, Avrupa ve komşularının 
istikrarını sağlayabilmek maksadıyla bölgesel ve 
uluslararası örgütlerle birlikte çalışmak. Bununla 
birlikte bir Soğuk Savaş yapılanması olarak 
NATO’nun Soğuk Savaş sonrası varlığını devam 
ettirmesi teorik açıdan tatmin edici bir biçimde 
cevaplanamamıştır.

Avrupa ve Kuzey Amerika arasında bir bağ 
kurma ihtiyacını doğuran sebep Sovyet tehli-
kesiydi. NATO olası bir Alman tehlikesine iliş-
kin Avrupa ülkelerinin endişelerini yatıştırmış, 

ABD’nin Batı Avrupa’ya ekonomik, askeri, siyasî 
entegrasyonunu kolaylaştırmıştı. Bu sebeple takip 
eden kırk yıl boyunca NATO’nun sorumlulukları 
ve görev listesi genişledi. Ancak iki temel faktör 
daima cari durumdaydı: NATO Sovyet tehdidine 
odaklanmıştı ve bu çerçevede askerî ve askerî 
olmayan kapasitesini daima genişletmişti.

Mayıs 1990’da NATO’nun askerî komitesi 
Varşova Paktı’nın artık bir tehdit olarak algılan-
madığını duyurdu. Peşinden askeri bir yeniden 
yapılanma süreci başladı. Temmuz 1990 Londra 

Zirvesi’nde NATO askeri kuv-
vetlerini çok uluslu birlik yapı-
larına dönüştürmeye başladı, 
bu çerçevede Soğuk Savaş yılla-
rındaki coğrafya merkezli stra-
tejisini bıraktı. Kasım 1991’de 
Roma Zirvesi’nde yeni Stratejik 
Konsept açıklandı ve NATO 
hızlı tepki birliklerine döndü. 
Askerî açıdan bir başka önem-
li dönüm noktası ise 1994 
Brüksel Zirvesi’nde kabul edi-
len Combined Joint Task Forces 
planıydı. Combined Joint Task 
Forces NATO’ya diğer ulusla-
rarası yapılarla askeri hareket 
imkânı kazandırdı ve NATO 
üyesi olmayan ülkeler ve yapı-
ların askeri harekatlara katılma-
sı kabul edildi.

Bu gelişmeler NATO’nun 
tehdit eksenli yaklaşımdan risk 
eksenli yaklaşıma kaydığını 
göstermektedir. Kuzey Atlantik 
İşbirliği Konseyi Kasım 1991’de 

Doğu-Batı diyalogu vurgusu 
yapmış; 1994 Brüksel Zirvesi’nde “Barış için 
Ortaklık” programını açıklamıştı. Ayrıca NATO 
ittifakın nasıl genişleyebileceği üzerine de çalış-
maya başlamıştı. Bu süreç ittifaklar, daha özelde 
NATO üzerine çalışan araştırmacıları NATO’nun 
Soğuk Savaş sonrası yeni pozisyonuna teorik 
açıklamalar getirmek zorunda bıraktı. Bu bağ-
lamda özellikle üzerinde durulan yaklaşımlar 
neo-realist kuram, ittifak teorisi, örgüt kuramı 
ve Robert McCalla’nın geliştirdiği uluslararası 
kurumsalcı teori olarak sıralanabilir. NATO’nun 
Soğuk Savaş sonrası yönelimini anlamlandırmaya 
çalışan teoriler, diğerlerinde olduğu gibi, süreci 

NATO’nun Soğuk 
Savaş sonrasına verdi-
ği tepkiyi NATO eski 
Genel Sekreteri Willy 
Claes’nin cümleleriyle 
kristalize etmek müm-
kün: kendi geçmişi üze-
rinde yükselerek mer-
kez ve doğu Avrupa 
ülkeleri ile daha güçlü 
ilişkiler geliştirmek, 
ABD ile politik, eko-
nomik bağları kuv-
vetlendirmek, Rusya 
ile daha iyi ilişkiler 
inşa etmek, Avrupa 
ve komşularının 
istikrarını sağlaya-
bilmek maksadıyla 
bölgesel ve uluslara-
rası örgütlerle bir-
likte çalışmak.



6

 Umran • Nisan 2014

G Ü N D E M  SOĞUK SAVAŞ SONRASI NATO 

tamamen analiz etme ve tüm noktaları açıkla-
ma iddiası taşımamaktadır. Ancak temel olarak 
yönelimlerinin bilinmesi NATO’nun pozisyonunu 
anlamlandırmayı kolaylaştırabilir.

Uluslararası ilişkilerde çok sayıda araştırmacı-
nın önemsediği neo-realist kurama göre ittifaklar 
bir tehdit varlığı gerektirirler. Diğer bir deyişle 
oluşmuş bir ittifak tehdit yok olduğunda dağı-
lacaktır. NATO’nun Soğuk Savaş sonrasındaki 
durumu neo-realist kuramın 
bu önerisi için de iyi bir test 
olmuştur. Ancak NATO’nun 
Soğuk Savaş sonrasında 
kendiliğinden devam etmiş 
olması neo-realist kuramı 
tamamen işlevsiz hale getir-
memektedir. 

Robert McCalla İttifak 
teorilerinin geleneksel olarak 
ittifakların orjinleri, fonksi-
yonları ve devletlerarası iliş-
kilere etkileri gibi üzerine 
odaklanmak yerine ittifakların 
ölümü üzerine düşündüğünü 
ifade etmektedir. Buna göre 
ittifak teorilerinin temel bir 
varsayımı vardır o da gerçek 
tehlike yok olduğunda ittifakın 
dağılacağıdır. Bu alandaki kla-
sikleşen yapıtlardan birisi olan 
Ole Holsti, Terrence Hopmann 
ve John Sullivan’ın yapıtında da 
bu kabul geçerlidir: “İttifaklar 
genellikle dış bir tehdide cevap 
olarak birleşirler.”

Klasik realizm ve Waltzian 
kuram yani neo-realist kuram 
devletlerin karşı güçleri den-
geledikleri düşüncesi üzerinde 
dururlar. Buna göre güçteki ya da tehlike-
deki bir değişim ittifak üzerinde değişim yönün-
de baskı oluşturmaya başlamaktadır. Neredeyse 
bütün realistlere göre tehlike ittifakların devam 
etmesi için olmazsa olmaz unsurdur. Büyüyen her 
tehlike ya da güç dengelenir. Peki tehlike uzaklaş-
tığında ne olur? Neo-realist kuramın buna ceva-
bı oldukça kesindir: tehlikenin yoğunluğundaki 
azalma ya da kaybolma ittifakın gevşemesini ya 
da dağılmasını beraberinde getirir. Bu çerçevede 
Varşova Paktı ve SSCB’nin dağılmasından sonra 

NATO’nun da dağılması gerekirdi. Bu çerçeve-
de neo-realist bir gözlükle baktığımızda NATO 
ittifakının dağılması, ABD’nin ittifak içerisinde-
ki rolünün zayıflaması, müttefiklerin kendi dış 
politikalarını öncelemeleri beklenirdi. Neo-realist 
kuramın NATO için tahminleri aşağıdaki gibi 
sıralanabilir:

1) NATO üyeleri tehlikenin dağılması karşı-
sında askerî harcamalarını azaltacaklar

2) İttifak üyeleri ittifakın 
politikaları yerinde savun-
ma ve dış politikada giderek 
daha çok kendi çıkarlarını 
ön plana koyacaklar (renati-
onalization)

3) Üyeler NATO’dan 
daha az maliyetli uluslararası 
örgütlere kayacaklar.

İlk planda neo-realist 
kuramın tahminleri doğru-
lanmış gibi gözükmektedir. 
Soğuk Savaştan sonraki ilk 
yıllarda denasyonalizasyon 
süreçleri ön plana çıktı. 
Ancak zaman ilerledikçe 
tepkiler değişmeye başladı. 
Örneğin Fransa ittifak içe-
risindeki geleneksel muhalif 
tonunu yumuşatarak ittifa-
kın temel bir üyesi olma 
politikası izlemeye başladı.

Örgüt teorisi ise örgütü 
oluşturanların tek tek değil, 
örgütün bir entite olma 
durumuna odaklanır. NATO 
üyelerinin değil NATO’nun 
çıkarları söz konusudur. 

Örgütte bulunan farklı ülke-
lerden çalışanlar o ülkelerin değil NATO’nun 

çalışanlarıdır. Bu çerçevede örgüt kuramcılarının 
ittifakların devamı konusunda üç davranış üze-
rinde durdukları gözlemlenmektedir: Değişime 
direnç, örgüt ihtiyaçlarını kabul etmek, değişime 
adapte olmak. Ek olarak James Wilson’ın “kritik 
görevler” dediği şekliyle örgütler rol tercihlerini ve 
sorumluluklarını geliştirirler. Örgütlerin nerede 
tehlikede oldukları tam tespit edilemeyeceği için 
örgütler kendilerine yeni görevler, yeni hedef-
ler tanımlayacak ve neticesinde politikalarını ve 
pratiklerini değiştireceklerdir. Özet olarak örgüt 

Helsinki sonrasında Türk 

devlet adamları, Türkiye’nin 

Avrupa’daki tüm örgütlere üye 

olduğunun, Soğuk Savaş son-

rası dönemde Avrasya denen 

coğrafyada Türkiye’nin bir 

“pivot devlet” olarak belirdi-

ğinin, Karadeniz Ekonomik 

İşbirliği Örgütü, Ekonomik 

İşbirliği Örgütü, D-8 gibi 

örgütlerin kurucusu ve 

üyesi olduğunun, doğu-batı 

arasında koridor ülke oldu-

ğunun üzerinde durmaya 

başladı. 18-19 Kasım 1999 

İstanbul NATO Zirvesi’nde 

AB için Türkiyesiz bir 

savunma programının 

olmayacağının altı çizildi. 

Türkiye AB’nin, kendisi-

nin jeostratejik öneminin 

henüz farkına varmadığı-

nı düşünüyordu.
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teorisinin NATO’nun geleceği için öne sürdüğü 
tahminler şu şekildeydi:

1) Değişime olan ihtiyacı yadsımak, ‘status 
quo’nun devam etmesi için çaba göstermek

2) Örgüt görevleri dışındaki görevleri kabul 
ederek örgütün değerini kabul etmek bunun için 
üye ülkelerden iç destek alınmasını sağlamak

3) Rolünü ve misyonunu modifiye etmek ve 
yenilerini yaratmak.

NATO’nun değişen dünyaya ayak uydurma-
sı gerektiğini düşünen Genel Sekreter Wörner 
NATO’nun yeni roller üstlenmesi için kişisel pers-
pektifini açıkladı. Wörner Kasım 1991 zirvesinde 
NATO’nun alan dışına da yönelmesi gerektiği, 
Avrupa barış ve istikrarının sağlanmasında daha 
fazla rol üstlenmesi gerektiği üzerinde durdu. 
İlk başta üye ülkeler Wörner’in bu perspektifine 
sıcak bakmadılar. NATO’nun merkezî Avrupa’ya 
doğru genişlemesi Batı Avrupa birliği ve AGİT’in 
çabalarını olumsuz etkileyebilirdi. Bu ortamda 
Wörner NATO’nun “barış koruyucu” olmanın yanı 
sıra “barış kurucu” da olması gerekiğini iddia etti. 
Neticede NATO kendisini yeniden organize etmeye 
başladı. AGİT, BAB ve BM gibi örgütler de NATO 
ile ilişki geliştirme konusunda daha istekli davran-
dı. Ancak McCalla örgüt teorisinin de Soğuk Savaş 
sonrasında NATO’yu anlamak için yeterli olma-
dığını, NATO’nun bir örgüt olarak çıkarlarının 
nasıl devam ettiği, NATO üyelerinin çıkarlarının 
NATO ile ne kadar ilgili olduğu sorusunun yanıt-
lanabilmesi için daha geniş perspektifi olan bir 
teoriye ihtiyaç duyulduğunu belirtir ve Uluslararası 
Kurumsal Teori dediği açıklamayı geliştirir.

Bu yaklaşım NATO’ya bir örgüt olarak bakmak 
yerine NATO üyeleri arası ilişkinin çok boyutlu 
bir yansıması olarak bakmayı önermektedir. Zira 
uluslararası örgütler devlet ve devlet dışı yapıla-
rın oluşturdukları kurumlardır. Robert Keohane 
kurumlar için “karmaşık kural ve normlarla ilişki-
li, tanımlanabilir yer ve zaman” tanımını yaparken 
rejimler için “devlet ve devlet üstü aktörleri içeren 
uluslararası ilişkilerde daha spesifik noktalarda 
birleşen özel kurumlar” demektedir. Keohane 
daha sonra “Kurumsalcılar NATO’nun görevleri-
ni değiştirerek örgütsel kaynaklarını NATO’nun 
devamı için kullandığını ileri sürebilirler” diyerek 
kurumlar ve örgütler arasındaki farkı ortaya koy-
maktadır. McCalla bütün bunların üzerine kapsa-
yacak biçimde uluslararası kurumsalcı (internati-
onal institutionalist) tabirini kullanacaktır. 

McCalla rejimlerin üyelerine davranışlarını 
belirleyerek kısa ve uzun vadeli maliyetler oluş-
turduklarını söylemektedir. Bu yüzden üyeler 
genellikle yeni bir rejim yaratmanın maliyeti yeri-
ne eski rejimi devam ettirmeyi daha az maliyetli 
bulurlar. Bu çerçevede NATO üyelerine genel bir 
koruma sağlanması genel bir yarar durumun-
dadır. McCalla burada şunu vurgulamaktadır: 
“Rejimin biçimi değişebilir ancak rejim fayda sağ-
ladığı sürece devam edebilir.” Rejimin katılımcıla-
rı genişleyebilir, çünkü yenilenen hedefler karşı-
sında yeni bir rejim oluşturmaktansa eski rejimi 
devam ettirmek daha makuldür. Bu çerçevede 
international institutionalist theory NATO’nun 
kendisiyle üyeleri arasındaki etkileşime odaklan-
maktadır. Internatioal institutonalist theory’nin 
NATO’ya ilişkin perspektifleri ise şöyle sıralana-
bilir:

1) NATO’da varolan normları ve prosedürleri 
yenilerini oluşturmak yerine yeni problemler kar-
şısında kullanışlı hale getirmek.

2) NATO’yu dağılma ve küçülme riskleri kar-
şısında modifiye etmek

3) Rejimi diğer aktörlerle ilişkiler için bağ 
olarak kullanmak.

Mızrağı Çuvala Sığdır(ama)mak

Yukarıdaki kısa analizden de anlaşılacağı üzere 
uluslararası ilişkiler teorileri genellikle pratiğe 
dönüşmüş bir duruma açıklama getirme ihtiya-
cının göstergesidir. Bu sürecin pratikleşmesine 
ilişkin tek cümlelik özet NATO’nun Soğuk Savaş 
sonrası varlığını sürdürebilmek için kurumsal bir 
yeniden yapılanma süreci geçirdiği ve Soğuk Savaş 
yıllarındaki görev alanını yeniden tanımlayarak 
içerisine düşebileceği kurumsal krizi ve meşruiyet 
krizini aştığıdır. Ancak mevcut koşulları daha sağ-
lıklı anlamlandırabilmek için NATO’nun Avrupa 
ile angajmanının Soğuk Savaş sonrasında nasıl 
şekillendiğini de gözden geçirmek gerekmektedir. 
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1991 Maastricht Deklerasyonu, Batı Avrupa 
Birliği’ni Avrupa Birliği’nin savunma örgütü ola-
rak geliştirmeyi öngörüyor ve NATO ittifakının 
Avrupa sütunu olarak belirliyordu. 1992’de ise 
AB Petersberg Görevleri olarak bilinen ve kriz 
yönetimlerinde kullanacağı görevleri tanımladı. 
Petersberg Zirvesi’nde ayrıca eski Doğu Bloku 
ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi için bir Forum 
oluşturulması karara bağlanırken 1994’te bu 
ülkeler Ortak Ülke statüsüne yükseltildi. 

NATO 1994 Brüksel Zirvesi’nde Avrupa 
Güvenlik ve Savunma Kimliği inisiyatifini kendisi 
için tanımladı. Bu inisiyatif birçok sebebin tesiriy-
le oluşturulmuştu ancak başlıca iki sebepten söz 
edilebilir: Balkanlarda kaos ve ABD’nin AB ile aynı 
güvenlik kaygılarını paylaşmaması. Bu durum-
da AB üyesi olmayan üçüncü ülkelerin kaygısı 
artmaya başladı. AB-Batı Avrupa Birliği birleş-
mesi Almanya ve Fransa’nın çok istekli olması-
na rağmen 1997 Amsterdam Zirvesi’nde redde-
dildi. 1998 sonlarında ise İngiltere Başbakanı 
Tony Blair İngiltere’nin oluşturulacak AB askerî 
gücüne destekten vazgeçebileceğinin sinyallerini 
verdi. Blair’in bu hareketi Avrupa’nın güvenlik ve 
savunma politikalarının “realizasyonunu” sağladı 
ve Avrupa Birliği Ortak Güvenlik ve Savunma 
Politikası’nı (ABOGSP) beraberinde getirdi.

1990’ların sonuna doğru yaşanan iki geliş-
me Avrupa savunma ve güvenlik politikalarında 
arayışları da beraberinde getirdi. Bunlardan ilki 
yaz aylarında NATO’nun ABOGSP güdüsüyle 
Kosova’ya müdahale etmesiydi. 1999 Washington 
Zirvesi’nde AB üyesi olmayan NATO üyelerinin 
de AB önderliğindeki kriz yönetimlerine tam 
katılımına izin verilmesinin altı çizilerek NATO ve 
AB’nin etkili bir gelişmeyi güvence altına alabil-
mek için ortak ilgi alanlarında danışma, işbirliği 
ve şeffaflık içerisinde olmaları gerektiği belirtildi. 
NATO’nun bu yaklaşımı AB’nin kendi silahlı 
gücünü oluşturması tartışmasını gündeme getirdi. 

ABOGSP konusunda iki farklı yaklaşım ön 
plana çıkmaya başladı. Yaklaşımlardan birisi 
Fransa’da müşahhaslaşıyordu. Buna göre ABOGSP 
bir Avrupa Birliği projesiydi dolayısıyla savunma 
ve güvenlik konularında AB üyesi olmayan ülke-
lerle değil AB üyesi ülkelerle danışmalarda bulu-
nulmalı müzakereler yürütülmeliydi. İngiltere 
gibi ülkeler ise NATO üyeliğine öncelik vererek 
AB üyesi olup olmamanın öncelik olmadığını 
düşünüyordu. 2000 yılı yaz aylarında AB’nin 

gelişmemiş Politik ve Güvenlik Komitesi 15 üye 
ülke ve 13 ortak ülkenin katılımıyla toplandı. 

Neticede ortaya çıkan NATO ile işbirliğini 
geliştirme yaklaşımı kendi içerisinde sorunları 
da beraberinde getirdi. NATO üyesi olup AB 
üyesi olmayan Çek Cumhuriyeti, Macaristan gibi 
ülkeler ilerleyen dönemde AB’ye katılacakları için 
büyük sorun teşkil etmiyordu ancak NATO üyesi 
olup AB üyesi olmayan bazı ülkeler ABOGSP 
açısından konumlandırılması gereken ülkeler-
di. Bunlardan Norveç ABOGSP’ye destek verdi. 
Kanada’da ABOGSP konusunda destekleyici oldu. 
ABOGSP’nin oluşması açısından sorun teşkil eden 
üç ülke ise ABD, Türkiye ve Rusya oldu.

ABD Soğuk Savaş yıllarında da Soğuk Savaş 
sonrası dönemde de Avrupa politikasının ve 
savunma sisteminin içerisinde olmuştu. Diğer 
taraftan Doğu Avrupa ülkeleri ve Rusya ile partner 
olarak ilişki geliştirilmesinde de etkili olmuştu. 
Fakat NATO’nun yaklaşımı Kosova müdahalesi 
sonrası oldukça belirsizdir. ABD Başkanı Clinton 
ABOGSP’ye desteğini açıklarken ABD Dışişleri 
Bakanı Talbot ABD’nin desteğinin koşulsuz olma-
dığının altını çizmişti. ABD Avrupa’nın ABOGSP 
kapsamında Avrupa Hızlı Reaksiyon Kuvvetleri 
oluşturmasını olumlu karşıladı. Avrupa Hızlı 
Reaksiyon Kuvvetleri AB ve NATO arasındaki 
yeterlilik boşluğunu da doldurabilirdi. Ancak 
ABD’nin 2001 yılındaki Afganistan operasyonu 
da AB’nin istihbarat, iletişim ve taşıma sistemleri 
konusunda eksiklerini gösteriyordu. 

ABD’nin ABOGSP’yi desteklemesinin gerek-
çelerinden birisi de ufak çaplı krizlerle başa çık-
mada AB’nin kapasite gelişimini sağlayacak olma-
sının önünü açmasıydı. 1990’larda Hırvatistan 
ve Bosna’daki savaşlar ABD’nin buralarda doğ-
rudan çıkarlarının olmadığını gözler önüne ser-
mişti. Üstelik Bush döneminde, Savunma Bakanı 
Donald Rumsfeld’in teşvikiyle ABD dikkatini 
Asya’ya çevirdi ve kapasitesini bu coğrafyada 
yoğunlaştırmaya başladı. 

Diğer taraftan ABOGSP Transatlantik dayanış-
maya zarar verebilir ve NATO’nun Avrupa’daki 
rolünün altını oyabilirdi. Bu yüzden Clinton da 
Bush da ABOGSP’ye olan desteklerini koşula bağ-
ladılar. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Madeleine 
Albright “Üç ds” olarak bilinen şartları getirdi: 
Avrupa’nın savunması onun Kuzey Amerika’daki 
müttefiklerinden ayrılamaz, Avrupa’nın yeterliliği 
ve çabaları iki katına çıkarılamaz, AB üyesi olma-
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yan ülkelere ayrımcılık yapılamaz. Kritik bir adım 
da 2000 yılında Birmingham Zirvesi’nde ABD 
Savunma Bakanı William Cohen’den gelmişti.

Türkiye-AB İlişkilerine NATO Gözlüğüyle Bakmak

AB’nin karar verme mekanizmalarına müdahil 
olunmaması konusundaki tavrı dolayısıyla Avrupa 
Güvenlik ve Savunma Kimliği/Politikası Türkiye 
ve AB arasında bir anlaşmazlık meydana getirdi. 
1997 zirvesinde tam üyeliğe ehil görülmeyen, 
1999 zirvesinde tam üyeliğe ehil görülmekle bir-
likte tam üyeliği belli kriterlere bağlanan Türkiye 
tam üyeliği garanti edilirse Avrupa Güvenlik 
ve Savunma Kimliği/Politikası’nı destekleyece-
ğini belirtti. Dönemin Milli Savunma Bakanı 
Sebahattin Çakmakoğlu Helsinki Zirvesi önce-
sinde Türkiye’nin Avrupa Güvenlik ve Savunma 
Kimliği/Politikası’nı destekleyeceğini açıklamış, 
Helsinki Zirvesi kararları bunun üzerine gelmişti. 
Ancak Helsinki kararları AB’nin Türkiye ile aynı 
güvenlik kaygılarını paylaşmadığını ortaya koydu. 
Öncelikle Helsinki Zirvesi’nden çıkan karar olası 
bir operasyon öncesi aşamada Türkiye’yi karar 
verme mekanizmasının dışarısında bırakıyordu. 
İkinci olarak operasyon safhasında Türkiye’nin 
NATO üyesi olmasına rağmen katılımı da AB’nin 
onayına bağlanmaktaydı. Son olarak Türkiye 
yeteneklerini ve hizmetlerini AB’ye tahsis etme 
yükümlülüğü altına girmekteydi. 

Türkiye’nin Helsinki kararlarını kabul etmesi 
düşünülemezdi. Çünkü; Türkiye’nin beklentisi 
karar alma ve planlama süreçlerinde tam ve eşit 
bir ortaklıktı. Ayrıca AB kararı Türkiye’yi 50.000-
60.000 kişilik Avrupa kuvvetlerinin de dışın-
da bırakıyordu. Helsinki kararları 1999 NATO 
Washington Zirvesi kararlarından da ayrılıyordu. 
Burada AB üyesi olmayan ülkelerin AB öncü-
lüğündeki operasyonlara katılımı söz konusu 
ediliyordu. Üçüncü olarak AB NATO’dan müda-
hil olacağı olayları olay olay değerlendirmesini 
istiyordu. Son olarak Helsinki sonrasında Türkiye 
Batı Avrupa Birliği’ndeki pozisyonunu yitirmiş 
oluyordu.

Helsinki sonrasında Türk devlet adamları, 
Türkiye’nin Avrupa’daki tüm örgütlere üye oldu-
ğunun, Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrasya 
denen coğrafyada Türkiye’nin bir “pivot devlet” 
olarak belirdiğinin, Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Örgütü, Ekonomik İşbirliği Örgütü, D-8 gibi 
örgütlerin kurucusu ve üyesi olduğunun, doğu-

batı arasında koridor ülke olduğunun üzerinde 
durmaya başladı. 18-19 Kasım 1999 İstanbul 
NATO Zirvesi’nde AB için Türkiyesiz bir savunma 
programının olmayacağının altı çizildi. Türkiye 
AB’nin, kendisinin jeostratejik öneminin henüz 
farkına varmadığını düşünüyordu.

Helsinki Zirvesinde AB; Türkiye ile özellikle 
insan hakları, hukukun üstünlüğü, Kıbrıs konu-
larında kopan ilişkilerini tamir etmeyi amaçlıyor 
gözükmektedir. 11 Eylül ilişkilerde bir dönüm 
noktasıdır. 11 Eylül sonrasında Ortadoğu ve 
Asya merkezli yayılmaya başlayan “fundamenta-
lizme” karşı Türkiye 11 Eylül öncesinde de karşı 
durmaktadır. Bir İslâm ülkesi olmakla birlikte 
seküler, batı ile aynı perspektifi paylaşan, Avrupa 
ve Balkanlarla uzun bir geçmişe sahip olan 
Türkiye’de demokrasinin başarısı Avrupalıların 
perspektifine göre diğer İslâm ülkelerine örnek 
olabilirdi. Aksi halde söz konusu ülkelerde refor-
mistlerin eli zayıflarken radikaller ve fundamen-
talistler güçlenebilirdi. Modern Türkiye güçlü bir 
orduya sahip olmakla birlikte ABD ile de uzun ve 
derinlikli stratejik bir müttefik durumundaydı. 
Bu bağlamda Türkiye bölgesel güvenlik için de 
oldukça önemli bir ülke görünümündeydi.

Bütün bu motivasyonların etkisiyle AB 1999 
Zirvesi’nde Türkiye’ye havuç ve sopa politikası 
uygulamaya başladı. Havuç Türkiye’ye uzun vade-
de vaat edilen AB üyeliği idi. Ancak Türkiye’nin 
tam üyeliği (sopa) Türkiye’de demokrasi ve eko-
nominin AB standartlarına ulaşması ile müm-
kün olabilirdi. Türkler ise Helsinki Zirvesi’nin 
Türkiye’nin pozisyonunu stratejik öneme sahip 

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.

11 Eylül sonrasında Ortadoğu ve Asya mer-

kezli yayılmaya başlayan “fundamentaliz-

me” karşı Türkiye 11 Eylül öncesinde de 

karşı durmaktadır. Bir İslâm ülkesi olmak-

la birlikte seküler, batı ile aynı perspektifi 

paylaşan, Avrupa ve Balkanlarla uzun bir 

geçmişe sahip olan Türkiye’de demokrasi-

nin başarısı Avrupalıların perspektifine göre 

diğer İslâm ülkelerine örnek olabilirdi. Aksi 

halde söz konusu ülkelerde reformistlerin eli 

zayıflarken radikaller ve fundamentalistler 

güçlenebilirdi.
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bölgesel bir ülke olmaktan stratejik öneme sahip 
küresel bir güç haline dönüştürdüğünü düşü-
nüyordu. Türkler ayrıca Türkiye’ye tam üyelik 
perspektifinin verilmesinin Türkiye’nin Balkanlar, 
Orta Asya, Ortadoğu gibi komşu coğrafyalarda 
statüsünü yükselteceğini düşünüyordu. Helsinki 
Zirvesi ile Türkiye’nin bir köprü olduğu şeklinde-
ki görüş kabul edilmiş ve desteklenmiş oluyordu. 
Böylelikle Türkiye’nin AB üyeliği Medeniyetler 
Çatışması tezini de dengelemiş oluyordu. Ayrıca 
Türkiye’nin beklentisi Helsinki kararlarının 
Türkiye’nin Kıbrıs’taki pozisyonunu da güçlendi-
receği şeklindeydi.

Ancak AB’nin tam üyesi olmayan Türkiye’nin 
AGSK/P içerisinde yer alması ulusal güvenliğini 
tehlikeye düşürecekti. Dönemin Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel AB öncülüğündeki operas-
yonlara katılımın karar verme mekanizmalarının 
eşit sorumluluk paylaşımı ile mümkün olabile-
ceğini belirtiyordu. Ancak 2000 yılındaki Feira 
Zirvesi’nde AB, AB üyesi olmayan NATO üye-
lerine karar verme mekanizmalarında bulunma 
hakkı tanımadı. Bu Türkiye açısından hayal kırık-
lığıydı. Buna rağmen Türkiye AGSK/P’ye destekçi 
ve dengeleyici bir politika izlemeye devam etti. 
2002 yılındaki AB Nice Zirvesi’nde AGSK/P’ye 
ilişkin her şey üzerinde anlaşılmadan hiçbir şey 
üzerinde anlaşılmış olmayacak şeklindeki ilke 
kararının altı çizilmelidir. 

Türkiye’nin AGSK/P’ye olan tavrına rağmen 
NATO ve ABD bu girişimin bir an önce haya-
ta geçmesi gerektiğini düşünüyordu. Öncelikle 
AGSK/P ile AB üyeleri ABD’nin savunma har-
camalarına omuz verecek gibi görünüyordu. 
Türkiye ise AGSK/P kapsamında AB’nin NATO 
kuvvetlerini kullanması durumunda kullanılacak 
kuvvetlerin tamamının karar verme mekanizma-
larına katılımı konusunda diretiyordu. ABD’de 
yönetim değiştiğinde de Türklerin perspektifi 
değişmedi. ABD’nin yeni Savunma Bakanı Donald 
Rumsfeld Ankara’yı ziyaret edip Saddam’ın gele-
ceği hakkında konuşmak istediğinde Türkler 
AGSK/P’nin geleceğini konuşmayı tercih etmişler-
di. Türkiye AGSK/P vereceği güvenin kötüye kul-
lanılmasından endişe ediyordu. Dışişleri Bakanı 
İsmail Cem’e göre Balkanlar’da böyle olmuştu. 
NATO Balkanlara askerî müdahalede bulunurken 
Türkiye karar verme halkasına dâhil edilmemişti. 

11 Eylül saldırıları sonrası NATO’nun 5. mad-
desinin işletilmesi bu tartışmada yeni bir dönüm 

noktasına işaret etmektedir. Başbakan Ecevit 11 

Eylül sonrası yaptığı açıklamada NATO’nun kara-

rıyla dünya politikasında yeni bir döneme giril-

diğinin altını çizerek Batı’nın Türkiye’yi AGSK/

P’nin dışında bırakmaması gerektiğini fark etmesi 

gerektiğini belirtmişti. Ancak AB Türkiye ile aynı 

perspektifi paylaşmıyordu. Bir AB yetkilisi 11 

Eylül Sonrası dönemde ABD için Türkiye’nin jeo-

politik öneminin artmasının AB için aynı anlamı 

ifade etmediğini belirtmişti. 

2001 Nice Zirvesinde Türk Dışişleri Bakanı 

ile ABD ve İngiltere’den diplomatlar AGSK/P 

için çözüm aramaya başladılar. Neticede AB’nin 

NATO imkânlarından otomatik yararlanmasının 

söz konusu olmaması Türkiye ve Yunanistan ara-

sında Kıbrıs ve Ege konularında anlaşmazlıklar 

durumunda AB’nin NATO imkânlarından fay-

dalanamaması üzerine bina edilen bir anlaşmaya 

varıldı ancak ABD ve AB’li yetkililerin uyarılarına 

rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri anlaşmayı reddetti. 

Bunun üzerine 2001 yılı sonlarına doğru (2 Aralık 

2001) Ankara Anlaşması ile uzlaşıya varıldı. 

Ankara Anlaşması AB’nin NATO imkânlarından 

otomatik faydalanmasını öngörürken Türkiye’nin 

veto seçeneğini koruyordu. 

O dönemin dışişleri Bakanı olan İsmail Cem 

ve TSK daha sonra yaptıkları açıklamalarda 

Türkiye’nin Ankara Anlaşması’nı imzalamakla 

hata ettiğin ifade etti. Peki, ama Türkiye anlaş-

mayı neden imzaladı: Öncelikle Türkiye AB’nin 

NATO imkânlarından faydalanması konusunda 

veto hakkını sürdürüyordu. İkincisi AGSK/P’ye 

karşı çıkmanın devam etmesi durumunda AB 

kendisine NATO’dan ayrı bir askerî yapı oluş-

turabilirdi. Bu risk karşısında ABD Türkiye’ye 

baskı uyguladı. Üçüncüsü Türkiye bu dönemde 

ekonomik yapısını IMF, Dünya Bankası gibi ulus-

lararası kurumların desteğiyle sürdürebiliyordu. 

Son olarak Türkiye Kıbrıs konusunda ABD’nin bir 

biçimde desteğine ihtiyaç duyuyordu.

Bütün bu süreç ve yaşanan tartışmalar dik-

kate alındığında Türkiye’ye 2004 yılında AB ile 

müzakereler için tarih verilmesi çok daha anlamlı 

bir yere oturmaktadır. Kırım-Ukrayna meselesine 

ve küresel sistemdeki kriz ortamına NATO-AB-

ABD ekseninden bağlanan Türkiye’nin ilerleyen 

dönemdeki pozisyonu bu tarihsel arka plan üze-

rinden değerlendirilebilir. 
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İ ran’ın Irak’la 200  milyon 
dolara varan silah anlaşma-

sından bahseden haberler farklı 
tepkiler doğurdu. Anlaşmaya 
karşı çıkanlar bunu Tahran’a 
yönelik uluslararası yaptırımla-
rın ihlali olarak görürken destek 
verenler ise Irak’ın silahlanma 
kaynaklarını çeşitlendirmesi ve 
tek bir pazara bel bağlamaması 
gerektiğini düşündüler. Burada 
destekçilerle veya karşı çıkanla-
rın yanında olduğumuzu belirt-
me gayesinde değiliz. Ancak 
Irak hükümetinin anlaşmaya 
yönelik açıklamalarındaki çeliş-
kileri sunmamız gerekmektedir.

Anlaşmayı ilk açıklayan isim 
başbakan Nuri Maliki’ye yakın 
milletvekili ve Maliki’nin lider-
liğini yaptığı Hukuk Devleti 
Koalisyonu’un önemli liderler-
den Hasan Senid oldu. Senid 
Irak’ın silahlanma kaynaklarını 
çeşitlendirmek istediğini belirte-
rek Irak’ın 200 milyon dolara 
varan silah anlaşmasını imzala-
dığını belirtti. Washington anlaş-
mayı kınadı. Sebep ise İran’ın 

Amerikan silah paza-
rına rakip olarak gir-
mesi değil, İran’a 
dayatılan yaptırım-
ların bu tür anlaş-
maları yasaklaması 
ve Irak’ın bu yasağı 
ihlal etmesiydi.

Irak, savunma 
bakanlığı bildirisiy-
le İran şirketinin 
bakanlığın silah alımı 
için yaptığı ihaleye 
katıldığını ancak 
bu şirketin ihaleyi 
kazanamadığını ve 
Irak’ın 195 milyon 
dolar değerindeki 
İran silahlarını satın aldığından 
bahseden haberlerin doğru 
olmadığını vurguladı.

Savunma Bakanlığı bu konu-
yu siyaset ve medya bağlamında 
kullananlar olduğunu belirterek 
ihalenin Irak ordusunun bazı 
birliklerinin ihtiyaçlarını karşı-
lamak için bazı hafif silahlara 
ve gece görüş mühimmatlarına 
olan ihtiyacına binaen yapıldı-
ğını, Bulgaristan, Çek, Polonya, 
Sırbistan, Çin, Ukrayna, Pakistan 
ve diğer ülkelerden şirketlerden 
teklif alındığını açıkladı.

İşin garibi Savunma 
Bakanlığı’nın anlaşmayı yalanla-
masından bir gün sonra Hasan 
Senid tekrar medyanın karşısına 
çıkıp anlaşmadan bahsetti. Senid 
Iraklı bir heyetin Irak ile İran ara-
sındaki silah anlaşmasının nihai 
görüşmelerini tamamlamak için 
Tahran’da olduğunu belirtti.

Irak parlamentosu güvenlik 
ve savunma komisyonu başka-
nı el-Meda gazetesine ‘anlaş-
manın iki taraf arasında hala 
görüşme safhasında olduğunu, 
henüz iki devlet arasında silah-
lanma anlaşmasının imzalanma-
sı aşamasında varmadıklarını ve 
tarafların diyalog çerçevesinde 
olduğunu’ kaydetti.

Sorun Irak’ın İran silahları 
satın almasında değil. Sorun 
ABD’nin anlaşmadan bahse-
derken ortaya koyduğu tutum-
da. Sanki gerçekleşmesi müm-

kün olmayan bir 
imkânsızı keşfet-
miş gibi anlaşmaya 
yönelik şaşkınlığını 
ve endişesini ortaya 
koyuyor, uluslararası 
toplum İran’a yaptı-
rımdan bulunduğun-
dan beri Irak’taki 
İran paralarının 
uzun tarihini gör-
mezlikten geliyor, 
Irak petrol boru-
larının bir kısmının 
Tahran adına ihracat 
yoluyla komşu İran’ı 
destekleme borula-
rına dönüştüğünü 

unutmuş gibi yapıyor. Ayrıca 
bazı Iraklı bakanlıkların yabancı 
ülkelerle imzaladıkları anlaşma-
ların nihayetinde İran’a gittiği 
ortaya çıktı.

ABD’ye ve konu Ortadoğu 
halkları olarak bizle ilgili oldu-
ğu zaman her daim endişe 
hali yaşayan arkasındaki ulus-
lararası topluma İran silahları-
nın Irak’a bir süredir gittiğini, 
Maliki’nin Anbar’daki savaşında 
çetin biçimde savaştığını garan-
ti edebilirim. Felluce devrimci-
leri bu İran silahlarından çok 
sayıda ele geçirdi ve görüntü-
lerini yalanladı. Dahası Devrim 
Muhafızları’ndan bazı unsurla-
rın Anbar’da Maliki’nin ordusu-
nun yanında savaştıklarına dair 
haberler var.

ABD, sorunlarımızla ilgili ikiyüz-
lü tutumunu sürdürüyor. Masa 
altından İran’la çalışıyor. Bizden 
korktuğu veya endişelendiği için 
değil ancak görüldüğü üzere bu 
rolü oynamayı sürdürecek. Ayrıca 
bu rol, bölgenin ve halklarının 
ABD liderliğinde ve İran’ın koor-
dinasyonundaki uluslararası top-
lumun avı olarak kalması yönün-
deki yüce Amerikan hedefleriyle 
örtüşüyor. (Katar’da yayımlanan 
el-Arab gazetesi, 28 Şubat 2014)

İRAN SİLAHLARI ANBAR’A ULAŞTI
İyad ED-DÜLEYMİ

Felluce devrimcileri 
bu İran silahların-
dan çok sayıda ele 
geçirdi ve görün-
tülerini yalanladı. 

Dahası Devrim 
Muhafızları’ndan 

bazı unsurla-
rın Anbar’da 

Maliki’nin ordu-
sunun yanında 

savaştıklarına dair 
haberler var.

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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S uriyeliler gemilerinin düme-
ninin başına geçecek ve 

kendilerini esenlik kıyılarına çıka-
racak, iç içe geçmiş ve çözümsüz 
birçok soruna batmış devrimle-
rini başarılı kılacak basiretli ve 
iş bitirici bir lidere muhtaçlar. 
Suriyelilerin kendi sorunlarının 
bilincine sahip, bağımsız davra-
nış, entelektüel bir bakış açısı 
içinde bu sorunları somutlaştıra-
cak, uluslararası hedeflerle çeliş-
ki derecesi ne olursa olsun kendi 
hedeflerini gerçekleştirmeye çalı-
şacak bir lidere muhtaç olmala-
rı bu sorunlardandır. Zira lider, 
uluslararası ve Arap nüfuzunun 
kendi halkına hizmet için nasıl 
yararlı olacağını bilir.

Birçok sebepten dolayı 
muhalefet güçleri parçalandı ve 
zıtlaşma derecesine kadar birbir-
lerine karşı nefret duydular. Söz 
gelimi Filistin Kurtuluş Örgütü 
(FKÖ)’nün vücut bulduğu bede-
ni andıran partili, koalisyon veya 
kolektif bir lider oluşturmakta 
başarısız kaldılar. FKÖ Filistin 
ulusal kimliğinin tekrar kaza-
nılmasında bitirici bir rol oyna-
mıştı. Filistinliler gerek Birleşmiş 
Milletler kararlarında gerekse de 
Arapların kendilerine bakışı ve 
tutumlarında vatansız mülteci 
konumundaydılar.

Devrimin bir lidere olan ihti-
yacına rağmen aşılamayan bir-
çok sebepten dolayı bu lider 
bugüne kadar henüz yaratılama-
dı. Bu sebepler, birincisi iç örgüt-
sel ve partili parçalanmışlıkla ve 
ikincisi devrimi yapan sivil kuşa-
ğın engellenmesi, bastırılması ve 
rejim eliyle katledilmesiyle ilgili-
dir. Üçüncüsü çeşitli ve çelişkili 
dış müdahalelerle alakalıdır bu 
sebepler. Dış müdahaleler ken-
dilerine hizmet edecek ve yan-
daşları olmayanlarla mücadele 
edecek muhaliflerin seçiminde 
dün olduğu gibi bugün de temel 
rol oynuyor.

Hal böyleyken birbirleriyle 
rekabet içindekilerin paraları, 
adamlarının anlaşmazlıklarını 
körükleme noktasında önemi 
artan bir rol oynamaktadır, onla-
rı devrimin hattından ve hedef-
lerinden uzaklaştırmaktadır. Bu 
da direniş üzerin-
de olumsuz etkiler 
bırakmaktadır. Hem 
direnişe düşman 
kes i lmekted i r l e r 
hem de konumları-
nı güçlendirme ve 
kararlarda tek söz 
sahibi olma eğilim-
leriyle ilişkili amaçlar 
için direnişi kullan-
maya çalışmakta-
dırlar. Bunu da ya 
savaş ve siyaset 
prenslerinin uygula-
malarıyla yapmakta-
lar veya başkalarını 
olaylarla bağımsız 
ve olumlu iletişime 
geçme güçlerini art-
tıracak dinamik ve 
kaynaklardan mah-
rum bırakarak yeri-
ne getirmekteler.

Devrim elinde-
ki güçle kendisi-
ni zayıflatanlarla, 
kötüleyenlerle, Esed rejimi-
nin düşündüğü ve yaptığı gibi 
düşünmeye ve davranmaya zor-
layanlarla mücadele etmektedir. 
Hatta bu kimseler Esed’in değer-
lerini benimsemekte, politikala-
rını izlemekte ve onun yöne-
timindekilere benzer isimlerin 
arkasından yürümekteler. Tüm 
bunlardan sonra muhalefetin 
liderlerinin Suriyeli vatandaşın 
ümitsizliğe kapılmasının çılgın 
birinin yönettiği despot yöne-
timden zorbalıkla hareket eden 
şahısların yönetimine geçtiği-
ne ikna olmasını garipseyebilir 

miyiz? Suriyeli kendi haklarını 
isteyip devriminin alternatif des-
potluk için değil, demokrasi için 
olduğunu belirtse de bu kimsele-
rin halka zulmedeceğini düşün-
mektedir.

Her örgütte lider olan aslın-
da lider değildir. Zira lider hiç 
kimseyi dışlamaz, aksine farklılık 
ve çeşitlilik çerçevesinde başka-
larıyla işbirliği yapar, ayrı düş-
menin meşruiyetini kabul eder, 

istişare ve kolektif 
kararın kurallarına 
saygı duyar, vakıayı 
nasıl okuyacağını, 
yakın ve uzak eği-
limlerini nasıl anlaya-
cağını, kendi gelişi-
miyle hemfikir olan 
ve bazen önde olan 
güçleri nasıl toparla-
yacağını bilir.

Suriye muhalefeti 
bu özelliklere sahip 
bir lidere muhtaç. 
Etrafta kendilerini 
lider sanan, başka-
larına üstünlük tas-
lar gibi despotça 
davranan,  bilgiçlik 
taslayan, gelecek-
teki gelişmelerle 
ilgili öngörme yeti-
si olduğunu iddia 
eden, konuştukları 
her sözü hata kabul 
etmez doğrularmış 
gibi gören, kendi 

görüşlerini kutsayan, kişilerle ve 
gerçeklerle olan ilişkilerini kişi-
leştiren yeterince üçkağıtçı var 
zaten.

Bu kimselerden bazılarının 
gidişi bizi şaşırtmaz. Bir kısmı 
da kelebeğin ateşe düşmesi gibi 
düşmeyi bekliyor. Kendilerini dev-
rimin lideri sananların çoğunluğu-
nun, halkımızı boğan, bugün yıkı-
ma uğratan ve asırlar boyu elde 
ettiği maddi ve manevi kazanım-
ları bitiren siyasi geri kalmışlığın 
bir parçası olduklarını söylersek 
abartmış olmayız. (eş-Şarkulevsat 
gazetesi, 19 Mart 2014)

SURİYE DEVRİMİ BİR LİDERE MUHTAÇ...
Mişel KİLO

Devrimin bir lidere 
olan ihtiyacına 

rağmen aşılama-
yan birçok sebep-
ten dolayı bu lider 

bugüne kadar 
henüz yaratıla-

madı. Bu sebepler, 
birincisi iç örgütsel 
ve partili parçalan-
mışlıkla ve ikincisi 
devrimi yapan sivil 
kuşağın engellen-
mesi, bastırılması 

ve rejim eliyle 
katledilmesiyle 

ilgilidir. Üçüncüsü 
çeşitli ve çelişkili 
dış müdahaleler-
le alakalıdır bu 

sebepler.
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V ilademir Putin Soçi 
Olimpiyatları4nı kazandı 

ancak kendisine çok pahalıya 
patladı: Ukrayna’yı kaybetti. 
Şu an binlerce Suriyelinin cese-
di ve yıkılan enkazın üzerinde 
biriktirdiğini sandığı kazanımla-
rından daha büyük bir kayıp 
bu. Nihayetinde bu kayıp 
Ukrayna’nın bölünmesini olgun-
laştırabilir. Bölünmenin tohum-
ları mevcut ve hatta Kiev’deki 
Bağımsızlık Meydanı’nda ölenle-
rin kanlarıyla sulandı. Avrupa’nın 
arabuluculuğu ve baskıları olma-
saydı krizin çözümü anlaşmasına 
varılamaz ve muhalefetin ülke-
nin batısını kontrolü bir protesto 
adımından devletin çoğunluğu-
nu ele geçirme adımına dönü-
şürdü.

Rusya, Suriye’de kendisini bir 
anda alışılmışın ve geleneklerin 
dışında gıda ve ilaç yardımlarının 
Suriye’de kuşatma altındaki böl-
gelere ulaşımını sağlama amaçlı 
insani bir karar tasarısı karşısın-
da ‘sıkıntılı’ bir vaziyette buldu. 
Tasarıya kendisi açısından sorun 
oluşturacak kayıt yaptırımlardan 
soyutlaması sonrası onay verdi. 
Ancak Güvenlik Konseyi’nin aciz 
ve işlemez kalmasındaki ısrarıyla 
uyumlu olarak kararın uygulan-
masının Suriye rejimine bırakıl-
masını istedi. Suriye rejimi de 
uluslararası toplum gibi bunun 
ne anlama geldiğini biliyor. Zira 
insanlık dışılığını kendi yandaş-
larına muamelesinde bile göste-
rene güvenmek mümkün değil. 
Hatta bu rejim elindeki kadın 
ve çocukların muhalefetin elin-
de tutulan kadın ve çocuklarla 
değiştirilmesini dahi reddetti.

Bu iki gelişme Putin’in stra-
tejisinin dayandığı mantık hata-
larına ve soğuk savaş dönemi 
sonrasının araçlarına uymayan 
güç anlayışına ışık tutmakta-
dır. Ne Moskova’nın müttefiki 
Viktor Yanukoviç Ukraynalıları 

ikan etmekte başarılı oldu ne 
de müttefikin ölüm makinele-
ri Suriyelilerin değişim iradesini 
kırdı. Yani Rusya Kiev’de siyaseti 
etmesi ve Şam’da kör askeri 
gücü baskın kılması sebebiyle 
bir sorun yaşıyor. Zira varil bom-
balarının kullanılmasını ‘kınama’ 
kelimesini kabul etmekte dahi 
zorlandı ve ‘esefle karşılama’ 
kelimesini tercih etti. Çünkü 
kınama sonrasında etkinleştiri-
lebilecek hukuki boyut içerebilir. 
Esef’in ise hiçbir anlamı yok. Bu 
da pratik olarak varil bombaları-
nın sivillerin başına düşmesinin 
Rusya’yı ilgilendirmediğine işaret 
ediyor.

Rusya neredeyse ‘bun-
lar komplo’ diye bağıracak. 
Düşmanları Rusya’nın Soçi olim-
piyatlarının güvenliğini sağla-
makla ve muhtemel terör eyle-
mini engellemekle uğraşmasını, 
Cenevre’deki Suriye müzakerele-
rinde olduğu gibi Ukrayna’daki 
koluna nüfuz etmek için kul-
landı. Cenevre’de başarısızlığın 
sorumluluğu kendisine yüklendi, 
rejime ciddiyetini göstermesi ve 
muhalefetle müzakereyi kabul 
etmesi için baskı yapması isten-
di. Kiev’de ise seçilmiş cumhur-
başkanını salladılar ve önemli 
ödünler vermek zorunda bıra-
kıldı. Her iki durumda da Lavrov 
‘aşırılara’ yüklendi ve Kiev’in 
yaşadıklarının ‘darbe’ olduğuna 
işaret etti.  Ancak ordu müdaha-
le etmemişti ve hatta ordunun 
tarafsızlığı Moskova’nın müttefi-
kinin yenilmesinde bitirici etken 
oluşturdu. Cenevre müzakereleri 
açısından Lavrov, Şam’ın geçiş 
yönetimi de dâhil diğer dosyalar-
dan önce ‘terörle mücadelenin’ 
görüşülmesi şartını destekledi. 
Müzakereler çalışma takvimi-
ne göre başladı ve bir netice-
ye varmadan bitti. Rusya bütün 
çabasını Cenevre’ye yoğunlaş-
tırdı ancak krizi sadece terör-

le sınırlaması şu iki gerçeğin 
inkâr edilmesi anlamına geliyor: 
İlki rejimin muhaliflerin kafasını 
karıştırmak için teröristleri bizzat 
kendisinin ülkeye soktuğu gerçe-
ği. İkincisi ise ordu ve güvenliğin 
ortak yönetimiyle terörle müca-
deleyi üstlenecek geçiş yönetimi 
kurulması adımının atılmasının 
zorunluluk olduğu gerçeği.

Rus diplomasisi iki kez hata 
yaptı ve bu hataları gözden geçir-
mesi gerekliydi. Yalnız Rusya’nın 
Suriye’deki ödünü yüzeysel kaldı 
ve temel olmaktan çok uzaktı. 
Ukrayna’daki ödünü ise henüz 
etüt aşamasında ve son sözünü 
söylemediği muhtemel. Çünkü 
bölünme gibi iç savaş ihtima-
li de mevcut. Washington ve 
Moskova’nın soğuk savaş döne-
minin uygulamalarına döndükle-
ri yönündeki suçlamaları yalanla-
malarına rağmen Ukrayna krizi 
doğu ile batı arasındaki nüfuz 
çekişmesine örnek oldu. Soğuk 
savaşın bu yeni nüshasındaki 
farklılık şartların değişmesi ve 
Ukrayna halkının oynadığı bitirici 
hayati rol.

Şu an Moskova uğradı-
ğı büyük yenilgiyi telafi etmek 
ve belki Ukrayna’ya özel bir 
durum ortaya koymak için 
Batıyla ve özellikle de ABD ile 
bir anlaşma arzuladı. Peki, bu 
durumda Suriye için ne söylen-
meli? Esasında ABD Rusya’nın 
Suriye’deki çıkarlarını kabul edi-
yor. İki ülke arasındaki anla-
yışların özü bu ancak Rusya, 
Ukrayna da dâhil başka dos-
yalarda Batılı ödünler isteyerek 
çözüme gitmeye hazır olduğu 
görüntüsü vermedi.

Obama Rusya ile birlikte 
çağrısını yaptığı ve Putin’in pek 
istekli olmadığı uzlaşı için bir 
başka nokta daha kazandı. Putin 
ABD’nin geri dönüşlerini kullan-
maya dayanan stratejisini bütü-
nüyle gözden geçirmek zorunda 
kalabilir ancak Rus modeli yeni 
ve kabul edilebilir uluslararası bir 
model sunamaz. (Birleşik Arap 
Emirlikleri gazetesi el-İttihat, 25 
Şubat 2014)

SURİYE VE UKRAYNA:                                   
BAŞARISIZ RUS STRATEJİSİ
Abdulvehhab BEDİRHAN
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U krayna muhalefeti 
cumhurbaşkanı Viktor 

Yanukoviç’e karşı bir milyonluk 
bir gösteri kalabalığı toplaya-
madı. Muhalefetin gösterileri ve 
eylemleri sırasında konuşulan 
rakamlar on binlerce protesto-
cuydu. En yüksek tahmin ise 50 
bin gösterici diyordu. Bununla 
birlikte Batı yaşananları meşru 
‘halk devrimi’ olarak görmekte 
tereddüt etmedi. Yeni yönetimi 
tanımakta gecikmedi. Seçilmiş 
cumhurbaşkanını eski cumhur-
başkanı diye tanımlamaya baş-
ladı. Rusya’ya müdahale etme-
mesi ve nüfusu 45 milyon olan 
bir ülkedeki demokratik geçiş 
sürecini engellemesi hususunda 
birbiri ardına uyarılarda bulun-
du.

Mısır’da daha ciddi bir durum 
yaşandı. Milyonlarca Mısırlı 30 
Haziran’da sokaklara döküldü. 
Bazıları 20 milyon dedi. Bazıları 
da sayıyı 30 milyona çıkardı. 
Bazıları da 15 milyona indirdi. 
Ancak kesin olan şu ki milyonluk 
bir devrimdi. Mısır ve Ukrayna 
nüfusundaki farkı dikkate alır-
sak -ilki ikincisinin iki katı- 30 
Haziran’da sokağa dökülenler 
Kiev’in meydanlarında gösteri 
yapanların iki katıydı. Buna rağ-
men Batı Mısır’da yaşananlara 
meşruiyete darbe olarak baktı 
ve yeni yönetime yaptırımlarda 
bulunmaya başladı. ABD ve ABD 
bu dönemin sonuçlarından hâlâ 
şikâyet ediyor.

Ukrayna’da seçilmiş cumhur-
başkanı isteyerek veya isteme-
yerek Avrupalı arabulucuların 
şartlarını kabul etti. Anayasanın 
geçersiz sayılması ve 2004 ana-
yasasının temel alınması, birkaç 
ay sonra erken seçimlerin yapıl-
ması konularında muhalefetle 
bir anlaşma imzaladı. Rusya 
anlaşmayı sıkılarak kabul etti 
ancak muhalefet bir sonraki 
günün sabahında anlaşmayı ihlal 

ederek cumhurbaşkanlığı, hükü-
met ve devlet binalarını bastı. 
Batı henüz mürekkebi kuruma-
mış anlaşmayı unuttu, arabu-
luculuğunu bir kenara atarak 
hızlıca yeni turuncu devrimine 
olumlu karşılayanların safına 
geçti. Hatta yeni demokrasiyi 
savunmak için hasta ekonomi-
lerini ve NATO’yu seferber etti.

Mısır’da bu kabilden bir şey 
yaşanmadı. Cumhurbaşkanı 
Muhammed Mursi son ana 
kadar ‘kandiline’, anayasası-
na ve hükümetine tutunarak 
‘cemaatinin’ devlet, hükümet ve 
kurumlar üzerinde kontrol kur-
masına çalıştı. Batı demokratik 
geçişi hızlandırması için Mursi’ye 
baskı yapmadı ve olan olduktan 
sonra devreye girdi. Geniş ulusal 
uzlaşının inşa edilmesi ve hiçbir 
kesimin dışlanmaması ihtiyacı-
na dair vaazlarda bulunan Batılı 
yetkililer geldiler. Oysa Batının 
ufukta önceki rejimin düşeceği 
ve yerini yeni rejimin alacağının 
belirtilerinin görünmesinden iti-
baren Ukrayna’ya yönelik söyle-
minde ‘uzlaşma’ dili yoktu.

Yanukoviç Mursi gibi seçilmiş 
iki cumhurbaşkanıdır. Ülkelerini 
çok kötü biçimde yönettiler. 
Kendi dönemlerinde birçok 
muhalif gücün düşmanlığını aldı-
lar. Ancak Batı her iki deneyime 
eşit düzeyde davranmadı. Çifte 
standart bir politika izledi ve 
kokusu burunları kıracak bir iki-
yüzlülük sergiledi.

Mısır’da Mursi rejimi muha-
lifleri asker, milliyetçi, solcu, laik, 
liberal ve önceki rejim kalıntıları 
gibi tuhaf garip bir karışımdan 
oluştu. Ukrayna’da muhalefetin 
tamamı tek sınıf değildi. Aşırı 
milliyetçiler ve Naziciler vardı. 
Mısır’da Mursi muhalifleri mey-
danlardaki ölü ve yaralanmala-
ra yol açan sert tepkilere rağ-
men barışçıl yapısını korudu. 
Ukrayna’da muhalifler arasında 

Naziler, silah çeteleri ve sert-
lik yanlısı aşırı milliyetçiler vardı. 
Batı Ukrayna muhalif çevrelerde 
yapılan her şeye gözünü kapattı. 
Tıpkı IŞİD ve Nusra’ya dönü-
şen Suriye muhalefetine karşı 
iki yıldan fazladır yaptığı gibi. 
Mısır’da ise tüm muhalefet gör-
mezden gelindi ve Batı ordu 
ve askerin müdahalesi sonrası 
ancak Mısır’a ilgi gösterdi. Bu da 
ikiyüzlülüğün ve çifte standartlı-
ğın bir başka örneği değil mi?

Mısır’da bugün General 
Sisi’nin koyduğu yol haritasına 
saygı gösterilmesine dair Batı 
vurguları geliyor. Bu her halükar-
da övünülecek bir gelişme ancak 
Ukrayna’nın yol haritasına karşı 
nasıl bir tutum alınacak? Bu 
tutum Batının Rusya’nın mütte-
fiki Ukraynalı gruba karşı açtığı 
ve hatta onları terör listesine 
alıp paralarını dondurduğu ve 
yurtdışı yasağı getirdiği kovuş-
turma kampanyasıyla örtüşecek 
mi? Yanukoviç rejiminin düşme-
si eşiğindeyken imzalanan ve 
Ukrayna’nın yol haritası sayılan 
anlaşmanın imzalanması tale-
binde bulunan bir Batı tutumu 
sergilendi mi? Hiç kimse ilgilen-
miyor. 

Mısır’da Mursi rejiminin 
düşmesi yeni yönetim ile Batı 
-ve özellikle de ABD- arasındaki 
derin anlayışlara darbe vurdu. 
Bu anlayışlar Hamas’ın kuşa-
tılmasını, direnişin kontrol altı-
na alınmasını, İsrail’le imzala-
nan anlaşmaların korunmasını, 
İsrail’in güvenliğinin ve sınırla-
rının muhafaza altına alınması-
nı içeriyordu. Ukrayna’da yeni 
dönemin desteklenmesinin 
Putin’i zayıflatacağı, Moskova’yı 
ve yükselen uluslararası rolünü 
karıştıracağı görüldü. Burada 
Mısır’da ise değişim kınanan bir 
askeri darbe oldu. Orada halk 
devrimi renkli olurken, özgürlük, 
demokrasi ve saygınlık sıfatları 
alırken bir kez daha ikiyüzlülük 
insanı nefessiz bırakıyor ve kan 
basıncının yükselmesine yol aça-
cak bir seviyeye çıkıyor. (Ürdün 
gazetesi Düstur, 2 Mart 2014.)

MISIR’DAN UKRAYNA’YA İKİYÜZLÜLÜK KOKUSU
Ureyb ER-RENTAVİ
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B izlere Mısır ve Körfez ülkele-
rinin Türkiye ve İran tehlike-

siyle mücadele ettiği söyleniyor. 
Bu söz hem büyük hem de tehli-
kelidir. Büyüktür çünkü bölgede 
Mısır ve Körfez’i Arap coğraf-
yasının en büyük ve önemli iki 
komşusuna karşı bir kampa koyan 
yeni stratejik bir denklem sunmak-
tadır. Tehlikelidir çünkü Arap milli 
güvenliğini tehdit eden asıl stra-
tejik tehlikenin İsrail işgali olduğu 
gerçeğini görmezlikten gelmekte-
dir. Bahsini ettiğim ifade el-Ehram 
gazetesinin geçtiğimiz Cumartesi 
günü (1 Mart) sekiz sütun man-
şetiydi. Manşet şöyleydi: ‘Mısır 
ve Körfez aynı akıbetle mücadele 
ediyor. Türkiye ve İran tehlike-
si’. Manşetin altında ise el-Ehram 
Araştırmalar Merkezi ile Körfez 
Araştırma Merkezi arasında yapı-
lan, her iki taraftan uzman ve 
akademisyenlerin katıldığı ortak 
seminerdeki konuşmaların özeti 
vardı.

Manşet beni şoke etti. Zira 
ben gerek İsrail’le gerekse de Dr. 
Cemal Hamdan’ın Arap Mısır’la 
birlikte bölgedeki ‘güç üçgeni’ 
olarak gördüğü iki büyük komşuy-
la ilgili manşetin içerdiği mesajla 
tamamen ayrı düşünen bir bakış 
açısından hareketle bilincini oluş-
turan bir kuşaktanım. Bu üçgenin 
ayaklarının birleşmesiyle ümmetin 
ayağa kalkacağını, işgalin kırıla-
cağını ve yenileceğini düşünüyo-
rum. Buradan hareketle manşetin 
mesajını Arapların kimliklerini ve 
büyüklüklerini geri kazandıkları 
ulusal dönemden beri bilinci kir-
leten ve zihinlerde yerleşmiş bazı 
temel kabulleri ortadan kaldıran 
olumsuz bir darbe olarak gördüm. 
Bu mesajın strateji uzmanlarının 
ve siyaset bilimlerindeki hocaların 
konuştuğu bir seminerin başlığı 
olması beni şaşkına çevirdi. Oysa 
başkalarından önce onların bölge 
stratejileriyle ilgili daha bilinçli 
olması öngörülmektedir. Konuya 
özel ilgim beni yayınlanan metni 
incelemeye sevk etti ve şu gözlem-
lere dikkat çektim:

- Seminerin gerçekleşmesi 
Mısır-Suudi Arabistan ilişkilerinde 
yaşanan sıcaklığın ve Kahire’nin 3 
Temmuz rejimi gölgesinde Körfez 
ülkeleriyle ilişkilerinde yaşanan 
gelişimin tezahürlerindendir. Bu 
da seminerin 2,5 yıl önce sunulan 
Suudi önerisine yoğunlaşmasına 
bir açıklık getiriyor. Ayrıca katılım-
cılar arasında gözlemlenen Suudi 
ve Birleşik Arap Emirliklerin ağırlı-
ğını da izah ediyor.

- Toplantı esasında Suudi 
Arabistan Kralı Abdullah’ın Aralık 
2011’deki Körfez zirvesinde sun-
duğu Körfez Birliği düşüncesini 
tartışmak için yapıldı. Düşünce 
otuz yıldan fazladır yürürlükteki 
Körfez İşbirliği Konseyi formülü-
nün geliştirilmesi önerisini öngör-
müştü. Şöyle ki Konsey, Suudi 
gözetimi altında Körfez ülkeleri 
arasında bir birlik halini alacak.     

- Körfez siyasetçileri arasında 
birlik düşüncesi bahsi, Katar ve 
Umman Sultanlığı’nın temkin-
li yaklaşması, Kuveyt ve Birleşik 
Arap Emirlikleri’nin huzursuz 
olması sonrası zayıfladı. Bu düşün-
ce Körfez ülkeleri arasındaki ilişki-
leri olgunlaştırmaktan çok 2011 
yılı başlarında esen Arap Baharı 
rüzgârıyla mücadelede bölgeyi 
güçlendirme girişiminin ifadesiy-
di. Yani halklar arasında etkileşim 
ve çıkar alışverişi değil, rejimlerin 
güçlenmesi ve korunması amaçlı 
bir öneriydi.

- Saygın bir hayal olarak nite-
lenen Körfez Birliği’nin önemi 
etrafındaki tartışmalar farklılık arz 
etmiyor. Bazı katılımcıların bu birli-
ğin hali hazırda kurulmasını engel-
leyen yerel ve bölgesel engeller 
etrafında önemli gözlemleri vardı. 
İçlerinden bazıları üye ülkeler ara-
sında işbirliği alanlarının genişletil-
mesi veya geçen otuz yıl boyunca 
ki uygulamanın ortaya çıkardığı 
çatlakların giderilmesi suretiyle 
Körfez İşbirliği Konseyi’nin güçlen-
dirilmesine önem verilmesi çağrısı 
yaptı.

- BAE, Bahreyn ve Kuveyt 
adına konuşanlar İran’ın Körfez 
ve Arap yayılmacılığından kaynak-

lanan endişeye önem gösterdiler. 
Bu durumun bölgenin güvenliğini 
sağlayacak bir savunma sistemine 
olan ihtiyacı haklı çıkardığını ifade 
ettiler. Bazıları önce 10 bin askerle 
başlayan ve sonra 40 bin askere 
çıkan ‘Yarımada Kalkanı’ güçle-
rinin geliştirilmesinin öneminden 
ve bu sayının görevlerini yerine 
getirebilmesi için 100 bin askere 
çıkarılması ihtiyacından bahsetti.

- Tek bir ses Körfez bölge-
sindeki Amerikan askeri varlığının 
bölgenin güvenlik düzleminde 
karşılaştığı sorunların en önemlisi 
olduğunu belirtti. Şuruk gazetesi 
28 Şubat Cuma günü 25 bin kara, 
deniz ve hava gücünün Körfez ve 
etrafındaki 12 askeri üstte dağıl-
dığını yayınladı. Ancak seminerin 
yayınlanan metni tartışmaların bu 
noktaya değindiğine işaret etmedi.

- Seminerin önerilen Körfez 
birliği ile Avrupa Birliği deneyimi 
arasındaki karşılaştırmanın abar-
tılı olduğunu gördüm. Zira iki 
örgüt arasındaki farklılık Körfez 
ile Avrupa arasında medeniyet, 
demokrasi ve bilim açısından var 
olan mesafeye denktir.

- Seminer İsrail’in Mısır veya 
Körfez bölgesi için oluşturduğu 
tehlike veya tehdide hiç değinme-
di ancak yayınlanan metin panel 
dışında El-Ehram Araştırmalar 
Merkezi Direktörü Ziya Reşvan’la 
yapılan özel röportaja işaret etti. 
Reşvan röportajda Mısır ile Körfez 
ülkeleri arasındaki ortak paydalara 
değinmiş, Türki ve İran’ın adını 
vererek Arap olmayan ülkelerin 
müdahalesinden bahsetmiş.  

- Gazetenin manşetinde yer 
alan ve Mısır-Körfez tarafları-
nın Türkiye ve İran tehlikesiyle 
mücadele ettiğinden bahseden 
en önemli konunun yayınla-
nan metinde izine rastlamadım. 
Muhtemelen sayfa sorumlusu 
Mısır siyasi eğilimlerine ilham kay-
nağı olan etkileyici bir başlık koy-
mak istedi. Türkiye ile olan krize 
ve İran tutumuna yönelik Mısır 
rahatsızlığına burnunu soktu. 
Mısır resmi tutumunun sınırlarına 
bağlı kalmak için İsrail tehlikesini 
eklemek hiç aklına gelmedi. Bu 
yolla seminere stratejik diyalog-
dan çok stratejik sarsılmaya yakın 
bir yüz vermiş oldu. (Mısır gazete-
si eş-Şuruk, 3 Mart 2014.)

TÜRKİYE VE İRAN MISIR İÇİN TEHDİTMİŞ!
 Fehmi HÜVEYDİ
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K atar hükümetine yakın 
kaynaklar Reuters haber 

ajansına Katar’ın elçilikleri-
ni Doha’dan çeken üç ülkenin 
taleplerine ‘boyun eğmeyeceği-
ni’ ve dış politikasını değiştirme-
yeceğini açıklaması bu ülkenin 
Mısır’da Müslüman Kardeşleri ve 
Suriye’de İslami grupları destek-
lemeyi sürdüreceği, Muhammed 
Mursi’yi deviren Mısırlı yönetici-
leri mutlak düşman olarak gören 
Al Jazeera kanalını frenleme-
yeceği ve Mısır’ın güçlü adamı 
Mareşal Abdulfettah Sisi’nin 
muhaliflerini Doha’da ağırla-
yıp güvenlik sığınak sunacağı 
anlamına geliyor. Aynı kaynak-
ların ifade ettiği Katar meydan 
okuması, bu ülkenin, her Cuma 
günü hutbede Suudi Arabistan, 
Emirlikler ve Mısırlı yetkilileri 
eleştiren Dr. Yusuf el-Karadavi 
de dâhil İhvan cemaati üyelerine 
ev sahipliği yapacaklarını belirt-
mesiyle zirveye çıktı.

Katar’ın özellikle de Mısır’daki 
gelişmelere ve İhvan hareketini 
desteklemesiyle ilgili 
olarak dış politika-
sını Körfez İşbirliği 
Konseyi’nin tutumla-
rına uygun şekilde 
değiştirmesi yönün-
deki bu üç ülkenin 
talebini doğrudan 
ve dolaylı olarak red-
detmesi krizin daha 
da tırmanmasına ve 
arabuluculuk fırsat-
larına kapıların kapa-
tılmasına ve bu üç 
ülkenin daha fazla 
önemler almasına 
yol açacaktır. 

Önceki Katar 
Emiri Hamad Bin 
Halife Al-Tani’yi yakından tanı-
yanlar, onun kendisine olan say-
gısı ve bu üç komşu ülkeye 
yönelik sıcak olmayan tutumları 
sebebiyle ortamı sakinleştirme-

yeceğini ve fırtınalara boyun 
eğmeyeceğini iyi bilirler. Özellikle 
de bu şartlar yapısı itibariyle aşa-
ğılayıcıysa. Zira ülkenin asıl yöne-
ticisi kendisi, stratejik ve özellikle 
de Körfez konularıyla doğrudan 
ilişkili ancak perde arkasından. 
Daha az önemli konuları da ise 
oğlu Temim’e ve etrafını çevrele-
yen danışman bakanlar grubuna 
bırakıyor.

Buna karşın Suudi Arabistan 
Kralı Abdullah’ı tanıyanlar bu 
adamın bedevi doğası, güçlü 
şahsiyeti ve kendine güveniyle 
Katar’ın meydan okuyan tutum-
larında kendi şahsına yönelik 
bir provokasyon görebilir.  Kral 
Abdullah beş yıl önce Katar’la 
varılan uzlaşının mimarıdır. 
Önceki Katar Emiri Hamad ile 
şahsi ilişki kurarak kardeşlerinin 
ve ailedeki sertlik yanlısı kanat-
la ayrı düştü. Savunma baka-
nı kardeşi rahmetli Sultan Bin 
Abdulaziz’in, Al Jazeera kana-
lının ‘Yemame’nin Karanlığı’ 
programını yayınlaması sebebiy-

le Katar devletiyle 
askeri çatışmaya gir-
mek için hazırladığı 
planı durdurmuştu. 
Program bakanın 
ve çocuklarının 
İngiltere ile 1980’li 
yıllarda değeri 70 
milyar dolara varan 
Yemame silah anlaş-
masından büyük 
komisyonlar aldığın-
dan bahsediyordu.

Katar’ın genç 
emiri Temim’in 
Umman Kralı Sultan 
Bin Kâbus ile yaptığı 
telefon görüşmesi 
bu krizin diplomatik 

kanallarla bir an önce çözülme-
sine bel bağlayanları umutlan-
dırmış olabilir ancak Umman’ın 
da Riyad’ın KİK’e alternatif 
olmasını istediği Körfez Birliği 

formülünü reddetmesi sebebiy-
le ilişkileri pekiyi değil. Büyük 
büyük ameliyata giren Kuveyt 
Emiri Sabah El-Ahmed’in de 
görünürde olmaması gölgesin-
de arabuluculuk rolünü oyna-
yabilecek bir tek Sultan Kâbus 
kaldı. Sultan Kabus’un bu min-
valde iyi bir deneyimi var. İran ile 
ABD arasındaki arabuluculuğu 
İran nükleer programı etrafında 
anlaşmaya varılmasına yol açtı. 
Umman’ın başkenti Maskat’ta 
ABD-İran gizli görüşmeleri altı ay 
sürdü. Daha da önce de birçok 
çekişmeye arabuluculuk yaptı. 
BAE ve İran’ın üç ada krizi bu 
arabuluculuklardan. Tarafların 
razı olacağı bir çözüme varmak-
ta başarılı olduğu söyleniyor.

Katar üç ülkenin başka adım-
larıyla mücadele etmek için 
önlemler alıyor. Dışişleri baka-
nı Halid Atıyye Tahran’a uçtu 
ve bu üç ülkeyi açıkça cezalan-
dırarak İran’la ilişkileri geliştir-
me teklifinde bulundu. Riyad 
ve Dubai’ye yakın gazetelerde 
eski dışişleri bakanı Hamed Bin 
Casim Al-Tani’nin üç gün önce 
Pakistan’a gizli bir ziyarette 
bulunduğu ve BAE-Suud-Mısır 
üçgeniyle mücadele etmek için 
Katar-Türkiye-Pakistan üçlü ittifa-
kı önerdiği, Suud ve BAE ile stra-
tejik ilişkilerle bağlı Pakistan’ın 
Katarlı temsilciyi nazikçe geri 
çevirdiğini yazdı.

Körfezliler birbirlerini iyi 
anlarlar. Mesajlarında, imaların-
da ve hatta oturuş şekillerinde 
mevcut şifrelere yansıyan kendi-
lerine özel bir diplomatik temas 
dilleri vardır. Gelecek günlerde 
birçok mesaj ve işaret su yüzüne 
çıkacak ve biz de dâhil bu mesaj-
ları çözmeye çalışacağız ancak 
şu an her daim sıcak olan KİK 
anlaşmazlıklarının tebessüm-
lerle ve Körfez evinde işlerin 
yolunda gittiğini teyit eden açık-
lamalarla gizlenmesi mümkün 
değil.  (Londra’da yayınlanan 
Reyulyevm gazetesi, 7 Mart 
2014)

KATAR BOYUN EĞMEYECEK!
Abdulbari ATWAN

Katar üç ülkenin 
başka adımlarıyla 
mücadele etmek 

için önlemler 
alıyor. Dışişleri 

bakanı Halid Atıyye 
Tahran’a uçtu ve 

bu üç ülkeyi açıkça 
cezalandırarak 
İran’la ilişkileri 

geliştirme teklifin-
de bulundu. 
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Ş u an Mısır’da konuşan her 
yetkili güvenliğin sağlanma-

sı başlığını konuşmasının önce-
liklerinin başına koyuyor. Yeni 
başbakan İbrahim Mihleb de 2 
Mart Pazar günü Mısırlılara yap-
tığı ilk konuşmada öyle yaptı. Hiç 
kuşkusuz bu doğru bir değerlen-
dirme. Hiç kimse bu konuda 
ondan ayrı düşünmüyor. Yalnız 
başbakanın, adı zihinlerde dev-
rim sonrası en büyük ölümler, 
tutuklamalar ve işkencelerle yer 
etmesine rağmen hali hazırda-
ki içişleri bakanını makamında 
tuttuğunu görünce güvenliği 
sağlama kavramının tanım ve 
düzenlemeye ihtiyaç duyduğu-
nu anladım. Zira kavramdan 
kastın güvenlik kabzasının güç-
lendirilmesi ve keyfi kararlarla 
son bulan halihazırdaki yönte-
min sürdürülmesi olduğu görül-
dü. Yani güvenliğin sağlanması 
düşüncesi, baskının sürdürülme-
si yönündeki halihazırdaki siya-
si görüşle irtibatlı. Bu da beni 
hükümet kabinesinin oluşturul-
masından sonra bu hükümetin 
en azından güvenlik meselesin-
deki politikaları değiştirmekle 
ilgilenmediği ve hatta yüzlerin 
dahi değişmediğini ifade etmeye 
sevk etti.

Güvenlik sağlanması düşün-
cesinin baskının sürdürülmesiyle 
irtibatlı kılınması düşüncesi yan-
lış ve tehlikelidir. Yanlıştır çünkü 
iki zıttı bir araya getirmekte-
dir. Baskı acı ve korku doğu-
rur. Tehlikelidir çünkü nefreti 
yayar ve sadece şiddet getirecek 
intikam tohumları eker. Şiddet 
şiddeti getirir, baskı insanlara 
baskıya dair dersler verir. Bu 
yüzden her hükümetin hak ettiği 
muhalefeti oluşturduğu söylenir. 
Hükümet hoşgörülü, esnek ve 
hukuka saygılı bir politika izlerse 
ortaya koyduğu performans da 
insanları aynı yöntemi izlemeye 

sevk eder.  Şöyle ki bu durum-
da en iyi insanları çıkaracaktır. 
Baskı, kahır ve zulüm politikası 
izlerse insanlar içinde en kötü-
lerini çıkaracaktır. Bir hükümet 
ülkeyi yönettiği zaman görül-
meyen başka bir rol de oynar. 
Bu rol kendi performansı ve ön 
yargılarının insanları eğitmesi, 
değer ve ahlaklarını etkileme-
sidir.

Bu düşünceyi Fransız filozof 
Helvetius 18’inci yüzyılda formü-
le ederek şöyle diyor: “Toplum 
ile iktidar arasındaki etkileşim 
tek yönlüdür. Halk iktidarın 
yapısını etkilemez, iktidar halkın 
özelliklerini ve ahlakını etkiler.” 
Helvetus iktidarın halkın avantaj 
ve dezavantajlarından sorumlu 
olduğunu ifade ediyor. Şantaj 
yapan bir iktidar bir rüşvet orga-
nı oluşturur. Halkla faşist bir ilişki 
kuran iktidar organının faşist 
olması kaçınılmazdır. Yasaları 
çiğneyen ve yasalarla oynayan 
bir iktidardan yasalara saygı 
veya ilgi duymaları beklenemez.

Baskı ve zulüm güvenlik getir-
mez. Sadece adalet bu güven-
liğin garantörüdür. Dolayısıyla 
ülkenin gemisi, bedenleri şiddet 
tohumlarından ve intikam eği-
limlerinden temizleyen adaletle 
yol aldığı zaman ancak güven ve 
barış limanına demirler.  ‘Adalet 
mülkün temelidir’ dendiği için 
yaşadığımız tabloyla ilgili ola-
rak ayrıca ‘adalet güvenliğin de 
temelidir’ derken de pek konu-
dan uzaklaşmıyoruz aslında. Bu 
iddiama ‘terörü hoş göremez-
sin’ diye cevap veren kişinin 
kanımca infial hali, işleri birbiri-
ne karıştırmasına yol açmıştır. 
Şöyle ki benim iddiamdaki amacı 
anlamamıştır. Çünkü adaletle 
hükmetmek suçluyu yaptığıyla 
cezalandırmak ve masumu akla-
maktır. Bazıları nezdinde kendi 
görüşlerine itiraz eden herkese 

yapıştırılan ‘terör’ kavramının 
bayağılaşmasının önüne geç-
meliyiz. Zira hukukun kriterleri-
ne ve kurallarına bağlı kalmak 
karışıklıkları ortadan kaldırmanın 
garantisidir

Birileri bu düşünceye onay 
verir ancak ortada baskı veya 
zulüm olmadığını dile getirirse 
ben kendisini Mısır’da bağım-
sız 16 hukuk örgütünün 12 
Şubat’ta çıkardığı bildiriye yön-
lendiriyorum. Bildiri güvenlik 
kaynakları ve medya borazanla-
rının sürekli tekrarladığı baskı ve 
zulümlere yönelik inkâr iddiala-
rına güçlü bir yanıt içeriyor. Bu 
bildiriyi kaçırmışsa kurbanların 
tanıklıkları internette mevcut. 
Bundan sonra daha kalbinde 
şüphesi olanlar devrimcileri 
hedef alan keskin nişancıya veri-
len 3 yıllık hapis cezası ile  Ezher 
Üniversitesi’nden gösteri yapan 
öğrencilerinin her birine 17 yıl 
veren kararı karşılaştırarak vic-
danlarına sorsun, bunun zulüm 
veya adalet olup olmadığını sor-
gulasın.

Amacım suçlamak veya kına-
mak değil ancak güvenliğin sağ-
lanması konusunun bir tanımı-
nın yapılması gerektiğine ve izle-
nen güvenlik politikalarının bu 
şekilde sürmesi halinde güvenli-
ği sağlama hedefinin ulaşılması 
zor bir amaç ve hayal olacağı-
na dikkat çekmek istedim. Son 
olarak Müslümanların halifesi 
Ömer Bin Abdulaziz, valilerden 
birinin yıkılan kalelerin yapılması 
için yardıma ihtiyacı olduğunu 
ifade eden mektubunu aldığın-
da ona şu yanıtı verir: ‘kendi 
diyarını adaletle sağlamlaştır.’ 
İçinde bulunduğumuz şartlar 
için ilham alabileceğimiz cümle 
bu. İlgili kişilere diyoruz ki‘ diya-
rınızı adaletle güvenli hale geti-
rin’. (Mısır gazetesi eş-Şuruk, 11 
Mart 2014.)

ADALET GÜVENLİĞİN TEMELİDİR
Fehmi HÜVEYDİ
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S uriyeliler Beşşar Esed reji-
minin pasaport defterleri-

nin sayfalarına koyduğu aptalca 
ifadeyi çok iyi bilirler. Bu ifade 
şöyle diyordu: ‘Bu pasaportun 
hamiline Irak ve Brunei dışında 
dünyanın tüm ülkelerine gitme-
sine izin verilir’. Hiç kimse Baasçı 
listede neden ‘düşman, emper-
yalist, Siyonist, gasp-
çı, iğrenç’ ve küfür-
bazlığı ile bilinen 
İsrail, İngiltere veya 
ABD değil de Irak 
ve Brunei’nin istisna 
tutulduğunu bilmez.

Ancak bu ifade 
suçlarını, kanlı yapı-
sını ve despotluğunu 
reddeden halkının 
onurlu devrimiyle 
mücadelede dördün-
cü yılına giren Esed 
rejiminin içinde büyü-
düğü yanlışlığı anla-
manın örneğidir. Bu 
halk, yalanlar, zulüm 
ve yolsuzluklar ses-
siz kalınamayacak 
boyutlara varınca 
ayaklandı.

Direniş yalan-
ları ifşa edildi ve Esed rejimi-
nin İsrail sınırlarının başbekçi-
si olduğu kanıtlar ve delillerle 
görüldü. Beşşar Esed’in dayı-
sının oğlu ve rejimin kasası 
konumundaki Rami Mahluf 
buna tanıklık etti. Mahluf açık 
bir ifade ile ‘Suriye’nin güven-
liği İsrail’in güvenliğidir’ diyor-
du. İsrail Başbakanı Binyamin 
Netanyahu’nun da kendisiyle 
hemfikir olduğu konu da bu . 
Netanyahu da aynı minvalde bir 
açıklamada bulunarak ‘Esed’in 
iktidarda kalması İsrail’in güven-
liğini garantisidir’ dedi. Böylelikle 

rejimin pohpohladığı direniş söy-
lemleriyle ilgili tüm yanılgılar 
suya düştü.

Bunun yanı sıra Arapçılık ve 
milliyetçilik söylemleri de düştü. 
Tümüyle İran’ın kucağına atıl-
mışken bir rejim nasıl olurda 
milliyetçilik ve Arapçılık içinde 
bir yöntem ve düşünce benim-

seyebilir? Ki İran’ın 
milliyetçilik ve 
Arapçılıkla ilişkisi 
Kuzey Kore’yle olan 
ilişkisi gibidir. İran’ın 
laiklik ve azınlıkla-
rın korunmasıyla 
ilgili açıklamaları 
ise mezhepçiliğini 
gizlemek için sap-
tırılmış bir yüzden 
başka bir şey değil-
dir. Mezhepçi grup-
lar İran’dan hareket 
etti ve Suriye rejimi-
nin yanında savaş-
mak için dört yan-
dan geldiler. Tabi 
İsrail düşmanlarına 
yönelik savaşı, dire-
niş söylemlerini ve 
başka çekici söylem-
leri unuttular.

Bu bir korku ve yalan rejimi. 
Hâlâ halkını aşağılamayı sürdü-
rüyor ve birçok ülkede elçilik-
lerini kapatıldığını ilan ediyor. 
Gazetecilerden biri Suriyeli bir 
diplomata bu ülkelerde çalışan 
Suriyelilerin pasaport ve sair 
resmi işlemlerini nasıl giderecek-
lerini sorduğunda diplomat tam 
bir yüzsüzlükle ‘asalak gibi yaşa-
sınlar’ şeklinde yanıt vermiş.

Bu rejim halkını hakir gören 
bir rejimdir, her türlü yol, düzen-
li ve kanlı araçlarla bunu gös-
termekten utanç duymaz. Bu 
onurlu halk hiçbir yıkıcı araca 

teslim olmadı. Rejim halka karşı 
füzeler, varil bombaları, uçak-
lar, tank ve kimyasal silahlar 
kullandı. Modern çağın en kanlı 
rejimidir bu rejim. Taş üstünde 
taş bırakmadı. Şehirler ve köyler 
bu rejimin elinden kurtulamadı. 
Kanı, acıyı ve kurşunu tattı.

Maskeler düştü, yüzler açıldı, 
yalanlar eridi. Söylemler param-
parça oldu. Benzeri görülmemiş 
bir verasetle, anayasayla ve ken-
disini desteklemek için adeta 
yarış içine girer gibi alkışlayan 
halk meclisiyle gelen başkan 
bugün ülkesinin enkazı üzerin-
de, ülkesinin evlatlarının cesetle-
ri üzerinde başkanlık makamına 
tekrar aday olma niyetini açıklı-
yor. Kendisi de biliyor ki halkının 
nüfusu, evsiz kalanlar, ölenler, 
hapse gidenler ve kaybolan-
lar arasında azaldı. Dolayısıyla 
ülkede korkan, endişelen veya 
kendisini desteklemeye mecbur 
olanlar dışında kimse kalmadı.

Bu yüzden kendisini ‘kaza-
nacağına’ ikna ettiler. Çünkü 
bugün seçilmesi sayı itibariyle 
daha da kolaylaştı. Bugün baş-
kan Beşşar Esed’in Suriyeli sığın-
macı kamplarını birden fazla kez 
ziyaret eden ve destek veren 
Amerikalı ünlü aktris Angelina 
Jolie ile karşılaştırılması trajiko-
mik. Oysa hükümetinden hiçbiri 
ve doğal olarak kendisi sığınma-
cıları tanımaya ve onları ziyaret 
etmeye cesaret edemedi. Suriye 
yönetim ve rejim olarak siya-
seten bitmeden önce ahlaken 
bitti.

Kan, ölüm, sabır, aşağılan-
ma ve zilletin dört yılı ve bir 
başkan ülkesinin ceset parçala-
rı üzerinde yeniden seçilecek. 
Bu sadece onurlu Suriyeliler için 
değil, aynı zamanda bedenin-
de kan veya vicdanın kalıntıları 
olan herkes için bir yüz karası-
dır. (eş-Şarkulevsat gazetesi 14 
Mart 2014.)

SURİYE UTANCININ DÖRDÜNCÜ YILI
Hüseyin ŞUBUKŞİ

Bu rejim halkını 
hakir gören bir 

rejimdir, her türlü 
yol, düzenli ve kanlı 
araçlarla bunu gös-

termekten utanç 
duymaz. Bu onurlu 

halk hiçbir yıkıcı 
araca teslim olma-

dı. Rejim halka 
karşı füzeler, varil 

bombaları, uçaklar, 
tank ve kimyasal 
silahlar kullandı. 
Modern çağın en 
kanlı rejimidir bu 

rejim.
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“Siz nasıl iseniz 

öyle yönetilirsiniz.”                     

Hz. Muhammed (s.a.v.)

T arihimizin son 200 yıl-
lık dönemi, çalkantılar, 

kargaşa ve bunalımlarla 
yoğrulmuştur. Toplum, 
kurak toprağın suya hasreti, susamış canlıların 
suyu özlem ve öfke ile arayışı gibi, gerçeği, doğ-
ruyu, güzeli ve huzuru aramıştır. Eline geçen 
fırsatları hep bu gaye uğruna seferber etmiş ve 
gereğinden fazla da bedel ödemiştir.

Kanıyla suladığı, canı karşılığında korudu-
ğu vatan topraklarında hor ve hakir görülmek-
ten, aşağılanmaktan, itilip kakılmaktan; Rahmetli 
Necip Fazıl’ın deyişi ile “Öz yurdunda garip, 
öz vatanda parya” olmaktan kurtulamamıştır. 
Milli mücadele ile başlayan dönemde yönetimi 
ele geçiren Osmanlı dönemi İttihatçı kadroları, 
“halkçılık ilkesine” rağmen, halkı horlamaktan 
geri kalmamıştır. Hatta halkın direnmesi karşı-
sında halkı, “kanunen ve cebren” hizaya getirecek 
yollara başvurmuşlardır. “Tepeden inmeci”, “bas-
kıcı”, “karalayıcı” ittihatçı gelenek giderek etkisini 
göstermiş; sabotaj, muhtıra, cunta ve darbeler 
dönemini başlatmıştır. Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası, Serbest Fırka olayları ile başlayan süreç ve 
mantık hiç değişmemiştir.

Tepeden inmecilerin, rızası hilafına halk tara-
fından seçilen herkes, İnönü’nün deyişiyle “Cahil 
oy çoğunluğunun temsilcileri” olarak hakarete 

uğramıştır. Kafalarında 
tahayyül ettikleri ama bu 
coğrafyada hiçbir zaman 
yaşamayan sanal bir halk 
uğruna, yaşayan halkı 
feda etmişlerdir. Belki de 
Cumhuriyet tarihi sanal 
halk uğruna, yaşayan hal-

kın yok etme savaşı olarak özetlenebilir.
Ulusal ve uluslararası yoğun maddi ve manevi 

baskılara muhatap olan bir millet, suyu sabırla 
ve inatla aramaktan vazgeçmemiştir. Eline geçen 
tüm fırsatları, büyük bir basiretle kullanmıştır. 
Göstermelik, bir mizansen olarak kendisine tak-
dim edilen seçme ve seçilme hakkını, tarihi süreç 
içerisinde kendisinden beklenmedik bir tarzda iyi 
kullanmıştır.

200 yıllık bir zihinsel kirlenmeye maruz 
kalan bir toplumun, seçtiği insanların da bu 
kirlenmeden arınmış olması mümkün değildir. 
Türkiye’deki siyasi yapıdaki parçalanmışlığa bu 
perspektiften bakmakta fayda vardır. 

Her seçimden sonra yeni bir seçimi çare ola-
rak görenler, Kültür ve medeniyet olgusunu göz 
önüne almadıkça ve bu istikamette toplumsal 
özlemlere cevap vermedikçe bu “hacı yatmaz” 
oyunun devam etmesine katkıda bulunacaklardır. 
Her seçimin, toplum mühendislerini şoke etmesi-
nin nedeni bu gerçeği görememeleridir.

30 Mart 2014 yerel seçimleri, Taksim Kadife 
darbe sürecinin gölgesi altında yapılmış, toplum-
sal mühendislik stratejilerinin, yoğun bir şekilde 

Burhanettin CAN

30 Mart 2014 Seçimleri Üzerine:
Erdoğan ile Gülen’in Büyük Meydan Muharebesi 

Parlamento dışı bir faktör olarak Fethullah Gülen’in AK Parti karşısında bir cephe 
savaşına girmiş olması, kendi tabanının düşüncesi ile asla uyuşmayan CHP’ye AK 
Parti karşısında destek vermesi, kadrolarını bir CHP kadrosu gibi cepheye sürmesi, 

ev ev dolaştırması, bu seçimin en çok konuşulacak yönlerinden biridir.
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uygulandığı, bir seçim dönemi olarak tarihe geçe-
cektir. Kadife darbelerin olmazsa olmazı olan, 
seçim sonrası sokak hareketlerinin başlayıp baş-
lamayacağı şimdilik bilinmemektedir. “Hırsızlık 
ve vatan hainliği” düzleminde yürütülen bir seçim 
kampanyasının, genel olarak ülkeye, millete ve 
özel olarak da Müslüman Camiaya maliyetinin 
ne olduğu/ne olacağı, Türkiye’nin ne kazanıp ne 
kaybettiği, önümüzdeki günlerde sorgulanması 
gereken en hayatı bir konudur. 

30 Mart 2014 seçim sonuçlarına 
ve muhtemel vuku bulabilecek 
olaylara ve takınılacak tavra, bu 
çerçevede yaklaşılmasında yarar 
vardır. Burada bu çerçeve göz 
önüne alınarak bir değerlendir-
me yapılacaktır.

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinin 
Genel Özellikleri

Bu ülkede, Cumhurbaş-
kanlığı, yerel seçimler ve genel 
seçimler olmak üzere üç ana 
seçim var ve her üç seçimde 
de daima bir heyecan ve geri-
lim yaşanır. Genel seçimlerde, 
ülkenin geleceğine ilişkin plan, 
program, proje ve stratejiler 
tartışılır/tartışılmalıdır. Halk da 
bu tartışmalar üzerinden plan, 
proje, program ve stratejisini 
beğendiği partiye, ekibe, ülke-
yi yönetme görev ve sorum-
luluğunu belli bir dönem için 
verir. Yerel seçimler, yerel, böl-
gesel meseleleri en iyi kimin ya 
da kimlerin yapacağına halkın 
karar vermesi sürecidir. Yerel 
seçimlerde partiler ve parti 
liderleri, önemlidir; ama ondan 
daha da önemli olan, yerel aday ve kadroların 
varlığı, onların halka sunduğu projelerdir. Genel 
seçimler makro ile ilgilenirken, yerel seçimler ise 
mikro ile ilgilenir. 

Türkiye’de ister yerel isterse genel seçimler 
olsun, tüm  seçimler, hep genel seçim havasın-
da geçer ya da genel seçim havasına sokulurlar. 
Bunun bir nedeni, başarılı merkezi yönetimin ve 
karizmatik liderlerin, genel seçim havasının daha 

çok işlerine gelmesidir. Böyle bir kampanya ile 
tüm dikkatler, yerel adaylar ve projelerden ziyade 
genele çevrilmekte ve merkezi yönetimler daha 
avantajlı duruma gelmektedir. 30 Mart 2014 Yerel 
seçimlerinin genel ortak özelliklerini aşağıdaki 
gibi özetleyebiliriz:

Bu yerel seçimler de, genel seçimler gibi yapıl-
mış, yerelden ziyade genel konuşulmuştur. Yerel 
aday ve yönetimlerin konuşulmadığı, daha ziyade 
genel siyasetin ve liderlerin konuşulup tartışıldığı 

bir seçim yaşanmıştır.
30 Mart 2014 yerel seçim-

lerini analiz edebilmek ve bir 
yol haritası ortaya koyabilmek 
için sürece etki eden iç ve dış 
dinamikleri, göz önüne almak 
gerekmektedir. Dış dinamikler 
bu yazının kapsamına alınma-
yacaktır. İç dinamikleri ise aşa-
ğıdaki gibi özetleyebiliriz:

• Siyasi Partiler
• Etnik Unsurlar
• Mezhepsel Unsurlar
• STK/Cemaat/Hareketler
• Kadife Darbeciler
• Halk

Seçimlerin aslı unsuru olan 
siyasi partilerin, genel olarak da 
halkın, seçim döneminde etkin 
olması işin doğası gereğidir. 
Ancak ilk kez bu seçimlerde, 
STK/Cemaat/Hareketler bazında 
ciddi bir kutuplaşma oluşmuş-
tur. Bu kutuplaşma, sağ- sol, 
laik- anti laik kutuplaşmasının 
ötesinde Müslüman kimlikli 
yapılar arasında meydana gel-
miştir. Bu durum, gelecekte aile 
içi kavganın daha da şiddetlen-
mesine neden olacaktır. Seçim 

sonrası tarafların tutum ve tavırları, söylemleri 
bunu göstermektedir.

Bu seçim döneminde, önceki seçimlere naza-
ran, AK Parti karşısında CHP ve MHP tabanında 
bir ittifakın olduğu görülmektedir. CHP ve MHP 
tabanında, özellikle İstanbul, Ankara Belediye 
Başkanlıkları için MHP’den CHP’ye çok açık bir 
oy kayması vardır. Bu kutuplaşma, SP tabanın-
dan, SP yönetimlerine rağmen, AK Parti’ye bir oy 

Müslüman camiala-

rın birçoğu, AK Parti’yi 

savunma aşkına laik- 

seküler bir sistemi savun-

muş, bugüne kadar söy-

lediklerinin tersine dev-

letçi olmuşlardır. “Laik 

Devlet/Sistem yıkılacak 

elbet” diyenlerin, “Laik 

Devlet/Sistem yaşaya-

cak elbet” noktasına gel-

meleri düşündürücüdür. 

Bu seçim sürecinin böyle 

bir sonucu olduğu görül-

melidir. AK Parti’ye rey 

vermekle, sistem zihniye-

tini meşru görüp savun-

mak arasındaki farkın 

anlaşılamaması, tebliğ 

edenlerin üzerinde dur-

ması gereken bir konu-

dur.
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kayması meydana gelmesine sebebiyet vermiştir. 
SP’den AK Parti’ye oy kayması anlaşılabilirdir. 
Fakat MHP’den CHP’ye oy kaymasının anlaşıl-
ması, o kadar kolay değildir. Bunun için özel bir 
analize ihtiyaç vardır ve MHP kadroları bunu 
yapmalıdır.

Türkiye, önceki seçimlerde olduğu gibi 
oy dağılımı açısından üç ana bölgeye ayrılmış 
durumdadır. AK Parti, Türkiye’nin her tarafında 
vardır. Güneydoğu bölgesinde BDP, AK Parti ve 
HÜDA-PAR vardır. CHP, Trakya, Ege ve Akdeniz 
sahillerinde etkindir. MHP için belli bir bölge 
söylemekten ziyade belli vilayetlerde etkinliğini 
artırdığını söyleyebiliriz. 

Güneydoğu bölgesinde etnik unsur etkin olup 
BDP ağırlıklıdır. Bu bölgeden 2. derecede BDP’ye 
yakın en yüksek oy alabilen parti AK Parti’dir. AK 
Parti’nin Güneydoğu’da oyunu artırmış olması, 
önemli bir olgu olup çözüm sürecinin etkisi ola-
rak değerlendirilebilir. Bu, Türkiye’nin geleceği 
açısından önemlidir. SP’nin bu bölgede oylarının 
düşmesi iyi olmamıştır. Kürt kavmiyetçiliği üze-
rinden siyaset yapan BDP, çok iyi örgütlenmiş 
ve saha da iyi performans göstermiştir. Kürt 
kimlikli ve fakat İslâmi özellikli HÜDA-PAR’ın 
Güneydoğu’da SP’yi aşarak üçüncü parti olması 
dikkat çekicidir. HÜDA-PAR, gelecekte ciddi bir 
rakip olarak BDP’nin karşısına çıkabilir. 

Bu seçim döneminde kampanyalar, parti-
ler üzerinden değil liderler üzerinden yürütül-
müş, tüm saldırı ve eleştiri liderlere yapılmıştır. 
Erdoğan, tek başına yürüttüğü bir seçim kam-
panyasının galibidir; partisi ve milletvekilleri 
ortada yoktur. Türkiye’nin en büyük partisinden 
arındırılmış bir seçim zaferi, siyasal mücadele 
açısından ne derece başarı olarak kabul edilmeli-
dir. AK Parti kurmayları, bunu seçim sonrasında 
tartışmaları gerekmektedir. 

2002 yılından bu yana tüm seçimleri, iktidar 
partisi olarak, birinci parti olarak kazanması, 
Erdoğan’ın çok büyük bir başarısıdır. Erdoğan’ın 
bu başarısının sebebini, diğer partiler gerçekçi bir 
analiz yaparak bulmalıdırlar. 

Bu seçim döneminde örgüt olarak sahada 
varolan iki parti ise BDP ile SP’dir. SP kadroları-
nın %1.5’lardaki oy oranını göz önüne almadan, 
yaşlısı genci, kadını ve erkeği ile bu seçime, bu 
kadar içten ve cansiperane asılmaları, en dikkat 
çeken noktadır. SP’nin kadro, teşkilat olarak saha-
da, cihad, değer eksenli bir mücadele ruhu ile var 

olması ve bu büyük kutuplaşmaya rağmen oyunu 
artırmış olması (%1.9), SP’nin geleceği açısından 
çok önemli bir olgudur. Bu abartı olarak görüle-
bilir. Ancak kadrolu, teşkilatlı ve değer eksenli 
bir mücadelenin anlam ve önemini bilenler, ne 
dediğimi daha iyi anlayacaklardır. Parlamentoya 
dönük değer eksenli bir siyasi mücadele, yakın 
gelecekte çok daha önemli hale gelecektir. Çünkü 
bu ülke bu kadar kirlenmeyi kaldıramaz. O 
nedenle SP kadroları, bu seçimin çok gerçekçi bir 
analizini yapmalıdırlar.

30 Mart 2014 seçimlerini bugüne kadar gelen 
seçimlerden ayıran temel bir özellik de, bu seçim-
lerin Dış destekli Taksim Kadife darbe sürecinin 
gölgesinde, büyük bir gerilim altında yapılıyor 
olmasıdır. 

Bu seçimin en önemli bir başka özelliği de, 
parlamento dışı bir faktör olarak Gülen hareke-
tinin ve onun lideri Fethullah Gülen’in AK Parti 
karşısında bir cephe savaşına girmiş olmasıdır. 
Kendi tabanının düşüncesi ile asla uyuşmayan 
CHP’ye, AK Parti karşısında destek vermesi, kad-
rolarını bir CHP kadrosu gibi cepheye sürmesi, ev 
ev dolaştırması, bu seçimin en çok konuşulacak 
bir yönüdür. Keza, kendi tabanına, parti felse-
fesine ve Ergenekon davasına rağmen CHP’nin, 
Gülen hareketini savunması, desteklemesi de 
ilginçtir. Kimin ne kazanıp ne kaybettiği zamanla 
daha iyi anlaşılacaktır.

CHP-Gülen ittifakına karşı İslâmi kimlikli 
STK/Cemaat/Hareketlerin Gülen hareketi kar-
şısında bloklaşmaları ve AK Parti’ye alışılmışın 
ötesinde bir destek vermiş olmaları, Erdoğan’ı 
başarılı kılan çok önemli bir faktördür. Erdoğan 
bunu görmeli, anlamalı ve bundan sonra gereğini 
yapmalıdır. Bu Müslüman camiaların birçoğu, 
AK Parti’yi savunma aşkına laik-seküler bir sis-
temi -hükümeti değil- savunmuş, bugüne kadar 
söylediklerinin tersine devletçi olmuşlardır. “Laik 
Devlet/Sistem yıkılacak elbet” diyenlerin, “Laik 
Devlet/Sistem yaşayacak elbet” noktasına gelmele-
ri çok düşündürücüdür! Bu seçim sürecinin böyle 
bir sonucunun da olduğu ayrıca görülmelidir. AK 
Parti’ye rey vermekle, sistem zihniyetini meşru 
görüp savunmak arasındaki farkın anlaşılamama-
sı, tebliğ edenlerin üzerinde durması gereken bir 
konudur.

“Hırsızlık-ajanlık” kıskacına sıkıştırılan, iki-
sinden birini tercih etme baskısı altına alınan bu 
Müslüman camiaların, ikisine birden karşı çıkma 
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ya da “hayır çalmıyorlar, yok böyle bir şey” ya da 
“Hırsızla ajan arasında hangisini tercih etmeli-
yiz?” deme yerine; “hırsızlık yapmayan var mı?”, 
“çalıyorlar ama çok güzel işler de yapıyorlar”, “bal 
tutan parmağını yalar”, “ben ajana karşı hırsızı 
tercih ederim” tarzında bir savunma mekanizması 
geliştirmeleri, bu dönemin en üzücü, en acı ve en 
dikkat çekici, trajik bir özelliğidir. Buna karşılık 
Gülen hareketi mensuplarının, “biz ajan provoka-
tör değiliz, ispatla!” deyip Erdoğan’ı savcılığa şika-
yet etmemelerini anlamak da mümkün değildir.

Dini hassasiyeti olan herkesin, AK Parti ve 
Gülen hareketi üzerinden Müslüman zihin üze-
rinde bir formatlama operasyonu yapıldığını 
görmesi gerekir. AK Parti’ye oy vermekle, sis-
temi savunmak arasındaki farkı ya da sistemle 
hükümet arasındaki farkı anlamak, kavramak 
zorundalar. Gülen hareketi mensuplarının da 
artık, Gülen’in ABD’de esir olduğunu görmeleri, 
anlamaları gerekir.

Gerilim ve Kutuplaştırma Üzerine Kurulu              
Seçim Stratejisi

Türkiye’deki gerilim ve kutuplaşmanın ana 
kaynağı, Lozan’da batı kültür medeniyet değerle-
rine göre kurulmuş sistem ve onun savunucuları 
ile İslâm kültür ve medeniyetine göre şekillenmiş 
millet arasında varolan ana tezadın sonucudur. İki 
farklı kültür ve medeniyet değerlerinin hâkimiyet 
mücadelesi, ana nedendir. Diğer tüm sebepler 
ikinci derecede sebeplerdir. Cumhuriyet tarihi 
boyunca en etkin olan laik anti laik kutuplaşma-
dır. Laik anti laik kutuplaşma, son bir iki seçimde 
meydana gelmemiştir.

Türkiye’de seçim eksenli gerilim ve kutup-
laşma, İnönü- Bayar kavgası ile başlamıştır. Her 
ikisi sistemi savunan, Batı kültür ve medeniyetini 
benimsemiş Cumhuriyetin kurucu kadrolarıdır. 
1946’da yolları ayrıştığında bile bu ana düşün-
celerinden vazgeçmiş değillerdir. İnönü, sistemin 
devletçi-sol kanadını; Bayar ise sistemin özel 
sektörcü sağ kanadını temsil etmekteydi. Bununla 
birlikte aralarındaki kavga ölümüne bir kavga 
olmuştur. Sonuç 27 Mayıs 1960 darbesidir. Ancak 
seçim sürecindeki gerilim, kutuplaşma ortamları, 
Cumhuriyet tarihi boyunca hep sağ partilerin(AP, 
ANAP, DYP ve AK Parti) lehine gelişmiştir. CHP 
korkusu ve karşıtlığı, sağ partilerin oy getirisi 
olmuştur. Bununla birlikte sistemin her iki kana-

dı da, bu gerilim ve kutuplaşmadan beslenmiş; 
hem ikinci derecedeki sistem partilerinin hem de 
sistem karşıtı partilerin ortaya çıkmasına ve/veya 
gelişmesine mani olmuştur. Bu son seçimde de 
aynı taktik uygulanmıştır.

1970’lerde sağ sol çatışması, ciddi bir kutup-
laşma idi. Benzer şekilde Milli Cephe hareketi ve 
onun sonucu Milliyetçi Cephe hükümetleri böyle 
bir kutuplaşmanın sonucu idi.

Bu denklemi, birinci derecede bozan ve siste-
mi ürküten, korkutan sistem karşıtı Milli Görüş 
Hareketi Partileridir (MNP, MSP, RP, FP, SP). Milli 
Görüş hareketi, bunun bedelini dört partisinin 
kapatılması ve ard arda iki bölünme geçirmesi 
ve Lideri Erbakan’ın belli aralıklarla siyasetten 
yasaklanması ile ödemiştir. Bu denklemi ikinci 
derecede de bozan ise Ülkücü harekettir (MHP). 
Sistem karşıtı olarak ortaya çıkmasına rağmen yol 
boyu MHP, ismine uygun bir muhteva kazanama-
mıştır. Felsefi, kültür ve medeniyet eksenli pro-
jeler geliştirememesi, çıkış yapamaması, rengini 
netleştirememesi, Sistemin sağ, sol kanat partileri 
arasına sıkışıp kalmasına ve iki kanattan şikâyet 
edenlerin sığındığı bir liman görüntüsü almasına 
sebebiyet vermiştir/vermektedir.

İslâm’ın beş şartı çerçevesinde duyarlılıkları 
yüksek olan AK Parti kadroları, AB’ne, 2003 
yılına kadar savunanlardan daha şiddetli bir 
istekle sahip çıkıp savunmuş ve Cumhuriyet tari-
hi boyunca yapılamamış batı kültür medeniyet 
eksenli birçok değişimi, başarmış; AB müktesebatı 
çerçevesinde toplumsal yapıya uyup uymadığına 
bakmadan birçok şeyi ülkeye transfer, ithal etmiş-
tir. Bu politika ve strateji ile yeni müttefikler elde 
etmiş olmasına rağmen Batılılaşmanın öncü-asli 
güçleri tarafından hep ötekileştirilmiş, dışlanmış-
tır. Hükümet olduğu 2003 yılından bugüne ülke, 
darbe gölgesi altında(Yargı Darbesi, Ergenekon ve 
Balyoz Darbe girişimleri, Taksim Kadife Süreci), 
gerilim içerisinde yaşamış ve “Ergenekoncular” ya 
da “Balyozcular” tarafından yapılan Cumhuriyet 
mitingleri gölgesinde seçimler, hep yüksek geri-
lim ve kutuplaşma ortamda gerçekleşmiştir. 

Türkiye, 30 Mart 2014 seçimlerine böyle bir 
şuuraltıya sahip olarak girmiştir. O nedenle ülke, 
seçimlerdeki gerilime alışkındır. Hatta her seçim 
döneminde kullanılan kötü dile de alışmıştır. 

Kadife darbeler, seçim endeksli, dış destekli, 
gayrı memnunlar ittifakına ve gerilime daya-
lı, seçim öncesi, esnası ve sonrasında sokak 
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hâkimiyeti kurarak siyasi iktidarları düşürmeyi 
hedefleyen yeni darbe türüdür. Gerilim ve kutup-
laşma, seçim sürecinde büyük siyasi partilerin 
işine yararken, seçim sonrasında daha çok kadife 
darbecilerin işine yarayacaktır. Bugün Ankara 
başta olmak üzere bazı illerdeki seçimlere yapılan 
itirazların bu boyuta getirilip getirilemeyeceğini 
zaman gösterecektir. Ancak ülkeyi yönetenler, 
Ukrayna gerçeğini göz önüne alarak meseleye cid-
diyetle yaklaşmalı, gerekli tedbirleri almalı, buna 
uygun bir dil ve söylem geliştirmelidirler.

Taksim Kadife Darbe sürecini önemli kılan 
etken, dershaneler savaşı aşaması ile başlayan 
süreçte kadife darbe öncülüğünün, üçüncü halka, 
Gülen hareketi tarafından yapılıyor olmasıdır. Bu 
durum siyasi mücadelenin çok daha geniş alana 
yayılmasına, gerilim ve kutuplaşmanın daha da 
derinleşmesine sebebiyet vermiştir. Bugün yaşa-
nan kutuplaşma ve gerilimin en önemli özelliği, 
iki Müslüman camia arasında vuku bulması ve 
derin bir fay hattı meydana getirmiş olmasıdır.

Başbakan Erdoğan’ın Seçim Stratejisi

Bu seçim mücadelesinin galibi Başbakan 
Erdoğan’dır, AK Parti değildir. AK Parti seçim 
sathında yoktur. Erdoğan süreci adeta tek başına 
şekillendirmiş ve sürüklemiştir. Bu, AK Parti’nin 
en ciddi zaafıdır. Kadife darbeciler bunu bildikleri 
için stratejilerini Erdoğan’ı yok etme esasına göre 
kurgulamışlardır. Erdoğan da bunu bildiği için 
o da, stratejisini, bunu bozma esasına göre kur-
muştur. Erdoğan’ın seçim stratejisinin temellerini 
aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

• Seçimi yerel olmaktan çıkarıp genel seçim 
havasına sokmak

• Gerilim ve kutuplaşmayı esas almak
• Saldırının ana hedefinin kendisi olduğuna 

tabanı inandırmak
• Türkiye’nin küresel bir saldırı ve komplo 

ile karşı karşıya kaldığı, bölgesel ve küre-
sel güç olmasının engellenmeye çalışıldığı 
eksenli bir propaganda

• “Küresel ihanet hareketinin taşeronluğunu 
Gülen hareketinin”(“paralel yapı”) yaptığı-
na halkı inandırmak ve bu amaçla Gülen’i 
ana hedef seçmek

• Çözüm sürecinin engellenmek istendiği 
vurgusunu öne çekmek, bunun için “taşe-

ron olarak Gülen’in kullanıldığı” tezini 
işlemek.

• Kasetlerle ortaya konanların tümü sahte, 
gerçek dışı, montaj ve eklemedir. Bunlarda 
amaç, Türkiye’yi arındırmak değil 
Türkiye’yi engellemek, önünü kesmek ve 
yıkmaktır. Kavganın asıl sebebi budur. 
“Pensilvanya taşerondur ve pis işler yap-
maktadır.”

• CHP ve MHP’nin Gülen hareketinin peşine 
takıldığı temasını işleyerek önemsizleştir-
mek. Bu gerekçe ile MHP tabanından oy 
almak.

• “Biz Türkiye’yi kalkındıracak büyük 
Türkiye yapacak hizmetler yapıyor, eserler 
ortaya koyuyoruz. Başkaları sadece konu-
şuyor” temasını işlemek.

• Biz büyük projelerin ve vizyonunun sahi-
biyiz. Eserlerimiz ortada, ötekilerin nesi 
var?

• Hedef kitle olarak dini kesim, işçi-köylü- 
fakir halk tabakasının seçilmesi. TÜSİAD 
çevrelerini eleştiriye tabı tutulması

• Güçlü medya desteği sağlamak
• Twitter ve Youtube’un kapatılması ile kadi-

fe darbecilerin sosyal medya ayağını kır-
mak.

Ne Genel Seçim Ne Mahalli Seçim Savaşı:         
Erdoğan’la Gülen’in Büyük Meydan Muharebesi 

Kadife darbe sürecinin dershaneler savaşı aşa-
masından sonra, Kadife darbenin yürütücü gücü 
olarak, içerden dışarıya doğru, darbeci güçle-
rin üçüncü halkasına yerleştirilmiş olan Gülen 
hareketi, bu seçimi, Erdoğan’la kendisi arasında 

Türkiye’de seçim eksenli gerilim ve kutup-

laşma, İnönü- Bayar kavgası ile başlamış-

tır. Her ikisi sistemi savunan, Batı kültür 

ve medeniyetini benimsemiş Cumhuriyetin 

kurucu kadrolarıdır. 1946’da yolları 

ayrıştığında bile bu ana düşüncelerinden 

vazgeçmiş değillerdir. İnönü, sistemin 

devletçi-sol kanadını; Bayar ise sistemin 

özel sektörcü sağ kanadını temsil etmek-

teydi.
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bir varlık ya da yokluk savaşı olarak görmüş ve 
seçime mevcut siyasi partilerden daha yoğun bir 
şekilde, topyekûn savaş kuralına uygun olarak, 
bütün kuvvetleri ile girmiştir. 

Bu durum, siyasi mücadelenin çok daha geniş 
alana yayılmasına, gerilim ve kutuplaşmanın daha 
da derinleşmesine sebebiyet vermiştir. Bugün 
yaşanan kutuplaşma ve gerilimin en önemli özel-
liği, iki Müslüman camia arasında vuku bulması 
ve derin bir fay hattı meydana getirmiş olmasıdır.

Başbakan Erdoğan, Taksim Kadife Darbe süre-
cinde asıl hedefin kendisi olduğunu görerek, 
alınmak istendiği kumpasın farkına vararak, 
bu kumpastan kurtulmak 
için bu yerel seçimleri genel 
seçim havasına sokmuş-
tur. Belediyelerden kirlen-
me konusunda şikâyetlerin 
yoğunlaşmış olması ve genel-
de “17, 25 Aralık ve İzmir 
yolsuzluk operasyonları”(!) 
ile AK Parti’nin isminin yol-
suzlukla anılmaya başlanma-
sı, AK Parti’nin zorlanacağı ve 
ağır bedel ödeyeceği bir yerel 
seçim sathına sokulduğunun 
farkına varan Erdoğan, yerel 
seçimleri genele çevirerek bu 
ortamdan ve kumpastan kur-
tulmak istemiştir. 

O nedenle seçim kam-
panyasını, ağırlık merkezin-
de kendisi olan bir havaya 
büründürmüştür. “Birinci 
parti olmazsam siyaseti bıra-
kırım” mesajı, partiye değil doğrudan doğruya 
kendi tabanına verdiği bir mesajdır. AK Parti’ye 
değil Erdoğan’a rey veren taban, mesajı almış 
ve bütün kuvvetleri ile Gülen hareketine karşı 
taarruza geçmiştir. Gülen hareketinin AK Parti 
tabanında ve İslâmi camialarda oluşturmak iste-
diği kaos ve çözülme, adeta bir “Majıno hattı” 
kurularak durdurulmuştur.

Kadife Darbe sürecinde 17 Aralık sonrası 
başlatılan yolsuzluk kasetleri ve hukuk savaşları, 
gerek Başbakan Erdoğan’ı ve gerekse AK Parti’yi 
çok sarsmıştır. AK Parti’nin rüşvet ve yolsuzlukla 
anılmaya başlandığı hatta özdeşleştirildiği bir 
süreçte, seks kasetlerinin gündemde yer işgal 
etmesi, hatta herkesin özel hayatının, aile yaşan-

tısının da değişik otellerde görüntülendiği pro-
pagandasının yapılması, işin rengini ve şeklini 
değiştirmiştir. Numan Kurtulmuş ile ilgili yayınla-
nan sahte seks kaseti ve Erdoğan’la Fatma Şahin’i 
iki âşık gibi gösteren kırpılmış resim, bu tür 
kasetlerin hem güvenirliliğini hem de amacının 
farklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bundan sonra 
bu çerçevede yapılan yayınların etki güçleri, eskisi 
gibi olmamış, ancak bir imajın yıpranmasına da 
sebebiyet vermişlerdir.

Gülen hareketi, Türkiye’nin İsrail ve Suriye 
politikalarına karşı çıkmış, siyasi iktidarı eleştir-
miştir. Siyasi iktidarın politikalarına karşı çık-

ması, kendilerinin en doğal 
hakkıdır. Bundan dolayı 
eleştirilebilirler fakat suç-
lanamazlar. Ancak birçok 
konuda İsrail ile aynı dili 
kullanmaları, Hakan Fidan’a 
karşı çıkmaları anlaşılabi-
lir değildir. MİT Müsteşarı 
Hakan Fidan’a başından beri 
karşı çıkmak ve hiçbir belge 
sunmadan onu İran ajanı ola-
rak göstermek ve bu nok-
tada İsrail’in kullandığı dili 
kullanmak, Gülen hareketi-
ni töhmet altına bırakmıştır. 
Ayrıca Oslo görüşmelerini 
önce sızdırıp sonra da Hakan 
Fidan’ı tutuklamaya kalkmak 
ve ardından Başbakan’a ulaş-
mak, Gülen hareketi adına 
yapılan çok büyük bir ope-
rasyondu. Gülen hareketinin 

de buna sahip çıkması, Gülen hareketine karşı bir 
kin ve öfkenin kabarmasına sebebiyet vermiştir.

Türkiye’yi asıl sarsan olay, seçim dönemine 
girildiği bir dönemde MİT’in Suriye’ye gönderdiği 
tırların, Gülen hareketine mensup olduğu iddia 
edilen yargı-polis-asker ekseni tarafından iki kez 
deşifre edilip durdurulması ve tırların Suriyeli 
muhaliflere silah taşıdığı propagandasının yapıl-
masıdır. Ardından Türkiye’yi, teröre yardım 
yataklık yapan bir ülke olarak gösteren kampanya 
başlatılarak uluslararası mahkemelerde mahkûm 
etmeye çalışmaları, Erdoğan’ın elini kuvvetlen-
dirmiş, tabanı birbirine kenetlerken diğer par-
tilerden, özellikle SP’den ciddi bir oy transferi 
sağlamıştır. Seçime bir hafta kala Suriye ile ilgili 

Bu seçim mücadelesi-
nin galibi Başbakan 
Erdoğan’dır, AK Parti 
seçim sathında yoktur. 
Erdoğan süreci adeta tek 
başına şekillendirmiş ve 
sürüklemiştir. Bu, AK 
P’arti’nin en ciddi zaafı-
dır. Kadife darbeciler bunu 
bildikleri için stratejilerini 
Erdoğan’ı yok etme esası-
na göre kurgulamışlardır. 
Erdoğan da bunu bildiği 
için o da stratejisini, bunu 
bozma esasına göre kur-

muştur.
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Dışişleri’nin dinlenmesi, Erdoğan’ın Gülen hare-
ketine karşı kullandığı “vatan hainliği” söylemini 
kuvvetlendirmiş, sağ seçmeni ciddi bir şekilde 
etkilemiş ve AK Parti’ye bir miktar daha oyun 
gelmesini sağlamıştır. Bu olaylardan sonra Gülen 
hareketine olan Müslüman camianın muhalefeti, 
adeta “düşmanlığa” dönüşmüştür. Gülen hareke-
ti, bu süreç içerisinde neredeyse “vatan hainliği”, 
“ajanlık” ve “taşeronlukla” özdeşleştirilmiştir. 

Türkiye’nin eylem planındaki politikalarını 
deşifre edip engellemek, devlet sırlarını ayağa 
düşürmek hakkını kendilerinde bulmaları, ken-
dilerine ayrı bir konum biçmeleri, siyası iktidarı 
devre dışı bırakma, aciz gösterme politikaları 
uygulamaları, kendilerine yönelen öfkenin daha 
da kabarmasını sağlamıştır. Gülen hareketi tara-
fından yapıldığı iddia edilen bu operasyonları, 
Hareketin ret etmeyip savunmaları, bunu kimin 
hesabına yaptığı ve amacının ne olduğunun sorgu-
lanmasına neden olmuş; ABD-Neocon+Siyonist- 
İsrail-İngiltere ittifakının taşeronluğu şeklinde bir 
kanaatin yerleşmesine zemin hazırlamıştır. 

Başbakan Erdoğan, Taksim Kadife Darbe süre-
cinin 17 Aralık yolsuzluk aşamasından sonra 
ki evresinde, asıl sorunun yolsuzluk olmayıp 
“çözüm sürecini” baltalamak olduğunu gündeme 
taşımıştır. Dikkatleri, yolsuzluktan çözüm süreci-
ne kaydırmak istemiştir. Abdullah Öcalan’ın 17 
Aralığa ‘darbe’ diyerek çözüm sürecinin engellen-
meye çalışıldığı imasında bulunması, Kürt hal-
kının duyarlılığını artırmış, BDP’nin sürece des-
tek vermemesini sağlamıştır. Gülen hareketinin 
2009-2010’daki KCK tutuklamalarındaki rolünü 
göz önüne alan Erdoğan, yapılan operasyonların 
basit bir yolsuzluk operasyonu olmadığını, asıl 
meselenin, siyasi iktidarı düşürmeyi de aşan, 
ülkenin önünü kesmek, çözüm sürecini engelle-
mek olduğunu ve bu işin arkasında uluslararası 
güçlerle Gülen hareketinin var olduğunu anlatan 
büyük bir psikolojik harekât başlatmıştır. 

Seçim sürecinin belli bir anından itiba-
ren Erdoğan, hedef tahtasının merkezine 
Pensilvanya’yı (Fethullah Gülen) koymuştur. 
CHP ve MHP’yi Pensilvanya’nın kuyruğuna takıl-
mış iki önemsiz siyasi aktör olarak nitelendirerek 
ciddiye almaz bir tavır takınmıştır. Pensilvanya’ya 
vurdukça, kitlelerin öfkesinin daha da kabararak 
kendi etrafında kenetlenmesine ve seçim alanları-
nın daha da heyecanlanmasına neden olduğunu 
gören Erdoğan, söylemini, Pensilvanya üzerinden 
daha da sertleştirmiştir.

O nedenle bu seçimler ne yerel ne genel seçim 
olarak ele alınmalı, Erdoğan’la Gülen arasında bir 
varlık ya da yokluk savaşı olarak değerlendiril-
melidir. Bu seçimleri, isimlendirmek gerekirse, 
Erdoğan’la Gülen’in büyük meydan savaşının 30 
Mart 2014 büyük meydan muharebesi aşaması 
olarak isimlendirmek daha uygundur. 

“Hırsızlık/Haramilik-Ajan Provokatörlük/Vatan Hainliği” 
Söylemli Bir Seçim Kampanyası

Türkiye’de siyaset aşırı vaat, muhatabı kara-
lama, küçük görme ve küçük düşürme esasları 
üzerinde çalışmaktadır. Siyası partiler, genel ola-
rak, istisnalar hariç, arasında olan iktidar kavgası, 
mahalle kabadayılarının kavgasına benzemekte; 
kullandıkları dil, kabadayıların ve kahve kültü-
rünün benzeri hatta daha ileri safhası olmaktadır. 
Muhalefet, hiçbir zaman iktidarda olanın yaptığı 
herhangi biri işi takdir etmemekte, yapılan her 
şeyi kötü, yanlış hatta ihanet ekseninde ele alıp 
dillendirmektedir. Diğer taraftan iktidarda olan-
lar, muhalefet partilerini yok saymakta, yaptık 
oldu mantığı ile hareket etmektedirler. 

Aşağıda, bu seçim döneminde farklı parti 
önde gelenlerinin ve AK Parti ile Gülen hare-
keti mensuplarının birbirleri hakkında söyleyip 
medyaya yansıyan konuşmalarından alıntılara 
yer verilmektedir. Amaç, kullanılan dilin ağırlı-
ğı ve ürkütücülüğünü gözler önüne sermek ve 
bu anlayışın devam etmesi durumunda ülkenin 
nasıl bir bedel ödeyeceğine dikkat çekmektir: 
“Bu alçaklıktır, şerefsizliktir, namussuzluktur”; 
“Biz bu ihanetin, bu ajanlık faaliyetinin hesabını 
soracağız”; ‘Göz yuman da haramilerle müşterek-
tir’; “haramiler”; “Hırsızlar”, “Nemrut”, “firavun”, 
“diktatör”; “Allah onların evlerine ateşler salsın, 
yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun, duygula-
rını sinelerinde bıraksın, önlerini kessin, bir şey 
olmaya imkân vermesin”; “mesâvîyi Allah biliyor, 
haramîliği Allah biliyor, hırsızlığı Allah biliyor, 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Fethullah Gülen
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rüşveti Allah biliyor; ‘İçi ve zihni boş âlim müs-
veddesi’, “içinde ajanlık, casusluk olan ihanet 
olan niyetler”; “bunlarda yalan var, bunlarda 
takiye var, bunlarda fitne var, bunlarda fesat var.” 
“bunlar sapık, sapık”; “virüs”; “Vatana ihanetten 
başka dertleri yok”; “Haşhaşiler”; “Haşhaşi bunla-
rın yanında elleri öpülür, elleri”;“bunlar bir şantaj 
şebekesi”; “sülük”; “hain bir örgüt bunlar”; “yalan-
cı peygamberleri, sahte velileri, içi boş, kalbi boş, 
zihni boş alim müsveddeleri”; “bunlar sahtekar, 
bunlar haşhaşi, çete, çete, örgüt.; adiler, alçaklar”.

Seçim sürecinde en ağır hakaretleri birbir-
lerine yapanlar, seçim sonrasında ‘bütün bun-
lar siyaseten söylenmiş sözlerdir’ deyip seçim 
sürecinin unutulmasını istemektedirler. Seçim 
sathında haramlar, çirkinlikler seçim sonrasında 
nasıl helale ve güzelliğe dönüşmektedir? Bunu 
anlamak gerçekten de zordur. Hatta imkânsızdır. 
Bu konunun da ayrıca tartışılması gerekmektedir. 

Siyaset erbabının kullandıkları dilin etkisi, 
sadece parti yöneticileri ile ilgili alanda kalma-
makta, öncelikle kendi tabanlarını etkilemekte, 
aynı dili taban da kullanmaya başlayınca sevi-
ye düşmekte, toplumda gerilim yükselmektedir. 
Aydınlar, bilim adamları, gençler, siyasetten ve 
siyasetçiden korkmaktadırlar; siyasete ve siyaset-
çiye güvenmemektedirler.

Bu seçim döneminde ortaya çıkan diğer bir 
sıkıntı da, Müslümanlar açısından ağırlığı ve 
önemi olan, “cemaat”, “imam”, “vaiz”, “dua”, 
“beddua”, “hizmet”, “abi”, “abla” gibi kavramların 
yıpratılması ve insanların bu kavramlara ve bu 
yapılara duyduğu saygı ve güvenin yıkılmasıdır.

Bir kısım siyasi çevrelerin birbirleri hakkında 
sarf ettikleri ve adeta her seçim dönemi doğal-
laştırıp meşrulaştırdıkları küfür, hakaret dolu bir 
siyasi dil, bugün normalleşip, Türkiye’nin sıradan 
kullanılan bir dil haline gelmiştir. Seçim sathın-
da söylenen bu sözler, halkı, özellikle gençliği 
etkilemekte, toplumu hem kirletmekte hem de 
kamplaştırmaktadır.

Sonuç:                                                            
Türkiye’nin ve Siyasetin Arınma İhtiyacı

Hırsızlık ve vatan hainliği düzleminde yürü-
tülen kirli bir seçim kampanyasının, genel olarak 
ülkeye, millete ve özel olarak da, Müslüman cami-
aya maliyetinin ne olduğu/ne olacağı, Türkiye’nin 
ne kazanıp ne kaybettiği, önümüzdeki günlerde 
sorgulanması gereken en hayatı bir konudur. 
İki Müslüman camiadan biri, diğerini “hırsız”, 
“harami” olmakla; diğeri de karşıdakini, “ajan 
provokatör”, “taşeron”, “hain”, “sapık” olmakla 
suçlamıştır. Her iki taraf Müslüman’dır ve birbir-
lerini en üst düzeyden “hırsız-hain” düzlemin-
de tanımlamaktadırlar. Karşıdan bakan üçüncü 
şahıs ise, Müslümanlar için ne düşünecektir/ne 
düşünebilir? “Bu Müslümanlar, ya hain ya hırsız 
olurlar”(!) demeyecek midir? Müslüman imajını 
bu hale sokmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. O 
nedenle bu iki camia kendilerini aklamalıdır. 

Seçimler geride kalırken öncelikle AK Parti 
ve Gülen hareketinin yapması gereken şey, seçim 
sathında karşılıklı yaptıkları iddiaların delilleri-
ni, mesnetlerini ortaya koymalarıdır. Başbakan 
Erdoğan, Gülen hareketine yönelttiği “ajan provo-
katörlük”, “taşeronluk” belgelerini ortaya koyarak 
iddialarını ispatlaması, Gülen hareketine sızmış 
olanları deşifre etmesi ve tasfiyelerini sağlaması 
gerekmektedir. Bunun ucu kime ve nereye varırsa 
varsın, Başbakan Erdoğan bunu yapmak zorun-
dadır. Seçim sonrasında, bu mesele, halının altına 
süpürülmemeli ve üzeri kapatılmamalıdır! Eğer 
başbakan bunu yapmaz ise Gülen hareketi men-
supları, mahkemelere başvurup Başbakan’dan 
iddialarını ispat etmesini istemelidirler. Aksi tak-
dirde bu şaibe Gülen hareketinin üzerinde ömür 
boyu kalacaktır.

Başbakan Erdoğan’ın yapması gereken ikinci 
önemli iş, Partisi ile ilgili rüşvet ve yolsuzluk 
iddialarının üzerine, hangi kademe ile ilgili olur-
sa olsun giderek bir temizlik harekâtı yapma-
sıdır. Seçim sathında öne sürülen iddialar çok 
ciddidir. Kamuoyunda aklanılmadığı sürece bu 
imaj gittikçe yaygınlaşacak ve tüm Müslüman 
camia büyük bir töhmet altında kalacaktır. Diğer 
taraftan Gülen hareketi mensupları, ellerindeki 
belgeleri, ilgili mercilere vererek sürece yardımcı 
olmalıdırlar. Eğer Başbakan Erdoğan, böyle bir 
temizlik harekâtını başlatmazsa, Gülen hareketi 
iddialarını delillendirerek temizlik hareketini baş-
latmak zorundadır.
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Başbakan Erdoğan’ın unutmaması gereken 
gerçek, bu seçimlerde gelen oyların önemli bir 
kısmı, kerhen ve şerhli olan oylardır.

Bir temizlik, arınma hareketini, tüm Türkiye 
istemeli, baskı uygulamalı ve bu konuda tarafgir 
davranmamalıdır. Çünkü bugünkü bu iç çatışma-
nın temelinde sosyolojik bir gerçek ve ilahi bir 
kanuniyet vardır: Kirlenme-dünyevileşme.

Henry Kissenger’in, “Bundan böyle savaş 
İslam’ın kendi içinde olacaktır. Bu, İslam’ın İslam’la 
savaşıdır.” şeklinde öngördüğü strateji, Türkiye’de 
denenmiş ve şimdilik başarılı da olmuştur. Acaba 
bugün karşı karşıya kaldığımız bu iç çatışma, 
sadece düşman kategorisinde olanların mahareti 
olarak görülebilir mi? Bu çatışmada iç dinamik-
lerin, kendi hatalarımızın payını görmemek, ilahi 
sünneti görmemek, anlamamak olur. Camiaların 
kirlenmesinin, iman-amel düzleminde çok önemli 
bir yer işgal eden kardeşlik, velilik, sırdaşlık gibi 
konuların derunileşmemesinin, zihinsel kirlenme-
nin, dünyevileşmenin göz önüne alınmaması, fay 
hattının daha da derinleşmesine ve yayılmasına 
sebebiyet vermektedir/verecektir. 

Ümmetin içerisinde “Allah’a ortak koşulduğu, 
“Allah’ın haram kıldığı bir nefs haksız yere öldü-
rüldüğü”, “faiz yaygınlaşıp doğallaştığı”, “yetim 
malının yendiği”, “cihad ruhunun öldüğü”, “savaş 
meydanından kaçıldığı”, “evli, namuslu ve hiç 
bir şeyden haberi olmayan kadınlara zina isnad 
edildiği, “hayânın ortadan kalktığı”, emanetin 
çekilip alındığı”, “kin ve nefret duygusunun yay-
gınlaştığı”, “güvenin yok olmaya yüz tuttuğu”, 
“dünyevileşmenin sekülerleşmeye-laikleşmeye 
doğru evrildiği”, “marufla münkerin karıştırıldığı 
ve marufla münkerin yer değiştirdiği”, “çirkin 
hayâsızlıkların yaygınlaştığı”, “çirkin hayâsızlıklar 
karşısında duyarsızlaşmanın arttığı ve marufun 
emredilip münkerin yasaklanmadığı zaman”; ilahi 
ceza, ilahi bir sünnet/kanuniyet olarak tecelli 
etmektedir/edecektir. Kur’ân ve Sünnet’e göre bu 
cezalandırma, “ümmetin parçalanarak birbirlerine 
zulmetmeleri” ve “birbiri ile savaşmaları” şeklinde 
olacaktır/olmaktadır.1 

Ümmetin içinde günahların çoğalması, yay-
gınlaşması helak olma nedeni olarak gerek şarttır, 
ancak yeter şart değildir. Yeter şart, günahların 
çoğalıp yaygınlaştığı bir toplumda, iyiliği emre-
dip kötülükten alı koyan, toplumu arındıran, 
temizleyen kişi/grup/teşkilat/cemaat/hareketin 
var olmamış olmasıdır. Hz. Peygamber’in(s.a.v.); 

“Canımı gücü ve kudretiyle elinde tutan Allah’a 
yemin ederim ki, ya iyilikleri emreder ve kötülük-
lerden nehyedersiniz, ya da Allah kendi katından 
yakın zamanda üzerinize bir azab gönderir (yahut 
Allah şerirlerinizi hayırlılarınıza mutlaka musallat 
eder). Sonra Allah’a yalvarıp dua edersiniz ama 
duanız kabul edilmez.”2 hadisi, bu kanuniyetin 
en güzel ifadesidir. 

Bugün Türkiye’de yaygınlaşan çirkin hayasız-
lıklar karşısında, çatışan bu iki camianın ne tavır 
takındığını kendileri sorgulamalıdır. Bütün bu 
toplumsal çalkantılar, bir değişimin habercisidir. 
Doğru ile yanlış, hak ile batıl, iyi ile kötü, samimi 
olanla olmayan, inananla inanmayan, bu mücade-
le sürecinde ayrılacak, tam bir arınma olacaktır. 
Bu ilahi sünnet olarak böyledir:

“Bu, Allah’ın müminleri ayırd etmesi; müna-
fıklık yapanları da belirtmesi içindi....” (3 Âl-i 
İmran, 165-167) 

“Bunu Allah sinelerinizdekini denemek ve 
kalplerinizdekini arındırmak için yaptı.” (3 Âl-i 
İmran 133-155)

“Bu, Allah’ın iman edenleri belirtip ayırması ve 
sizden şahitler edinmesi içindir. 

Yine bu Allah’ın, iman edenleri arındırması ve 
küfre sapanları yok etmesi içindir.

Yoksa siz, Allah içinizden cihad edenleri belir-
tip, ayırdetmeden ve sabredenleri de belirtip ayır-
tetmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız.” (3 
Âl-i İmran 140-142)

Öyleyse bu seçimin ortaya koyduğu gerçek; 
Müslümanlar arınmalıdır, siyaset arınmalıdır, 

Türkiye arınmalıdır.

Dipnotlar
1  Burhanettin Can, “Muhammed Ümmeti’nin Helak Şekli: 

Parçalanıp Birbirine Zulmetme, Birbiri ile Savaşma”, Umran, 
sayı 235, Mart 2014, s:8-17.

2   Buhari H. No: 195; Buhârî, Fiten 19; Müslim, Sıfatu’l-Cenne 
84, (2879). (5752)

Başbakan Erdoğan’ın yapması gereken 
önemli iş, AK Parti ile ilgili rüşvet ve yol-
suzluk iddialarının üzerine, hangi kademe 
ile ilgili olursa olsun, giderek bir temizlik 
harekâtı yapmasıdır. Seçim sathında öne 
sürülen iddialar çok ciddidir. Kamuoyunda 
aklanılmadığı sürece, bu imaj gittikçe yay-
gınlaşacak ve tüm Müslüman camia büyük 
bir töhmet altında kalacaktır.
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N
eresinden bakarsak bakalım 30 Mart 2014 

yerel seçimleri uzun bir seçimdi. Bu seçim-

ler siyaset geleneğine sahip olan Türkiye’nin en 

önemli seçimlerinden birisi olarak tarihteki yerini 

aldı. 17 Aralık ve 25 Aralık 2013 tarihinde siya-

set kurumuna ve mevcut siyasal iktidara yapılan 

yolsuzluk soslu, siyaseti yeniden tasarlamaya 

dönük saldırı, 30 Mart yerel seçimlerini normal 

bir seçim olmaktan çıkardı. Çünkü yapılan saldırı 

siyaseti siyaset dışı yollarla ve siyaset dışı aktörler-

le tasarlayarak Türkiye’yi başkalaştırma amacını 

taşıyordu.

Türkiye çok partili hayatın ikinci dönemi 

diyebileceğimiz 1946’dan bu yana siyasete nor-

mal dışı yollardan ve siyaset dışı aktörler tara-

fından yapılan müdahalelere çok defa maruz 

kalmıştı. 1946 seçimine, dönemin siyasal iktidarı 

tarafından ‘açık oy gizli’ tasnif şeklinde bir müda-

hale yapıldığını biliyoruz. Bunu istisna sayarsak 

2010 yılına kadar yapılan müdahalelerin, genel-

likle askerden geldiği ile ilgili herkesin malumu-

dur. Arada yapılmış birçok darbe teşebbüslerini 

saymasak bile 1950’den başlayan, 60 yıl içinde 

Türkiye birisi postmodern olmak üzere dört aske-

ri darbe yaşadı. 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 

Eylül 1980 ve 27 Şubat 1997 postmodern askeri 

darbeleri.

Bu darbelerin tamamı “yanlış” siyasi aktörlere 

oy veren ahalinin bu yanlışının kendisini cum-

huriyetin ve devletin sahibi kabul eden silahlı 

ve bürokrasi tarafından düzeltilmesi ve rayından 
çıkan siyaseti rayına oturtmaya dönük eylemlerdi. 
Nitekim 28 Şubat postmodern darbe döneminin 
kudretli generali Çevik Bir darbenin önemli bir 
aşaması olan Ankara Sincan’da tankların yürütül-
mesini “demokrasiye balans ayarı yaptık” diyerek 
meşrulaştırıyordu.

Bu dönemler içinde ülkemizde her ne kadar 
siyasal iktidarın belirlenmesi için seçimler yapıl-
mışsa da seçilen siyasal iktidarlar devlet bürok-
rasisinin bıraktığı kısıtlı alanda icra-i sanat eyle-
mek zorunda kalmışlardı. Yani dönemin siyasal 
iktidarları ahaliden yetki almış olmalarına rağ-
men ‘denetimli serbestlik’ altında hükümet etmek 
zorunda kaldılar. Bahsi geçen bu dönemlerin 
siyasal iktidarları, sayısal çoğunluğu olan siyasal 
etkinliği olmayan iktidarlar olarak hayatlarını 
devam ettirdiler.

Sivil asker bürokrasisinin vesayeti altında siya-
set yapma dönemi -olağanüstü ve cesurane deni-
lebilecek şekilde- 2010 Anayasa referandumuyla 
neredeyse imkânsız hale geldi. Bu referandumdan 
sonra siyaset alanını işgal etmiş bulunan siyaset 
dışı kurumlar kendi alanlarına çekilmeye başladı-
lar. Genişleyen siyaset alanı legal siyasi kurumlar 
tarafından doldurulmaya başlandı. 2011 genel 
seçimleri siyasetin vesayetten kurtulduğu bir 
nekahet döneminde yapıldı. 30 Mart 2014 yerel 
seçimlerine, nekahet dönemini atlatmış bir siyasa-
la iklimin normal şartları içinde girileceği beklen-

tisi hâkimdi ancak hiç de olmadı.

Cevat ÖZKAYA

Yerelden Cumhura
30 Mart Yerel Seçimleri

Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce yapılacak olan ilk seçim olması hasebiyle 30 Mart 
yerel seçimlerinde AK Parti’nin oylarının düşürülmesi ve cumhurbaşkanlığı seçiminde 
asli belirleyici konumunun ortadan kaldırılması gerekiyordu. Onun için medya, sermaye 
araçsallaştırılarak yargı, camia ve siyasal muhalefetin büyük bir kesimi iktidara, 

bilhassa Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a dönük bir saldırı başlattı.
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Seçime giden sürecin başlangıcında, 17 Aralık 
2013 tarihinda siyaset kurumu ve siyasal iktidar 
siyaset dışı birleşik bir cephenin saldırısına uğra-
dı. İçinde büyük sermayenin bürokratik yardım 
olmadan siyaset yapamayan bazı siyasal kurum ve 
kişilerin ayrıca kendisine sivil toplum kuruluşu 
diyen bir camianın oluşturduğu cephe dış desteğe 
de sahip olarak siyaset dışı yollarla siyaseti dizayn 
etme teşebbüsünde bulundu. 17 Aralık 2013’de 
yolsuzluk soslu bir yargı darbesiyle siyaset vesayet 
altına alınmaya çalışıldı, siyasal iktidar ise büyük 
bir risk alarak bu yargı darbesine teslim olma-
dı. Yaklaşık 3 ay sonra yapılacak 
olan yerel seçimleri vesayet güçle-
ri karşısında siyaset kurumu-
nun ve siyasal iktidarın gücünü 
tahmin edecek bir kampanya-
ya dönüştürdü. 30 Mart 2014 
yerel seçimleri böyle bir sürecin 
sonunda yapıldı. 

Devleti Millete Ait Kılma Sürecinde 
Yerel Seçimlerin Önemi

30 Mart yerel seçimleri bir 
buçuk yıl içerisinde yapılacak 
bir dizi seçimin ilki idi. Bilindiği 
gibi 2014 Ağustos’unda cum-
hurbaşkanlığı seçimleri, 2015 
yılında da genel seçimler yapı-
lacak. Bilhassa cumhurbaşkan-
lığı seçiminin devleti millete ait 
kılma sürecinde özel bir öneme 
sahip olduğunu söylemeliyiz. 
Cumhurbaşkanlığı kurumu, 
halkın oyu ile seçilmiş siyasal 
iktidarların karşısında, bürok-
ratik vesayetin temsilcisi olarak kurgulanmış bir 
kurumdur. Cumhurbaşkanlığının TBMM tara-
fından seçiliyor olması bir iki istisna haricinde 
vesayetin temsilcisi olma özelliğini ortadan kal-
dırmıyor.

Bu iki istisna Turgut Özal ve Abdullah Gül’dür. 
Rahmetli Özal’ın cumhurbaşkanlığı makamını, 
bürokratik vesayetin arzuları dışında değerlen-
dirmeye çalışması, konumunu dramatik kılmış-
tır. Makamda bulunduğu 3 yıl içinde, yetkileri 
alabildiğine gasp edilmiş, otoritesi sarsılmış ve 
yalnızlaştırılmış bir şekilde Çankaya’da adeta çile 

doldurmuştur. Dönemin iktidarı, 
cumhurbaşkanını işlevsiz kıl-
mak için elinden gelen her 
şeyi yapmıştır.

Abdullah Gül’e gelince, 
Türkiye’nin siyasi tarihine kara 
leke olarak geçecek bir hukuk 
madrabazlığı ile cumhurbaşka-
nı seçilmesi engellenmiştir. 
Yani, Türkiye’nin 
önceki on cum-
hurbaşkanı-

nın seçildiği usulle on birinci 
cumhurbaşkanı seçilememiştir. 
Nihayet yeni bir seçimle gücü-
nü tazeleyen AK Parti iktidarı, 
Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı 
olarak seçebilmiştir. MHP’nin 
de desteğiyle Çankaya’ya çıkan 
Gül, kuvvetli bir parlamento 
çoğunluğunu da arkasına ala-
rak, cumhurbaşkanlığı maka-
mını vesayet gruplarının isteği 
dışında değerlendirmiş ve bu 
önemli kurumu halka yaklaş-

tırmıştır. Bu iki istisna dışında, cumhurbaşkan-

lığı makamı halkın siyasal gücünü devlet iktidarı 

hesabına kısıtlayan bir makam işlevi görmüştür. 

Bunun için de bütün cumhurbaşkanlığı seçimleri-

ne giden süreç ve seçimler hep gerilimli olmuştur. 

Bugün ise artık cumhurbaşkanını halkın seçe-

ceği bir sürece girmiş durumdayız artık. Halkın 

doğrudan oyu ile bir cumhurbaşkanı seçilecek 

dolayısıyla bu makam kapalı kapılar ardında 

yapılan kulisler sonucunda tayin edilmiş seçimler 

dönemi adeta sona erdirilmiştir. Doğrudan halkın 

oyuyla seçilecek makama gelecek kişinin kimliği 

muştur. Dönemin iktidarı, 
rbaşkanını işlevsiz kıl-
çin elinden gelen her 
pmıştır.
dullah Gül’e gelince,
e’nin siyasi tarihine kara 
arak geçecek bir hukuk 

bazlığı ile cumhurbaşka-
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17 Aralık 2013’de yolsuz-

luk soslu bir yargı dar-

besiyle siyaset vesayet 

altına alınmaya çalışıldı, 

siyasal iktidar ise büyük 

bir risk alarak bu yargı 

darbesine teslim olmadı. 

Yaklaşık 3 ay sonra yapı-

lacak olan yerel seçimleri 

vesayet güçleri karşısın-

da siyaset kurumunun ve 

siyasal iktidarın gücünü 

tahmin edecek bir kam-

panyaya dönüştürdü. 30 

Mart 2014 yerel seçimleri 

böyle bir sürecin sonun-

da yapıldı.
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elbette küçümsenemez. Ancak asıl önemli olan, 
bu kişinin artık halkın oyuyla seçilecek olmasıdır. 
Çünkü bu seçim devletin millete ait kılınması 
sürecinde belirleyici bir öneme sahiptir.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinin haya-
ti önemi de tam bu noktada ortaya çıkıyor. 
Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce yapılacak 
olan ilk seçim olması hasebiyle 30 Mart seçim-
lerinde AK Parti’nin oylarının düşürülmesi ve 
cumhurbaşkanlığı seçiminde asli belirleyici konu-
munun ortadan kaldırılması, elinin zayıflatılması  
gerekiyordu. Onun için medya, sermaye araçsal-
laştırılarak yargı, camia ve siyasal muhalefetin 
büyük bir kesimi iktidara, bilhassa Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’a dönük bir saldırı başlattı.

Yıllardır yığınak yaptıkları, gününde kullan-

mak için biriktirdikleri yolsuzluk iddialı dosyala-

rı, yolsuzluğu önleme amacının dışında, 

bir siyasi saldırı malzemesi yaparak 

iktidara savaş açtılar. AK Parti’yi 

ve Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan’ı devireceklerine 

o kadar inanıyorlardı ki B 

planları bile yoktu. Ancak 

Erdoğan bu savaşı doğru 

algıladı ve seçim sürecini 

savaş stratejisine uygun ola-

rak yönetti. Nihayetinde 30 

Mart yerel seçim sonuçları AK 

Parti’nin ve Başbakan’ın gücü-

nü pekiştirdi. AK Parti 2009 yerel 

seçimine göre, oyunu yaklaşık 7 puan 

arttırdı. CHP dâhil diğer partiler bir bölge partisi 

hüviyetinde kaldılar. AK Parti Türkiye’nin bütün 

bölgelerinde, illerinde ve yörelerinde oy alarak 

birinci olmadığı yerlerde ikinci ve istisnai olarak 

da üçüncü parti oldu. Böylece ülkenin bütününe 

hitap eden tek Türkiye partisi olma özelliğini 

korudu.

Tekrar ifade edelim ki geride bıraktığımız seçi-

min yerel yönetimlerin belirlenmesinin ötesinde 

bir anlamı vardı. Bu da cumhurbaşkanlığı seçi-

mine giden sürecin ilk adımı olmasıydı. Sermaye, 

gücün medyası araçsallaştırılmış yargı, camia, 

sivil kuruluşlar, irili ufaklı muhalefet partileri ve 

gizli aktör olarak küresel hegemonik güçlerin 

oluşturduğu cephe, her ne pahasına olursa olsun, 

cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti ve Recep 

Tayyip Erdoğan’ın belirleyici olmasını istemiyor-
du. Ancak seçim sonuçları onların istediğinin 
tam tersi bir durumu ortaya çıkardı. AK Parti ve 
Erdoğan seçimlerden güçlenerek çıktı. Devletin 
millete ait kılınması yolunda önemli bir adım 
olan cumhurbaşkanlığı seçiminde seçim öncesin-
den, daha etkin bir belirleyicilik gücü kazandılar. 
Bu durum her ne kadar bahsi geçen cephede 
bir hayal kırıklığı yarattıysa da, mücadeleyi/
savaşı, her yolu mubah sayarak devam ettirme 
konusundaki kararlılıklarını ortadan kaldırma-
mıştır. Dolayısıyla, seçim sonuçlarının rehavetine 
kapılmadan, bütün hukuk dışı yollarla yapıla-
cak saldırılara karşı teyakkuzlu olarak, mümkün 
olduğunca hukukun sınırları içinde kalarak bu 
mücadeleyi yapmak, direnmek ve süreci tamamı-
na erdirmek gerekiyor.

Seçim Sonuçlarına İlişkin Bazı Tespitler

Buradan yola çıkarak geride 
bıraktığımız yerel seçimlere 

ilişkin bazı tespitleri yap-
makta yarar var:

1) Bu kadar ger-
gin devam eden bir seçim 
kampanyasına rağmen, seçi-
min yapılabilmesi ve yerel-

de cereyan eden ve ailesel 
husumetlerin beslediği üzücü 

ölümlerin dışında seçimin sela-
metle/sükunetle yapılmasının önemli 

olduğunu vurgulamalıyız.
2) Liderler ve parti yönetimleri arasında 

süren ölçüsüz söz düellosunun aşağıda kitlesel 
bir kavgaya neden olmaması, ahalinin siyasi 
olgunluğa erişmeye başladığını göstermesi açısın-
dan ayrıca önemlidir. Evet halkın bu olgunluğu, 
soğukkanlılığı liderlere ve parti yöneticilerine 
örnek olmalıdır. Yine aynı şekilde sosyal ve sos-
yal olmayan medyadaki hararetin halk arasında 
olmaması halkın basiretinin bir göstergesi olarak 
değerlendirilmelidir. Özellikle her fırsatta halkı 
aşağılayan sol liberal çevrelerin halktan öğrenecek 
çok şeylerinin olduğunu da söylemeliyiz. 

3) İktidara ve siyaset kurumuna yapılan 
hukuk dışı saldırıya karşılık verilmesi sürecinde 
hukukun örselendiği ve sınırların aşıldığı açıktır. 
Böyle adeta bir savaş üslubu içinde gerçekleşen, 
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yargının da araçsallaştığı bir saldırı karşısında 
iktidarın korunma refleksiyle yaptığı eylemler 
tolore edilebilir. Ne var ki bunun bir usul haline 
gelmemesi esastır. İktidarın, hukukun yargıdan 
başka bir şey olduğunu bilerek araçsallaştırıla-
mayan ve hukukun sınırları içinde hareket eden 
güvenilir bir yargı sistemini oluşturmak için hare-
kete geçmesi ertelenemez bir gerekliliktir.

4) Siyasetin siyaset dışından ve siyaset dışı 
yollarla müdahaleye maruz kalmasın son bul-
malıdır. Bütün siyasi aktörlerin bu duruma karşı 
tavır alması siyasetin itibarını yükseltecektir.

5) Türkiye’de AK Parti dışında Türkiye 
partisi hüviyetini taşıyan bir partinin yokluğu 
bu seçimin önemli sonuçlarındandır. Ağız alış-
kanlığıyla ana muhalefet partisi olarak anmak 
zorunda kaldığımız CHP Sivas’ın doğusunda 
neredeyse yok hükmündeydi. Bu seçimde de aynı 
durum devam ediyor. Buna ilave olarak ülkenin 
birçok şehrinde %5’in altında oy alarak dör-
düncü veya beşinci parti sıralamasıyla varlığını 
devam ettiriyor. Birkaç örnek vermek gerekirse, 
Düzce’de %3.99, Afyon’da %5.34, Bayburt’ta 
%0.95, Karabük’te %2.61, Kırıkale’de %2.70, 
Kütahya’da %1.61, Rize’de %4.91, Yozgat’ta 
%1.44, Çankırı’da %1.29, cephe ortağı Fethullah 
Gülen’in memleketi Erzurum’da ise %1.56 oy 
almış durumda. Türkiye’nin en önemli meselesi 
olan Kürt meselesinin yaşandığı coğrafyada ise 
tamamen yok gibidir. Örneğin Diyarbakır’da aldı-
ğı oy sadece %1.20 düzeyinde kalmıştır.

MHP ise Türkiye’nin 4’te 3’ünde anlamlı bir 
oy alamamıştır. BDP etnik duyarlılıklara dayalı 
bir bölge partisi olma özelliğini HDP’ye rağmen 
aşamamıştır. Bu durum sağlıklı bir siyaset zemini-
nin oluşmasının önündeki en önemli engellerden 
birisidir.

6) Siyasal alanın vesayetten kurtuluş sürecini 
yaşıyoruz. Bu konuda epeyce yol alındığı inkâr 
edilemez. Ancak halktan yeterli oyu alamazsa da, 
devlet iktidarının unsurlarından biri olarak haya-
tiyetini devam ettirmeye alışmış olan CHP vesaye-
tin azaldığı bir ortamda siyaset yapmakta zorluk 
çekiyor. Kendisine Gülen camiası, Doğan medyası 
ve TÜSİAD sermayesi gibi yeni vasiler bularak 
girdiği bu seçimden de mağlup olarak çıkmıştır. 
CHP, -siyasi genlerine aykırı olsa da- vesayeti terk 
ederek, vasi arayışından vazgeçip halkın rızasını 
dikkate alan bir siyaset yapmaya alışmalıdır.

7) AK Parti dışında, tüm ülke sathında varlığı 
hissedilen bir başka parti yok. Diğer partiler top-
luma umut vaat eden programlar yerine toplum-
sal endişelere dayalı olarak hareket etmişlerdir. 
Bu negatif söylem halk nezdinde kesinlikle itibar 
bulmamıştır.

8) Türkiye’nin ahalisinden itibar bulamadığı 
her seferinde, halkı küçümseyen bir zihniyete 
itibar ederek iktidar olunamayacağı CHP tara-
fından anlaşılmalıdır. Halkı aptal, koyun, güce 
tapar, bidon kafalı, karnını kaşıyan, makarnacı, 
asla doğru iş yapmaz, kısa boylu, kısa kollu, kıllı 
gibi, ‘kötü söz sahibine aittir’ deyişi gereği tarif 
edenlere layık sıfatlarla ananların fikirlerine itibar 
edilirse, seçim kazanmanın mümkün olmadığı 
bilinmelidir. CHP halkı suçlayan bu anti halkçı-
lıktan kendisini kurtarır ve vesayetsiz siyaset yap-
mayı göze alabilirse bir Türkiye partisi olabilme 
imkanına kavuşabilir, başka da şansı yok!...

9) Kendileri kazanırsa seçim ve sandığı demok-
rasinin vazgeçilmezi ilan edenler kaybettiklerinde 
‘sandık her şey değildir’ diyerek sandıktan ümit-
lerini kesiyorlar. ‘Bütün diktatörler sokakta dev-
rilirler’ diyerek sokağı iktidar aranacak/olunacak 
alan olarak ilan ediyorlar. Çok uzun bir süredir 
serbest seçimlerin yapıldığı bir ülkede sokakta 
iktidar arama ciddi bir yanlıştır, hatta ihanettir. 
Ancak kargaşa yaratarak iktidarı düşürmek iste-
yenler bu yola başvurabilirler Cumhurbaşkanlığı 
seçimi sürecinde de bunun deneneceğini göz ardı 
etmemeliyiz. Halkın ve yetkililerin bu kargaşaya 
karşı hazırlıklı olmaları gerekir.

10) AK Parti ile ittifaklara kurarak bir cephe 
halinde mücadele etme stratejisinin bundan son-

Bugün geldiğimiz noktada, cumhurbaş-

kanını halkın seçeceği bir sürece girmiş 

durumdayız artık. Halkın doğrudan oyu 

ile bir cumhurbaşkanı seçilecek dolayısıyla 

bu makam kapalı kapılar ardında yapı-

lan kulisler sonucunda oluşan seçimlerle 

değil, doğrudan halkın oyuyla seçilecek 

makama seçilecek kişinin kimliği elbette 

küçümsenemez. Ancak asıl önemli olan bu 

kişinin halkın oyuyla seçilmesidir. Çünkü 

bu seçim devletin millete ait kılınması 

sürecinde belirleyici bir öneme sahiptir.
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rada devam edece-
ği görülüyor. CHP 
ve MHP arasında 
cereyan eden seçim 
ittifakının kalıcı bir 
yapılanmaya doğru 
gitmesi hiç ihmal 
edilmemesi gere-
ken bir ihtimaldir. 
Bunun tarihsel ve 
fikri tabanı da var-
dır. Ziya Gökalp’in 
‘ T ü r k l e ş m e k , 
İslâmlaşmak, Muasırlaşmak’ 
düşüncesi MHP’nin de temel 
düşüncesidir. CHP’nin kurucusu 
Mustafa Kemal’in, “Bedenimin 
babası Ali Rıza, hissiyatımın 
babası Namık Kemal, fikriyatı-
mın babası da Ziya Gökalp’tir” 
dediği rivayet edilir. Görüldüğü 
gibi her ikisi de fikri olarak 
Gökalp’ten besleniyorlar. Ayrıca 
MHP zihniyetinin kurumsallaş-
tığı yapı Türk Ocakları’dır, CHP 
ise Halkevleri’nde kurumsallaş-
mıştır. Bu iki kurumda birbiri-
nin devamıdır dolayısıyla siyasi 
zaruretlerin(!) dayattığı bu itti-
fakın yine siyasi zaruretlerin(!)
gereği olarak kalıcı bir beraber-
liğe veya yapılanmaya dönüşme 
ihtimali dikkatten uzak tutul-
mamalıdır.

11) AK Parti ve Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan kamu-
oyunda oluşturulan yolsuz-
luk algısını dikkate almalıdır. 
Cumhuriyet döneminde çok 
az yolsuzluk söylentisi hukuki 
takibata uğramıştır. Bu söylen-
tiler özellikle yargılama konusu 
yapılmamıştır. Çünkü yolsuzluğun kendisinden 
ziyade meydana getirdiği algı önemlidir. Bu algı 
yoluyla istenen operasyon gerçekleştirildiği için 
yolsuzluğun önlenmesi değil yolsuzluk algısının 
yaygınlaştırılması ve derinleştirilmesi daha fonk-
siyonel olmaktadır.

Türkiye’nin siyasi hayatında yolsuzluk söy-
lemleriyle siyasal iktidarı devirip, iktidara gelen-
ler asla iddia ettikleri yolsuzlukları mahkeme 
kararlarıyla ispat yoluna gitmemişlerdir. Mesela 

Süleyman Demirel 
1980’li yılların 
sonunda yürüttüğü 
seçim kampanyasın-
da yolsuzluk teması-
nı yoğun bir şekilde 
işlemiştir. O dönem-
de Yunanistan’daki 
bir yolsuzluğa gön-
derme yaparak eline 
aldığı dosyaları sal-
layıp kitleyi ANAP’ın 
yolsuzluk yaptığı-

na ikna ederek iktidar oldu. 
İktidara geldikten sonra, değil o 
dosyaları mahkemeye vermek, 
bir daha asla gündeme bile getir-
medi. Dolayısıyla Başbakan bu 
yolsuzluk söylentisinin önüne 
geçmek için hukuki süreci ken-
disi başlatmalıdır. Ayrıca genel 
manada kadrolarını da şöyle bir 
gözden geçirmesi yararlı ola-
caktır!

12) Nihai olarak ABD dışiş-
leri sözcüsü Marie Harphe’ın 
Fetullah Gülen’e ilişkin soru-
ya verdiği cevap herkes tara-
fından, bilhassa camianın 
mensupları tarafından cid-
diyetle düşünülmelidir. ‘’Bu 
beyefendi Pensilvanya’da yaşı-
yor olsun veya olmasın, Türk 
hükümetinin twitterı yasaklı-
yor olması yanlış, her konuda 
anlaşamayabiliriz. Bu nedenle 
Pensilvanya’da yaşayan beye-
fendiyi unutun!’’

Evet bu cevaptan herkesin 
çıkarması gereken çok ders 
var? ABD kimleri unutmadı ki, 
işi bitince kimleri bir kenara 

atmadı ki! En yakın örnek İran Şahı’dır. O şah 
ki ABD’nin bir numaralı adamıydı. 1979 İran 
İslâm Devrimi’yle Humeyni tarafından iktidardan 
uzaklaştırıldı. Sığınacak ülke olarak Amerika’ya 
gitmek istediğinde kabul edilmedi. Hastaydı ama 
ölmek için bile ABD tarafından kabul edilmedi. 
Nihayetinde devletlerarası siyaset galiplerle yürü-
tülen bir ilişkiydi. Bu süreçlerde şahıslar ve araçlar 
sadece birer unsurdurlar, daha ötesi değildirler.

AK Parti ve Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan 

kamuoyunda oluştu-

rulan yolsuzluk algı-

sını dikkate almalıdır. 

Cumhuriyet döneminde 

çok az yolsuzluk söylenti-

si hukuki takibata uğra-

mıştır. Bu söylentiler 

özellikle yargılama konu-

su yapılmamıştır. Çünkü 

yolsuzluğun kendisinden 

ziyade meydana getir-

diği algı önemlidir. Bu 

algı yoluyla istenen ope-

rasyon gerçekleştirildiği 

için yolsuzluğun önlen-

mesi değil yolsuzluk algı-

sının yaygınlaştırılması 

ve derinleştirilmesi daha 

fonksiyonel olmaktadır.

Başbakan Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı Abdullah Gül
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Türkiye’nin farklı katmanlarına dair taleplerin hiçbirini, siyaset düzlemine yükseltecek 
bir ufuk ve vizyonu muhalefet partilerinin gösteremediği; tam tersine bütün zaafiyetlerine 
rağmen iktidar Partisi’nin bu konudaki enerjisinin daha güçlü olduğu izlenimi ediniliyor.

A
K Parti iktidarı 
döneminde üçüncü 

yerel seçimler icra edil-
di. Bu seçimlerde yerel 
kelimesinin içerimleri-
ne uygun bir tartışma 
ve üslup olmadığı gibi, 
yerel yönetici adaylarını 
notlandıracak ve kritik 
edecek bir ortam da 
oluşmadı. Yine her zaman olduğu gibi yoğun bir 
gündemimiz ve sorunlarımız olduğundan, “yerel” 
(ve aslında gündelik anlamda yerel) zaten önem-
sizliğe terk edilmiş oldu. Dolayısıyla gelecek beş 
yılın yerel ufuklarını arada kaybetmiş olduk.

 Seçimler, seçime dair tüm enstrümanların 
ortada arz-ı endam etmesine rağmen, “yerel”lik 
anlamında heyecanını yitirmişti. Bir başka deyiş-
le, hangi partinin hangi şehir ya da ilçede hangi 
adayının seçilecek olması, şehrin silüeti, göç ve 
şehir, kentsel dönüşümün işleyişi gibi konulardan 
ziyade, total olarak AK Parti ve diğerleri arasında-
ki blok ayrıştırma üzerinden bir yarış ve güven 
oylamasına dönüşmüştür. Açıkçası kamuoyunun 
merakı, seçim sürecinde meydana gelen gerilimle-
rin siyasi yelpazeye nasıl yansıyacağı sorusu üze-
rinden şekillenmektedir. Bundan dolayı da seçim-
ler, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi bazı sembolik 
iktidar göstergeleri ve total bir oy oranı dikkate 
alınarak gelecek politikalara tahvil edilecek bir 

içerikle kavrandılar. Bu 
bağlamda ortada renk-
ler, karnaval, cümbüş 
ve gürültü kaleydos-
kopik bir tarzda akıp 
giderken, algının ger-
çekliği ötelediği boyut-
lar da dikkat çelmeye 
devam ediyor. 

Seçim: Bir Arkaplan Resmi 

Bugün icra ettiğimiz seçimlerin anlamına dair 
analizlerde bulunmak için, bu anlamı çözümleye-
bileceğimiz zemin çizmek zorunludur. Bu çerçe-
vede bazen birbirinden kopukmuş gibi görünse 
de, geçmişe yönelik bir okuma yapmak belki 
işimizi kolaylaştıracaktır. Bu, bir yandan bugün 
neyi anladığımıza dair de farklı boyutları içeren 
ve en azından kaba hatları oluşturulmuş bir resmi 
elimize verebilecektir. 

1- Önemli bir nokta; Türkiye’deki seçimlerin 
sürekli olağanüstü anlamlar kazanmasıdır. Oluşan 
genel hava; Türkiye’nin kaderini “oylamak” biçi-
mindedir. Peki, bu bir algı yönetimi midir tama-
men? Yoksa böyle bir algının gerçeklikle ilintisi 
var mıdır şeklindeki soruya ne cevap verebiliriz? 
Doğrusu buna benim cevabım; “her ikisi” de şek-
linde olacaktır. 

1980 Askeri darbesinin ardından yapılan 
1983 genel seçimleri, aslında Turgut Özal’ın 

Mustafa TEKİN

Seçmenden İçeru Seçim
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ANAP’ı ile MDP ve Halkçı Parti arasındaki yarışa 

sahne oldu. Ancak gerçekte iki blok yarış halin-

deydi. Kenan Evren’in bu seçimlerde halka, asker 

kökenli Turgut Sunalp’i iktidara getirme konu-

sundaki işareti, Halkçı Parti ile MDP’nin sistemin 

içinde blok hale gelmesi ve Turgut Özal’a konul-

mak istenen seçim vetosu, 1983 seçimlerinin 

“siyasal meşruluk” ve “vesayet” arasında bir tercih 

olma anlamını kazanmasını sağladı. Yani Turgut 

Özal’a oy vermek, vesayete, yukarıdan toplumu 

dizayn etmeye “hayır” anlamına geliyordu. 1984 

yerel seçimleri de bu mananın kurumsallaşmasına 

hizmet etti bir anlamda. 1987, 1991, 1995, 1999 

seçimleri de benzer olağanüstülükleri kendi ola-

ğanlıklarında göstermeye devam ettiler. 

2002, AK Parti’nin iktidara geldiği bir seçim 

olarak 28 Şubat sürecinin ardından gerçekleşti. 

AK Parti öyle veya böyle alttan gelen talepleri, 

halkın tercihlerini dikkate alırken, siyaseti ve top-

lumu olağandışı müdahalelerle şekillendirmeye 

çalışanlara karşı oluşun bir ifadesi oldu adeta. AK 

Parti’nin yakın zamana gelinceye kadar yerinden 

edilme istemleri ile alttan gelen talepleri siyasete 

taşıyıcısı vurgusu arasındaki gerilimde yapılan 

seçimler, ister istemez yine olağanüstü anlamlar 

kazanmıştır. Belki bu bağlamda 2009 yerel seçim-

lerinin nispeten “sakin” geçtiğini söyleyebiliriz. 

Geride bıraktığımız 2014 yerel seçimleri, 

“yerel” nitelikli olmasına karşın, belki tarihinde 

ilk defa bu kadar dozu yüksek bir olağanüstü 

nitelik kazanmıştır. Bu durum, meselenin hem 

uluslar arası boyutlu hem de devlete yönelik 

olması gibi iki boyutun altını çizmiştir. Diğer yan-

dan, şu anda devlet ve yargı organlarının zafiyet 

içinde olmaları, hukuk sisteminin dağınıklığı vb. 

iddia edilen birçok konular, seçimlerin olağanüs-

tülük dozunu arttıran diğer etkenlerdir. 

Diğer yandan geçmişe yönelik yapılan bu 

okuma ile seçimlerin olağanüstülük kazanma-

sındaki sürekliliği bir algı yönetimi politikalarına 

bağlayan düşünceler mevcuttur. Bunlar biraz da 

iktidarlar tarafından aldatıldığı ve araçsallaştırıl-

dıklarını düşünmektedir. Doğrusu yukarıda da 

belirttiğim gibi, zaten seçimlerde önceki propa-

gandaların algı yönetimi üzerinden yapıldığı-

nı biliyoruz. Ancak bu durum, “algı”da hiçbir 

gerçekliğin bulunmadığı anlamına gelmez. En 

azından yargı kurumları, Emniyet’e yapılan ata-

malar ve oluşan hercü merc görüntü, kurumlara 

iktidarın hakim olmadığı şeklindeki tartışmalar, 

meselenin sadece algıdan ibaret olmadığını bize 

göstermektedir. Bu bağlamda AK Parti, seçim-

lerde şu varsayıma yoğunlaşmıştır: “AK Parti 

üzerinden devlete yapılan bir meydan okuma söz 

konusudur. AK Parti’nin seçimlerde güçlü çık-

ması, hem iktidarının devamı hem de gelecekte 

devletin sağlıklı işleyişine sahip çıkmasının bir 

garantisi anlamına gelecektir. Böylece AK Parti 

devlete meydan okumalar karşısında daha sağlam 

durabilecektir. Bu da hâlâ Türkiye siyasetinin en 

güçlü aktörü olarak AK Parti’nin bir yandan elini 

güçlendirmekte, diğer yandan bir blok olarak AK 

Parti etrafında toparlanmayı sağlamaktadır. Bu 

durum, AK Parti’nin siyasi arenada alternatifsizli-

ği ile de beslenmeye devam etmektedir. 

AK Parti mevcut durumu, hem Parti etrafında 

safları sıklaştırarak hem de bloklaştırma söylemi-

ni öne çıkarıp AK Parti’yi meşru taleplerin ekseni 

olarak güçlendirmek saikiyle değerlendirmeye 

çalışmıştır. Muhalefetin toptan anti-AK Parti ve 

hatta anti-Erdoğan söylemi, Gülen hareketi gibi 

siyaset dışı gücü de yanına alarak bloklaşma tavrı 

bu seçimlere olağanüstü boyut kazandırmaya 

yetmiştir. Dolayısıyla AK Parti bu seçimde ola-

ğanüstülüğü, “devlet tehlikede” anlamını çıktı 

haline getiren ve manşetleştiren söylemlerle vur-

gulamıştır. 

2- Hiç şüphesiz seçimlerin anlamını belirleyici 

bir diğer unsur, AK Parti ile Gülen hareketi ara-

sındaki gerilim ve çatışmadır. Gülen hareketinin 

Turgut Özal’dan bu yana Emniyet başta olmak 

üzere devlet kurumlarına yerleşmeye başladığı 

çokça yazıldı, tartışıldı. Bu tartışmaya AK Parti 

iktidarı döneminde “yargı”nın da eklendiği artık 

çokça bilinen ve tartışılan bir gerçeklik. 

AK Parti ile Gülen hareketinin arasındaki kriz, 

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın soruşturmaya çağ-

rılması ve Oslo meselesi ile görünür oldu. Belki 

bundan önceki süreçte kırılma sağlayabilecek 

farklı uğrak noktalarından bahsetmek mümkün-

dür. Hakan Fidan meselesinden sonra da, Gezi 

Parkı olayları ile devam eden, dershane meselesi 

ile doruk noktasına ulaşan ve 17 Aralık itibarıyla 

çatışmaya dönüşen bir serencamı hep birlikte 

yaşadık. Bir kırılma noktası olarak 17 Aralık 

ve daha sonrasında yaşananlar, “yolsuzluk” ve 
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“paralel yapılanma” şeklinde iki anahtar kavramı 
ajandamıza bırakmıştır. Gülen hareketi özellikle 
dinsel vurguları da yoğunlaştırılmış bir yolsuzluk 
söylemini çatışmanın ana ekseni kılarken, AK 
Parti Gülen hareketinin devletin yargı ve emni-
yet içine sızarak devlet kurumlarının işleyişine 
müdahale eden bir paralel yapılanma oluşturduğu 
üzerinde kuvvetle durdu. Bu bağ-
lamda yolsuzluk ve paralel yapı-
lanma kavramlarının birbirine 
değmeyen tamamen iki farklı 
Türkiye resmi ve algısı oluş-
turmaya çalıştığını iyi görmek 
lazımdır. Bu bağlamda oluşan 
bloklaşmanın bir tarafında tek 
başına AK Parti, diğer tarafında 
Gülen hareketi ve ona destek 
veren muhalefet partileri yer 
almaktadır.

Bu gerilim ve çatışma seçim-
leri “yolsuzluk” ve “paralel 
yapı” şeklinde tercihi zor bir yol 
ayırımına da getirmiştir. Halk 
nezdinde bu tercih, açıkçası 
“devlet” mi yoksa “yolsuzluk” 
mu şeklindeki bir tercih içeri-
sinde de okunmaktadır. Yani 
AK Parti’nin “devletin tehlikede 
olduğu” tezi ile Gülen hareketi 
ve muhalefetin “yolsuzlukların 
yapıldığı” tezi arasındaki gerilim 
adeta bu seçimlerin anlamını da 
belirliyor. Bir başka açıdan bu 
seçim AK Parti ile Gülen hare-
keti arasında bir tercih anlamını 
da içermiştir. Özellikle Gülen hareketinin medya-
sındaki yazarlar ve önde gelen isimlerin CHP’yi 
destekleyeceğine yönelik yazı ve mesajları ile; 
Anadolu’daki farklı il ve ilçelerde Gülen hareketi-
nin güçlü partileri destekleme şeklindeki konuş-
malar ve tartışmalar, AK parti ile Gülen hareketi 
ve muhalefet arasındaki bloktan seçilecek AK 
Parti ile Gülen arasındaki tercihi de ifade edebile-
ceğini söyleyebiliriz. Burada oluşan algı açısından 
bir konuya dikkat çekmeliyiz. Tercih, AK Parti ile 
ittifak halindeki tüm muhalefet arasında değildir. 
Özellikle AK Parti’nin oy oranı, tüm muhaliflerine 
karşı gücünü simgelemektedir.

3- Diğer önemli bir nokta, bu seçimlerin tek 
başına AK Parti ve hatta ondan da öte Tayyip 
Erdoğan için bir güven oylaması anlamına da 
bürünmüştür. Bu meseleyi iki boyutlu bir paran-
tez içinde ele alabiliriz: 

Birincisi; icra ettiğimiz bir yerel seçim olma-
sına rağmen, belediye başkan adayları şehir ve 

onlara dair sorunlar üzerinde faz-
laca durulmamış; bunlar tartışma 

konusu bile olmamış; propa-
gandalar, icraatlardan bahse-
dilecekse bile genel Türkiye 
icraatları üzerine kurulmuştur. 
Daha çok bloklaşmayı ve blok-
lar arsındaki saf sıklaşmalarını 
temin etmek üzere konuşmalar 
yapılmıştır. Bunlar farklı parti-
lerde farklı oranlarda gözlem-
lenmekle birlikte, en belirgin 
olarak AK Parti’de mevcuttur. 
AK Parti’nin seçim şarkısı olan 
Dombra ve seçim kliplerinde 
merkez öge Tayyip Erdoğan’dır. 
Bu bağlamda AK Parti seçim 
stratejisini de Tayyip Erdoğan’ın 
bir marka olduğu kabulü üze-
rine kurmuştur. Nitekim afişler 
ve seçim araçlarında Erdoğan’ın 
merkezde yer aldığı yerel aday-
ların onun periferisinde kaldığı 
görülmektedir. Hatta seçimlerde 
bu güven oylamasının önem-
li bir göstergesi haline gelen 
İstanbul’da, ilçelerin belediye 
başkan adayları Kadir Topbaş’ın 

gerisinde kalmaktadır. Topbaş’ın Erdoğan’dan 
sonra öne çıkarılması, bu göstergenin önemine 
işarettir. Öte yandan Topbaş’ın, başında kasket-
li “daha yapacak çok işimiz var” yazılı afişleri, 
Erdoğan’ın strateji ve üst akıl; Topbaş’ın ise teknik 
ve hizmet kavramı arasındaki eşitlemeleri kuvvet-
lendirmektedir. 

İkincisi; “yerel”in seçimlerde bir sıfat olarak 
görünmezliğine ve ötekileşmesine koşut olarak, 
Erdoğan ve Türkiye’nin geleceği konusunu seçim-
lerin ana omurgası haline getirmiştir. Hatta kimi 
zaman bu, “Sevr” söylemiyle de desteklenerek 
Erdoğan’a verilecek güvenin Türkiye’nin kaderine 
eşitlendiği bir algıyı da ajandamıza taşımıştır. 

Geride bıraktığımız 2014 

yerel seçimleri, “yerel” 

nitelikli olmasına karşın, 

belki tarihinde ilk defa 

bu kadar dozu yüksek 

bir olağanüstü nitelik 

kazanmıştır. Bu durum, 

meselenin hem uluslar 

arası boyutlu hem de 

devlete yönelik olması 

gibi iki boyutun altını 

çizmiştir. Diğer yandan, 

şu anda devlet ve yargı 

organlarının zafiyet için-

de olmaları, hukuk sis-

teminin dağınıklığı vb. 

iddia edilen birçok konu-

lar, seçimlerin olağanüs-

tülük dozunu arttıran 

diğer etkenlerdir. 
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Temel Mesajlar

Türkiye seçimini yaptı. Sandıktan çıkan sonuç-

lara göre AK Parti yaklaşık % 45.6, CHP % 27.8, 

MHP % 15.2, SP % 2 ve BDP % 4.2, HDP % 1.9 

oranında oy aldılar. Bu sonuçlara göre, bir önceki 

yerel seçimlerle kıyaslandığında AK Parti 7 puan, 

CHP ise 3 puan oyunu artırmış görünmektedir. 

Türkiye’nin seçim konjonktürü dikkate alındığın-

da ise seçimin tek galibinin tartışmasız biçimde 

AK Parti, kaybedenlerinin ise muhalefet partileri 

ve onların sivil ittifakları olduğu söylenebilir. 

Peki bu seçimden nasıl sonuçlar çıkarılabi-

lir? Bu yazıda bu genel sonuçlara değinmek, ve 

önemli gördüğüm noktaları açımlayarak analiz 

etmek istiyorum. Bilindiği gibi bu seçimler, AK 

Parti ve diğer muhalefet partilerine Gülen hareke-

tinin de eşlik ettiği bir bloklaşma içerisinde icra 

edildi. Bu bağlamda AK Parti’nin kesin galibiyeti, 

bu bloklaşmada Gülen hareketi ve muhalefet 

partilerinin tezlerinin seçmen tarafından itibar 

görmediğini ortaya koydu. Bu bağlamda halkın 

Tayyip Erdoğan’a tanıdığı kredinin devam ettiğini 

söyleyebiliriz. 

En önemli soru(n); bu seçimde aslında siya-

set dışı sivil bir yapılanma olan Gülen hareke-

tinin sayısal özgül ağırlığının ne olduğu idi? 

Doğrusu mevcut sayısal sonuçlara baktığımız 

zaman, muhalefet partilerinde totalde bir artış 

görünmediği gibi, AK Parti’de bariz bir sayısal 

artış söz konusudur. Bu da Gülen hareketinin, 

AK Parti’nin zayıflatılması ya da muhalefetin 

güçlendirilmesi bağlamında bir etkisinin olmadı-

ğını; hatta tam tersine AK Parti’yi güçlendirdiğini 

göstermektedir. 

Peki böyle bir bloklaşmada, halk AK Parti’yi 

niçin destekledi? Bunun en önemli sebebinin 

“devlet”e sahip çıkma refleksi olduğunu söyle-

mem gerekir. Seçim sürecinde özellikle paralel 

yapı ve uluslar arası uzantılar bağlamında mey-

dana gelen tartışmalar, devletin tehlikede olduğu 

gibi bir algıyı kuvvetlendirdi. Böyle bir durumda 

AK Parti ile özdeşleştirilen devleti -ki devleti 

yönetmesi hasebiyle- koruma refleksi kendisini 

gösterdi. Tabii ki, bu sebeplerden sadece birisidir. 

Öte yandan, bununla bağlantılı olarak, meşru 

ve gayr-ı meşru siyaset ayrıştırmasında siyasete 

olağandışı müdahaleler sebebiyle halk, “meşru 

siyaset” ile özdeşleştirdiği AK Parti’yi korumaya 

devam etmiştir. 

Seçimlerin gösterdiği bir başka nokta da, 

muhalefetin Türkiye’deki müzmin işlevsizliğidir, 

hatta bir muhalefetin yokluğundan bahsetmek 

daha olası görünmektedir. AK Parti üç dönem-

dir iktidarda bulunmasına rağmen, konumunu 

korumaya devam ediyor. İktidar süreci, yorucu 

ve yıpratıcıdır. İktidarlar, bir süre sonra yoru-

lur ve statükoya teslim olurlar. Fakat tam da 

bu noktadan AK Parti ve muhalefet partilerini 

kıyasladığımızda, AK Parti’nin dinamiklerinin 

muhalefetten daha önde ve canlı olduğunu gör-

mekteyiz. İktidarın eleştirilmesi gereken ve aslı 

itibarıyla eleştiri konusu olabilecek icraatları üze-

rinde durmaktan ziyade, siyaset dışı oyunlarda 

aktör olmayı tercih etmektedirler. Şu anda AK 

Parti’ye muhalefet edebilecek düzeyde bir muha-

lefet bulunmamaktadır. 

Diğer yandan görünmektedir ki, muhalefet 

partileri Türkiye’de biraz da kimlik siyasetinin 

bir parçası olarak bölgesel varoluşlara sahipken, 

AK Parti açık bir biçimde Türkiye’nin her yerinde 

vardır. CHP Doğu ve Orta Anadolu’da, MHP ise 

Doğu, Güneydoğu bölgelerinde yoktur. 

 Öyle ki, seçimlerin genel havası AK Parti ile 

Gülen hareketi arasındaki bir gerilim ve yarış 

ile Tayyip Erdoğan’ın güvenoylaması biçimine 

dönüşünce, iki kurumsal muhalefet partisi Gülen 

hareketinin adımlarını ve reflekslerini izleyen 

AK Parti’nin seçim şarkısı olan Dombra ve seçim kliplerinde merkez öge Tayyip 

Erdoğan’dır. Bu bağlamda AK Parti seçim stratejisini de Tayyip Erdoğan’ın bir marka 

olduğu kabulü üzerine kurmuştur. Nitekim afişler ve seçim araçlarında Erdoğan’ın 

merkezde yer aldığı yerel adayların onun periferisinde kaldığı görülmektedir. Hatta 

seçimlerde bu güven oylamasının önemli bir göstergesi haline gelen İstanbul’da, ilçele-

rin belediye başkan adayları Kadir Topbaş’ın gerisinde kalmaktadır.



37

 Umran • Nisan 2014

  SEÇMENDEN İÇERU SEÇİM  SEÇMENDEN İÇERU SEÇİM 

bir çerçeve içerisinde muhalefet görüntüsü ver-

mektedirler. Dolayısıyla muhalefet adına ortaya 

koydukları malzemelerin hiçbirisi kendilerine 

ait olmadığı için, pozisyonları çok tuhaf biçimde 

sırıtmıştır. Bir yandan Gülen hareketi bir muhale-

fet partisi gibi çalışırken, diğer yandan muhalefet 

partileri ilginçtir ki bunları tekrar eden bir cema-

atimsi yapı hüviyetine bürünmüşlerdir.

 Türkiye’de muhalefet epeydir yok. Bunu 

uzun zamandır zaten söylüyoruz. Bunu Recep 

Tayyip Erdoğan’ın şans(sızlığ)ı olarak değerlen-

dirmek mümkün. En yakın zamanda yaşadığımız 

Gezi Parkı olaylarında toplumsal muhalefetin, 

kurumsal muhalefetten ümidini keserek kendi 

işini kendisinin görmeye çalıştığını izledik. Bu 

açıdan Türkiye’nin farklı katmanlarına dair talep-

lerin hiçbirini, siyaset düzlemine yükseltecek bir 

ufuk ve vizyonu muhalefet partilerinin göstere-

mediği; tam tersine bütün zaafiyetlerine rağmen 

iktidar Partisi’nin bu konudaki enerjisinin daha 

güçlü olduğu izlenimini Türkiye insanı alıyor. 

Seçimden sonra muhalefet partilerinin tutumları, 

farklı mazeretlere sığınarak seçim sonuçlarındaki 

realiteyi yadsımak biçiminde gerçekleşti. Burada 

muhalefetten asıl beklediğimiz; başarısızlığın 

sebepleri üzerinde durarak dersini çalışmaya baş-

lamasıdır. AK Parti, kaybettiği illerde bile varlığını 

sürdürmeye devam etmektedir. Bu da Türkiye’nin 

sosyolojisini siyasete taşıma potansiyeline sahip 

partinin açıkça AK Parti olduğunu göstermektedir 

bize. 

Muhalefetin bu seçimde düştüğü hataların 

başında, meşru siyasetin içinde ve onu tah-

kim ederek bir siyasi muhalefet yürütmek yeri-

ne, siyaset dışı ve toplumsal meşruiyeti sorunlu 

tarzlarda hareket etmesi gelmektedir. Muhalefet 

partileri, tam da büyük fırsatçılık oyunları ile 

bu siyasal meşruiyet sınırlarını berhava eden bir 

görüntü vermişlerdir. Halbuki Türkiye siyaseti-

nin en büyük sorunu, siyasetin kendi doğasında 

işlemesinin sağlanmasıdır. Açıkçası iktidarın da 

muhalefetin de yürümesi gereken legal yol budur 

ve aslına bakılırsa Türkiye’nin normalleşmesi de 

ancak böyle mümkün olacaktır. Bu asılla değil, 

usulle ilgili bir problemdir. Dolayısıyla muhale-

fetin besmelesi yanlıştır; buradan başlayan bir 

problemi vardır. 

Muhalefet partilerinin bu bağlamda diğer 
problemi, Türkiye’nin reel sorunlarının farkında 
olup, bunu siyaset düzleminde dillendirememe-
leridir. Birtakım gazetelerdeki yazarlar, CHP’nin 
aslında bunun için adımlar attığı, fakat bunun 
yeterli olmadığı şeklinde beylik cümleler kur-
maya devam ettiler. CHP’nin hiçbir muhalefet 
konumu yok. CHP, bu haliyle hiçbir şekilde 
Türkiye’yi temsil edecek bir muhalefet partisi ola-
cak konumda değildir. Çünkü CHP, bu ülkenin 
hiçbir değeriyle barışık değildir. Bu bağlamda 
büyük çoğunluğun hayat tarzını garanti altına 
alabilecek bir güven vermediği gibi, tam tersine 
hareketle bu yaşam tarzlarının müzmin eleş-
tiricisi pozisyonuna bürünmektedir. Bu konu-
da Meclis’te yapılan düzenlemelere karşı solu-
ğu hemen Anayasa Mahkemesi’nde almaktadır. 
Dolayısıyla CHP’nin öncelikle İslâm’la ve İslâmi 
şiarlarla sahici bir ilişki kurarak barışması gerek-
mektedir. İnsanların CHP’ye Türkiye’nin muhale-
feti olması bağlamında yükledikleri görev, CHP’ye 
üç beş numara büyük gelmektedir. CHP, medya 
ve insanlar zorla muhalefet görevi yüklemeye 
çalıştıkça, bunu yüklenmekten kaçınan bir mevta 
gibi durmaktadır.

Halbuki, Türkiye’de iktidara muhalefet edile-
bilecek o kadar çok reel sorun vardır ki. Fakat bu 
konuda muhalefetin iki niteliği eksik görünmek-
tedir. Bunlar; muhalefetin enerjisi ile güven prob-
lemidir. Esasında sosyal problemleri muhalefet 
partilerinin sadece zikretmesi yetmez; bu prob-
lemleri çözebileceğine dair insanların muhalefette 
bir karşılık görmeleri ve güven duymaları gerekir. 
Total olarak bakıldığında, muhalefet partilerinden 
böyle bir resim çıkmamaktadır. Bundan dolayı da, 

seçimlerdeki etkinlikleri hep bölgesel kalmıştır.
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 Bir de çözüm sürecini seçimler üzerinden 

okumak gerekirse şunu söyleyebiliriz. Kürtlerin 

birkaç partide temsil edildiğini; geçen seçimlerde 

DTP’nin oy oranının aşağı yukarı BDP ve HDP’de 

korunduğunu göz önüne aldığımızda, bu parti-

leri Kürtlerin temsilcisi olarak korumaya devam 

ettiğini; ancak tek meşru temsilcinin de bu par-

tiler olarak görülmediğini anlamaktayız. Çözüm 

sürecinin ardından bu ilk seçimde AK Parti’ye, 

bölgede güven duyulduğu ve yüksek oranda tem-

sil verildiği söylenebilir. Bu da çözüm sürecinin 

bölgede olumsuz olarak algılanmadığı sonucunu 

doğrulayacak bir donedir aynı zamanda. 

Hiç şüphesiz bu seçimlerden çıkarılacak bir-

çok siyasal, sosyal sonuçlar mevcuttur. Fakat en 

temel sonucun; daha önceki Türkiye serencamı 

da göz önüne alınarak “siyasette meşruluk” olarak 

çıkarılabileceğini düşünüyorum. 

İktidarın Yapması Gerekenler

 Seçimlerin kazandığı olağanüstü anlam, açık-

çası benim için de bu seçimleri olabildiğin-

ce heyecanlı hale getirdi. Seçimlerin olağanüstü 

anlamının algı ve gerçekliğe dair iki farklı boyutu 

üzerinde taşıdığını belirtmeliyiz. AK Parti ve 

karşıt muhalefet blok arasında geçen kıran kıra-

na seçim mücadelesi, evet algı yönetimleriyle 

sürüdürülmeye çalışılmıştır. Fakat bu durum, 

Türkiye’nin Osmanlı’dan bu yana devam eden 

yörünge sorununu işaretlemesi açısından siyasal 

ve sosyolojik bir gerçekliğe tekabül etmektedir. 

Dolayısıyla tamamen bir algı yönetiminden bah-

sedemeyiz. 

Hiç şüphesiz seçimler daha bitmedi. Türkiye’yi 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri bekliyor ve muh-

temelen genel seçimler de buna eklenecek. 

Hatta genel seçimlerin de bu yıl olması, aslında 

Türkiye’de gerilimin düşmesi açısından önem 

taşıyor ve ben seçimlerin erken yapılması taraf-

tarıyım. Çünkü öncelikle Türkiye’de kutuplaş-

manın ve gerilimin dozunun düşmesi gerekiyor. 

Bu gerilimin uzun süre devam etmesi, Türkiye’de 

gündelik sosyal, siyasal, ekonomik hayatı olum-

suz olarak etkilemeye devam edecektir... 

Bu bağlamda iktidarın ilk adımı, Türkiye’nin 

son bir yıldır yaşadığı gerilimi aşacak yeni adım-

lar atmasıdır. İktidar bunu, açıkçası karşısın-

daki blok muhalefet ve onların söylemlerinden 

bağımsız olarak yapmalıdır. Bir başka deyişle, 

tüm yaşam alanlarına mütecaviz aşırı siyasallığın 

sosyoloji üzerine temellükünün sona erdirilme-

si önemli bir adım olacaktır. Seçim süreci, bu 

bloklaşma ve siyasalın, sosyali susturduğu ve 

bastırdığı bir manzarayı karşımıza çıkardı. Tam 

da kurumsal muhalafetin toplumsal muhalefeti 

takip etmeye başladığı, toplumsal muhalefetin 

kurumsal muhalefetin içine sığdırılamadığı böyle 

bir zamanda, farklı ajitasyonların olması bekle-

Başbakan Erdoğan’ın Balkon konuşması, 30 Mart 2014
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nebilir. Ama iktidar tavırlarını, reaksiyoner değil, 
kendisini ifade etmeye yönelik bir pozisyonda 
belirlemelidir. 

AK Parti, toplumun farklı katmanlarının 
taleplerini siyaset düzlemine yükseltmek ve bura-
da bunlara çözüm aramak gibi bir pozisyonla 
Türkiye’nin seçimi haline gelmişti. Bu, daha 
önce sürekli bu farklı talepleri yeniden dizayn 
etmek, tanımlamak ve devletin tanımladığı orto-
doksi içinde dönüştürmek şeklindeki siyasetin-
den farklılaştığı için toplumda karşılık bulmuş-
tu. Şimdi, gençler, Aleviler, Sünniler, Türkler, 
Kürtler, kadınlar vb. tüm toplumsal katmanlar, 
kategoriler ve farklılıkların yeniden taleplerinin 
dinlenmesi gerekiyor. Bu bağlamda AK Parti’nin 
daha önce yapmaya çalıştığı açılımlar önemli idi. 
Bu kesimler, devletin müşfik elleriyle karşılaşmak 
ve görülmek istiyorlar. Kırılan onurlarının tamir 
edilmesini, adam yerine konmayı arzu ediyorlar. 

Bundan dolayı Türkiye, Obama karşısında 
bacak bacak üzerine atan, Davos’ta Şimon Peres’e 
rest çekerek ortamı terk eden Tayyip Erdoğan’ı 
çok sevdi. Bu tavırların gerçek ağırlıklarını hesap 
etmek başka bir şey. Yüzyıldan fazla süren İslâm 
dünyasına yönelik onur kırmaların, haysiyet çiğ-
nemelerin, aşağılamaların bir telafisi olarak koca 
bir alemin ve ezilmişlerin kendisini iyi hisstmesini 
sağlamıştır. Bunu önemsiz saymayın. Çok önem-
lidir. 

Dostoyevski’nin Karamozof Kardeşler isimli 

eserinde bir enstantane geçer. Kardeşlerden bir 

tanesi, çocuğunun önünde bir yüzbaşıyı döver. 

Çocuk zaten sürekli hastadır. Babasının bu halini 

görünce hastalığı iyice artar. Özellikle babasının 

bu durumu çocukta bir eziklik hali oluşturmuş 

ve onurunu kırmıştır. Karamozof kardeş, çocuğu 

ziyaretinde bunun farkına varır. Yüzbaşıya bir gün 

çocuğunun önünde kendine tokat atıp dövmesini 

söyler. Böylece çocuğun onuru tamir ve babasının 

ezilmişliği telafi edilecektir. 

Başbakan’ın balkon konuşması önemlidir. 

Ancak bu defa tam beklendiği tarzda gerçek-

leşmemiştir. Seçim gerçekleştikten sonra Gülen 

hareketinin tamamını hedef alan bir söylemi 

tekrarlaması, bazı gerilim sinyalleri vermiştir. 

Gerçi daha sonra toplumun tümünün kuşatılaca-

ğına işaret eden sözler söylemiştir ama bu yeterli 

olmamıştır. Özellikle kim olursa olsun adalet-

ten ayrılmayacağına, paralel yapılanmalar varsa 

bunlarla da hukuk ve adalet içerisinde mücadele 

edileceğine dair bir dil geliştirilmeliydi diye düşü-

nüyorum.

Dolayısıyla şimdi AK Parti’ye düşen en önemli 

görev; artık kutuplaşmayı bitirecek yeni söy-

lemler geliştirmek, gerilimin dozunu düşürmek 

ve en önemlisi toplumun çok farklı kesimlerini 

dinlemeye ve onların taleplerini siyaset katına 

yükseltmeye çalışmak olmalıdır. Buna bir de, yol-

suzluklara karşı ciddi mücadele içinde olduğunu 

göstermek ve asla yolsuzluklara izin vermeme 

tavrını da eklemeliyiz. 

Öte yandan, kurumsal muhalefetin blok tavrı, 

sosyoloji üzerine dayanan sahici siyasetler kar-

şısında ancak çözünürler. Fakat bunu yaparken, 

muhalefetlerin reaksiyonundan bağımsız davran-

malıdır. Yani kendisini ifade etmeli, “doğru”yu ve 

adaleti reaksiyoner tavırlar içinde boğmamalıdır. 

AK Parti, geleceğe sağlıkla yol almaya çalışmak 

istiyorsa, bu daha etkili bir yöntemdir. Çünkü her 

şeye rağmen mevcut siyasal konjonktür içerisinde 

sosyolojisi en güçlü ve kapsamlı parti AK Parti’dir. 

Siyasal güç hiç şüphesiz önemlidir. Ama siyasal 

gücü ön plana çıkararak sosyolojiyi bastıran süre-

ci devam ettirirse, eski Türkiye siyasetini yeniden 

hortlatır ve o da diğerleri gibi Türkiye siyasi haya-

tından kısa sürede tasfiye olur. 

AK Parti’ye bu seçimde verilen kredi, sınırsız 

değildir. AK Parti, bu krediyi seçimlerdeki mesajı 

doğru okuyarak devam ettirebilir. Bu aşama-

dan sonra, bu krediyi “güç” merkezli polikalara 

kurban etmemek için son derece hassas/dikkatli 

davranmalıdır!

Şimdi AK Parti’ye düşen en önemli görev; 

artık kutuplaşmayı bitirecek yeni söylemler 

geliştirmek, gerilimin dozunu düşürmek ve 

en önemlisi toplumun çok farklı kesimle-

rini dinlemeye ve onların taleplerini siya-

set katına yükseltmeye ça lışmak olmalı-

dır. Buna bir de, yolsuzluklara karşı ciddi 

mücadele içinde olduğunu göstermek ve 

asla yolsuzluklara izin vermeme tavrını 

da eklemeliyiz.
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 AK PARTİ’NİN SEÇİM ZAFERİ NASIL OKUNMALI? 

Sıbğatullah KAYA

AK Parti’nin Seçim Zaferi
Nasıl Okunmalı?

Balkanlar’dan Asya’ya, Ortadoğu’ya ve hatta Afrika’ya kadar uzanan büyük 
bir coğrafyada etkin bölgesel bir güç haline gelmeye aday olan Türkiye’nin 
siyasi kimliği dindar demokratlarla dindar cumhuriyetçilerin rekabetiyle gerçek 

ifadesini bulacaktır.

K
orkulan olma-

dı ve AK Parti 

30 Mart se çimle-

rinden büyük bir 

zaferle çıktı. AK 

Partinin 30 Mart 

2014 yerel seçim-

lerinde Türkiye 

genelinde aldığı 

oy oranı yüzde 

46’ya yakın. 2009 

yerel seçimleriyle kıyaslandığında, AK Parti oyla-

rında hatırı sayılır oranda bir artış var. Bir önceki 

seçimde “Belediye meclisi oyları” üzerinden yapı-

lan değerlendirmeye göre AK Parti %38, CHP ise 

%25 civarında oy almışlardı. Son seçimlerde AK 

Parti’nin oyu %46, CHP’nin oyu %30, MHP’nin 

oyu ise %15 civarında. Ortaya çıkan tablo hem 

iktidar partisinin, hem de muhalefet partilerinin 

oylarını artırdıklarını gösteriyor. 

Gerilemesi, hatta hezimete uğraması beklenen 

iktidar partisinin elde ettiği büyük başarı karşı-

sında, muhalefet partilerinin nisbeten oy artırmış 

olması, başarı hanesine yazılması gereken bir şey 

mi? Seçimin galibi kim, mağlubu kim? Seçmen 

iradesi neye tekabül ediyor ve nasıl okunmalı? 

Bundan sonra siyaset arenasını bekleyen muhte-

mel gelişmeler neler? Sanırız, bu sorulara cevap 

bulmak, seçim sonuçlarını da daha sağlıklı bir 

şekilde değerlendirmemize yardımcı olacaktır.

Seçimin Galipleri

Normal bir 
demokratik seçim-
den iktidar-muhalefet 
el ele kazançlı çıkar. 
Millet birisine iktidar, 
diğerine muhalefet 
görevi verdiği için her 
ikisi de aslında bir tür 
“Emanetçi” sayılırlar. 

Son seçimlerde sahaya başka aktörlerin de inmiş 
olması, seçimin bir varlık-yokluk savaşı şeklinde 
cereyan etmesine neden oldu. Bundan dolayı bu 
seçim için galip-mağlup tabiri yadırganmamalı, 
diye düşünüyoruz. Farklı değerlendirmeler yapı-
labilir, ama bize göre galipler listesi şöyle oluştu-
rulmalıdır:

1. Şiddetli bir fırtınadan gemisini kurtararak 
sağ salim karaya ulaşan kaptan gemisini alabora 
etmediği için, kayalıklara bindirip batırmadığı 
için o fırtınayı yenmiş sayılır. Bu bakımdan, 
seçimin tartışmasız birinci galibi olarak Başbakan 
Erdoğan’ı görmek gerektiğini düşünüyoruz. 
Başbakan Erdoğan o tatlı-sert üslubuyla, yürüyü-
şünden ses tonuna kadar sergilediği hafif-kabadayı 
duruşuyla biçimlendirdiği liderlik karizmasını bir 
kez daha öne sürerek konuşturdu. Yeri geldiğin-
de duygusal, yeri geldiğinde sert, yeri geldiğinde 
kavgacı ve mücadeleci Erdoğan’ın temiz, ikna 
edici ve güler yüzlü siması hayli zamandır halkın 

AK Parti İstanbul Mitingi, Mart 2014
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gönlünde yer etmiş durumdaydı. Halk, onu bu 
haliyle sevmiş, inanmış, güvenmiş ve iktidara 
getirmişti. Aynı halk “Gezi olayları” ve “17 Aralık” 
operasyonları karşısında eğilip-bükülmeden aynı 
kararlı duruşunu gösteren Erdoğan’la yola devam 
kararı aldı. Halkın bu yüksek teveccühüyle el ele 
veren Erdoğan, seçimlerden “birinci galip” unva-
nıyla çıkmayı hak etmiş oldu.

2. AK Partili belediyecilik anlayışı da seçi-

min ikinci galibi olarak sayılma-

lı, diye düşünüyoruz. 1994’ten 

beri Refah-Fazilet sürecindeki 

tecrübe birikimini de arkala-

rına alarak hizmet sunan AK 

Partili belediyeler, belediyecilik 

ve yerel yönetimlerdeki hizmet 

anlayışı kalitesinde çok büyük 

mesafe kat ettiler. Kentlerin 

devasa sorunlarıyla baş etmekle 

kalmadılar, hayalleri aşan pro-

jelerin altına girdiler ve başarılı 

oldular. Belediyeciliğin klasik 

ifadesi olan altyapı hizmetleri-

ni sorun olmaktan çıkardılar. 

Belediyeciliği sosyal ve kültürel 

hizmet arenasına dönüştürdü-

ler. Bu belediyecilik anlayışında 

kadınlar, çocuklar ve engelliler 

dahil, kentlerde yaşayan hemen 

herkes, yerel yönetim faaliyetle-

rinden bir şekilde yararlanmaya 

başladı. Bu hizmet anlayışı, AK 

Parti’nin yerel seçimlerdeki en 

güçlü kozu haline geldi. Büyük 

şehirlerde bitirilen devasa pro-

jeler, “AK Partili belediyelerin 

altından kalkamayacağı sorun 

yoktur.” inancını güçlendir-

di. İstanbul gibi dünyanın en 

sorunlu kentlerinden birisinde çözüm, proje, 

hizmet ekseninde ortaya çıkan “Kadir Abi” imajı 

etkili oldu. Halk, “Kadir Abilerden” beklediği 

muhtemel hizmetleri, karalama siyasetine kurban 

vermedi. AK Parti’nin önceden kazandığı “Güçlü 

ve başarılı belediyecilik” imajı, seçimin diğer bir 

galibi oldu.

3. Seçimin diğer bir galibi de AK Parti teşkilatı 

oldu. Karalama siyasetinin ayyuka çıktığı yoğun 

taarruz altında, liderleri ve partileri hakkında 
oluşturulmak istenen olumsuz algıyı tersine çevir-
diler. Genel merkeziyle, il ve ilçe teşkilatlarıyla, 
kadın ve gençlik kollarıyla sımsıkı kenetlendiler. 
Gecelerini gündüzlerine katarak gerçek anlamda 
çok çalıştılar. Karalama ve iftira kampanyalarına 
karşı kendi seçmen kitlelerine inmeyi, yapılmak 
istenenleri izah etmeyi ve dolayısıyla da seçimin 
diğer bir galibi olmayı başardılar. 

4. Seçimin asıl galibi ise “Millet” 
oldu. Millet geçmişte yaşadığı 
acı tecrübeleri biriktirmiş, tabi-
ri caizse bir toplumsal hafıza 
oluşturmuştu. Şimdiye kadar 
seçtikleri yöneticileri kumpas-
lara kurban veriyor, ardından 
vesayetçi güçler tarafından zorla 
idare ediliyordu. Milletin dar-
beci vesayetle yaşadığı hüzünlü 
hikâyenin özeti şudur: 1908’de 
itici gücü askerler olan II. 
Meşrutiyet hareketinin ardın-
dan yapılan tertiplerle, 1909’da 
gerileme döneminin en dirayetli 
sultanı olan II. Abdülhamit taht-
tan indirildi. Milletin iradesi bu 
yönde değildi. Cumhuriyet’in 
ilanından sonra uzunca bir 
süre devam eden tek partili 
dönemde millet iradesi dikkate 
alınmadı. Çok partili döneme 
geçtikten sonra da arkasında 
ordunun yer aldığı “merkez”in 
müdahaleci karakteri darbe-
ci bir geleneğe dönüştü. 1960 
darbesinin ardından Başbakan 
Adnan Menderes, göstermelik 
bir hukuk davasının ardından 
idam edildi. Aslında idam edi-
len milletin iradesiydi. Millet 
iradesi 12 Mart 1971’de, 12 

Eylül 1980’de ve 28 Şubat 1997 tarihlerinde 
darbe ve muhtıralarla yine idama mahkum edildi. 

Sultan Abdülhamit ve Menderes hakkında 
kullanılan en meşhur argüman, baskıcı ve dikta-
tör olduklarıydı. Ama “Millet” diktatör diye suç-
lanan yöneticilerin haksız yollarla devrilmesinden 
sonra asla daha özgür olmamış, tersine daha çok 
baskı görmüş, daha çok acı çekmiş, daha çok 
sıkıntı yaşamıştı. 

BDP’nin dâhili koalisyo-

nunu genişleterek neden 

Doğu ve Güneydoğu’nun 

AK Partisi olmaya çalış-

tığını anlayabiliyo-

ruz. Bizim anlamadığı-

mız, neden AK Parti de 

Doğu ve Güneydoğu’nun 

BDP’si olmaya çalışmı-

yor? Aşağı yukarı tüm 

fikri eğilimleri barın-

dırması bakımından 

Türkiye’nin en büyük 

koalisyonu olan AK Parti 

içerisinde sınırları belir-

lenmiş, ne dediği belli 

bir “Kürt milliyetçiliği” 

kavramı henüz mevcut 

değil. AK Parti’nin yerel 

teşkilatları da bize göre 

Kürt kimliği ve kültürü 

üzerinden siyaset yapa-

bilmeli.
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Derken, 2013’e gelindiğinde birdenbire Recep 

Tayyip Erdoğan da baskıcı ve diktatör hali-

ne geldi.(!) Hükümeti yıpratmaya yönelik tuhaf 

hukuk davalarıyla beraber ortalıkta söylentiler 

dolaşmaya başladı. Bir kısım aklı evveller, “Artık 

Erdoğan’ın gemisine binilmez. Bu gemi batacak.” 

demeye bile başladılar. Ancak toplumsal hafıza, 

iradesine yönelen ellerin hangi vaatlerle ve nasıl 

kumpaslar kurduğunu artık biliyordu. Millet ira-

desi sandıktan “Tayyip evladımı yedirmem!” şek-

linde çıktı. Bu iradeyi ortaya koymakla, seçimin 

asıl galibi “Millet” oldu. 

5. Seçimin diğer bir galibi de mazlum Kürt 

halkı oldu. Çözüm sürecinin iki aktörünü de 

dengeli bir şekilde destekleyen Kürtler, Doğu 

ve Güneydoğuda AK Parti’nin oylarını yükselte-

rek BDP’ye, “Şımarma, merkez siyasetiyle bağı-

nı koparma!” mesajını vermiş oldular; BDP’ye 

pek çok belediye kazandırarak AK Parti’ye de, 

“Bildiğini okuyamazsın, taleplerimizi dikkate al!” 

mesajını vermiş oldular. Mesajlarını çok iyi ver-

dikleri için de seçimin diğer bir galibi oldular. 

Seçimin Mağlupları

Bu konuda pek çok yorum yapılıyor. Daha 

da yapılacak. 30 Mart seçimlerini Erdoğan ve AK 

Parti için sonun başlangıcı yapmaya çalışanlar 

tabi ki, bu seçimin asıl mağlupları oldular. Biz, lis-

teyi fazla uzatmadan mağlupları 3 ana kategoride 

toplamayı yeğliyoruz:

1. Küresel Vesayet: Bunlar, küresel sermayenin 

çıkarları doğrultusunda dünyaya yön vermeye 

çalışan çıkar çevreleri. Küresel vesayetin bilinen 2 

büyük temsilcisi, Likud Partisi çizgisinde politika 

geliştiren Yahudi sermaye grupları ile Amerika’nın 

global hakimiyetini destekleyen günümüz neo-

conları. Bunlar çeşitli araştırma enstitüleri, think 

tank kuruluşları, güçlü medya organları ve yerel 

sermaye gruplarıyla iş tutarak, hedefe koyduk-

ları ülkelerdeki kırılgan siyasal yapı ve kırıl-

gan ekonomileri etkilemeye, kendi imkânlarıyla 

yapamazlarsa, Beyaz Saray ve AB politikalarını 

etkileyerek amaçlarını gerçekleştirme çalışma-

larını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Gerek 

küresel Yahudi sermayesi, gerekse de ABD neo-

conları, bir süre önce Erdoğanlı Türkiye’yi kendi 

hedefleri açısından zararlı ve tehlikeli görmeye 

başlamışlardı. Erdoğan Türkiye’sine duydukları 

öfke, Türkiye’nin kime, ne yanlış yaptığıyla ilgili 

değil, daha çok güdümlü olmaktan çıkması ve 

kontrol edilemeyen bir güç ve büyüme sağlama-

sıyla ilgiliydi. Küresel güçteki vesayetçi gruplar, 

Batı dünyasının Türkiye gibi bölgesel aktörle-

ri desteklemesini veya rahat bırakmasını değil, 

müdahaleci/dizayn edici Ortadoğu politikalarının 

geri gelmesini ve Doğu-Batı hattında eski çatış-

macı dilin yeniden hakim olmasını, kendi çıkar-

ları açısından daha uygun buluyorlar. Aylar önce, 

uluslar arası manevra kudretine sahip bir hareket 

olan “Gülen Cemaati”ni kullanarak, Erdoğansız 

ve AK Partisiz bir Türkiye inşa etme projeleri, 

bu seçimde hezimete uğradı. Mart sayısında 

Umran’da yayınlanan yazımızda şöyle bir tespit 

yapmıştık: “Uluslararası Türkiye aleyhtarlığının 

şimdilik kaydü şartıyla, küresel güçteki ülkelerin 

resmi kararı olmadığını görüyoruz.” Küresel vesa-

yetçiler, Türkiye aleyhtarlığını resmi politikalara 

dönüştürmeyi başaramadıkları gibi, iş tuttukları 

cemaat ve onun içerideki diğer uzantıları eliyle 

sandıktan Erdoğansız ve AK Partisiz bir Türkiye 

süreci çıkarmayı da başaramadılar. Bu bakımdan, 

30 Mart seçimlerinin birinci mağlubu oldular.

2. Hizmet Hareketi: 17 Aralık süreci, Gülen 

cemaatinin devlet içindeki yandaş yapılanmaları 

harekete geçirerek rüşvet ve yolsuzluk kılıfıyla 

Başbakan Erdoğan ve AK Parti’ye savaş açtığı bir 

süreç oldu. Tuhaf hukuk davaları, internet üze-

rinden yayınlanan ses kayıtları, MİT’in Suriye’ye 

giden kamyonlarına yapılan baskınlar, içeride ve 

dışarıda hükümeti ve Türkiye’yi itibarsızlaştırma 

çabaları, yazılı ve görsel yayınlarda bu iddialar 

etrafında sürdürülen müthiş bir kara propaganda 

savaşı izledik, hep beraber. Seçim sonuçlarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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göre yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, ses kayıtları, 

karalama politikaları hizmet hareketinin elinde 

patlayan bir bombaya dönüştü. Yıkıntıları nereye 

kadar uzanır, onu zaman gösterecek. 

Hizmet hareketinin bu yoğun çabası neden 

sonuç vermedi? Türkiye Müslümanları artık hır-

sızlık ve yolsuzluğu haram ve suç saymıyorlar 

mı? Bu, başlı başına bir araştırma konusu olmalı. 

Ama bir gerçek var ki, iddialar halk tarafından 

inandırıcı bulunmadı. Şöyle bir örnek üzerinden 

açıklayalım: Bakan çocukları hakkında hırsızlık-

yolsuzluk şayiası yaydığınızda, bu kişilerin şu 

devlet kurumunu şu şekilde soyduğunu, açtığınız 

davalarla da belirtmek zorundasınız. Kamuoyuna 

“hırsız” diye takdim ettiğiniz insanlar hakkında, 

herhangi bir devlet kurumunun bir şekilde zarara 

uğratıldığı yolunda bir dava açmak zorundasınız. 

Açtığınız davalar, kara para aklama ve uluslararası 

altın kaçakçılığı niteliğinde ise, kafalar karışmaya 

başlar. Konu incelendiğinde ve bu nakit akışının, 

aslında Türkiye’nin örtülü müsaadesiyle kardeş 

İran halkına yönelik haksız ambargoyu delici 

nitelikte bir ticari faaliyetin parçası olduğu anla-

şılırsa, ortada hırsızlık iddiası kalmayacağı gibi, 

sizin niyetleriniz sorgulanmaya başlanır.

Bu ve benzeri nedenlerle, paralel yapıların 

ortaya koymaya çalıştığı tuhaf hukuk davala-

rı inandırıcı bulunmadı, bu kesin. Bunu bazı 

araştırma şirketlerinin yaptığı “Sandık Çıkışı” 

anketler de doğruluyor. Öte yandan, MİT’e yöne-

lik baskınlar ve ortam dinlemelerinin devletin 

mahremine kadar uzanması ise halk tarafın-

dan fitnecilikten de öte “vatana ihanet” olarak 

değerlendirildi. Hizmet hareketinin hükümetin 

dışarıdaki itibarını zedelemeyi hedefleyen çalış-

malarıyla, Küresel vesayet odaklarının eş zamanlı 

olarak yaptığı çalışmalar arasındaki paralellik, çok 

geçmeden Türkiye’den de okunabilir hale geldi. 

Hizmetçilerin emelleriyle müstevlilerin emelleri-

nin birleştiğini görmek halkı üzmekle kalmadı, 

aynı zamanda kızdıran ve öfkelendiren önemli 

bir husus oldu.

Sonuç itibarıyla, sürdürülen bu acımasız kara-

lama siyaseti seçimleri etkilemediği gibi, Erdoğan 

ve AK Parti’nin elini daha da güçlendirdi. Bu 

bakımdan, seçimin bir mağlubu da hizmet hare-

keti oldu.

3. Muhalefet Partileri: AK Parti’nin projeci ve 

çözüm üretici bir anlayışla değişim düzlemine 

taşıdığı Türkiye’de muhalefet partileri, şimdiye 

kadar “Yaptırmam!” sloganıyla eski Türkiye’nin 

savunuculuğunu tutucu bir şekilde yapmaktan 

öteye bir fikir geliştirmediler. Demokratikleşme 

paketlerine, çözüm sürecine, Türkiye’nin 2003’ten 

sonra değişmek zorunda olan dış politikasına, 

ekonomiye, kalkınma ve işsizlik sorununa katkı 

sunmadıkları gibi, alternatif ciddi projeler de 

üretmediler. Aynı ilkesizliği 30 Mart yerel seçim-

lerinde de gösterdiler. “Bize oy verin ki, iktidarın 

düşündüğü hiçbir şeyi yaptırmayalım!” demekten 

öteye halka bir mesaj ulaştıramadılar. 

Buna ek olarak bir ilkesizlik daha yaptılar. 

Hizmet hareketinin iktidara karşı başlattığı kirli 

savaşı desteklediler ve kullandılar. “Yaptırmam!” 

ilkesizliğine, kaset ve tape siyasetinin arkasından 

gitmek gibi bir ilkesizlik de eklediler. Yukarıda 

yaptığımız değerlendirmede sözünü ettiğimiz 

paralel çalışma, hizmet hareketinin küresel vesa-

yet teşebbüslerinin kuklası durumuna geldiğini 

gösteriyordu. Kukla bir hareketin ürettiği argü-

manları kullanan muhalefet partileri, “kuklanın 

kuklası” durumuna düştüler. MHP ve Bahçeli’nin 

bu konuda CHP ve Kılıçdaroğlu’dan biraz daha 

ilkeli, hassas davrandığını unutmayalım. En azın-

dan, meydanlarda ses kayıtlarını dinletmedi, 

tapeleri okumadı. Ama o bile, kaset edebiyatı-

nın içeriğini kullanmaktan çekinmedi. Muhalefet 

CHP’nin revize etmek zorunda olduğu diğer 

bir alan da “Solculuk” tarafıdır. Solculuğun 

dinlere karşı oldukça mesafeli türlerinden 

tutun, “Katolik solculuk” türlerine kadar 

çok geniş bir yelpazesi olduğu düşünü-

lürse, Türkiye’de solculuk anlayışının 

İslâm ahlak felsefesine yaslanan farklı bir 

“Sosyal Demokratlık” anlayışına dayalı 

olarak yeniden inşa edilmesi gerekmekte-

dir. Bunu yapması halinde, modern sos-

yolojinin özelleşen ve holdingleşen dün-

yasında gelir dağılımı açısından insanlığı 

bekleyen tehlikeler konusunda yaptığı tes-

pitler, elini çok güçlendirecektir.
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partilerinin sunduğu bu ilkesizlikler zinciri, halk 
tarafından kolye olarak kullanılmaya layık görül-
medi ve tabi ki, satın da alınmadı. Kutuplaşmanın 
getirdiği nisbi artış, başarı hanelerini doldurmaya 
yetmedi. Bu bakımdan muhalefet partileri, 30 
Mart seçimlerinin mağlupları arasına girdiler. 

Muhtemel Siyasi Gelişmeler

Seçmen iradesi, her türlü 
kumpasa dur, diyerek, bir süre 
daha Erdoğan’la yola devam, 
dedi. Bu tablo önümüzdeki 
cumhurbaşkanlığı seçimi konu-
sunda da net bir fikir veriyor biz-
lere. AK Parti isterse Erdoğan’ı, 
isterse de bir başka adayı 
“Köşk”e gönderecek güçte. Bu 
tablonun yakın zamanda deği-
şeceğine dair hiçbir emare yok 
elimizde. Önümüzde stratejik 
önemi büyük bir cumhurbaş-
kanlığı seçimi olması, gerginlik 
ve kutuplaşma siyasetinin bir 
süre daha devam edebileceğini 
gösteriyor bizlere.

BDP’ye burada özel bir bahis 
açmak gerekiyor. Bir anlamda 
o da seçimin galipleri arasın-
da. AK Parti’yle başa baş oldu-
ğu yerlerde şansı yaver gitti 
ve kazandığı belediye sayısını 
artırdı. Bu anlamda Kürt seç-
men iradesi, çözüm sürecinin 
iki aktörünü de destekleyerek 
ödüllendirdi. Yukarıda buna 
değinmiştik. Ancak, “demokra-
tik özerklik” ilan etmek gibi 
hamleler tehlikeli yeni mace-
ralara yelken açmaya dönüşebilir. Hak arama 
metodu olarak silahlı mücadele nasıl yanlış idiyse, 
özerklik kavramını daha ilerilere taşımak da aynı 
şekilde yanlış olacaktır. O yüzden BDP’lilerin 
bu kavramı genişleterek “siyasi özerklik” talebi-
ne dönüştürmeyeceklerini düşünüyoruz. Aslına 
bakılırsa, BDP’nin siyasal başarısının altında 
yatan etkenler araştırıldığında, BDP’nin Doğu ve 
Güneydoğu’daki temel sorunları çözme talebini 
parti içi koalisyonu genişleterek ortaya koyduk-

ça başarı trendini artırdığı anlaşılır. Bu nedenle, 
Şimdilik kaydü şartıyla demokratik özerkliğin 
kimlik taleplerini canlı tutmaya matuf bir hamle 
olduğunu düşünüyoruz. Aksi olur da BDP bu 
demokratik özerklik kavramını genişletir ve yeni 
bir bölünme talebini çağrıştıracak olan siyasal 
özerklik talebine dönüştürürse, bunu vahim bir 

siyasi hata olarak değerlendiririz.
BDP’nin dâhili koalisyonu-
nu genişleterek neden Doğu 
ve Güneydoğu’nun AK Partisi 
olmaya çalıştığını anlayabili-
yoruz. Bizim anlamadığımız, 
neden AK Parti de Doğu ve 
Güneydoğu’nun BDP’si olmaya 
çalışmıyor? Aşağı yukarı tüm 
fikri eğilimleri barındırma-
sı bakımından Türkiye’nin en 
büyük koalisyonu olan AK Parti 
içerisinde sınırları belirlenmiş, 
ne dediği belli bir “Kürt milli-
yetçiliği” kavramı henüz mevcut 
değil. AK Parti’nin yerel teşkilat-
ları da bize göre Kürt kimliği ve 
kültürü üzerinden siyaset yapa-
bilmeli. Başbakan Erdoğan’ın 
örneğin, Kürtçe şarkılar ve 
halaylar eşliğinde yaptığı Bingöl 
konuşmasında “Bunlar ideolo-
jik milliyetçi, sizin gibi gerçek 
milliyetçi değiller!” sözü, büyük 
bir coşkuyla karşılanmıştı. “…
Dillerinizin ve renklerinizin 
farklı olması da O’nun ayetle-
rindendir…” (Rum 30/22) ayeti 
ışığında, her bölgedeki farklı 
diller ve renkler ifade edilebil-
meli. Birlik, beraberlik ve kar-
deşlik kavramları dillerin, renk-

lerin ve kültürlerin birer ilahi ayet olarak rahatça 
okunabilmesi anlayışı üzerinde yeniden inşa edil-
meli. Bunu yaparsak ve uzaktan “Kürtçülük” gibi 
algılanırsa “Yozgatlı, Sivaslı kızar.” edebiyatı artık 
terk edilmeli, diye düşünüyoruz. 

Gelelim, ana muhalefet meselesine. Seçim 
sonuçları gösterdi ki, onlar için iktidara çıkan 
tünelin ucunda henüz hiçbir ışık yok. Mart sayı-
sında yine Umran’da yayınlanan yazımızda şöyle 

Kamuoyuna “hırsız” diye 

takdim ettiğiniz insanlar 

hakkında, herhangi bir 

devlet kurumunun bir 

şekilde zarara uğratıldığı 

yolunda bir dava açmak 

zorundasınız. Açtığınız 

davalar, kara para akla-

ma ve uluslararası altın 

kaçakçılığı niteliğinde 

ise, kafalar karışmaya 

başlar. Konu incelendi-

ğinde ve bu nakit akışı-

nın, aslında Türkiye’nin 

örtülü müsaadesiyle kar-

deş İran halkına yöne-

lik haksız ambargoyu 

delici nitelikte bir ticari 

faaliyetin parçası olduğu 

anlaşılırsa, ortada hır-

sızlık iddiası kalmayaca-

ğı gibi, sizin niyetleriniz 

sorgulanmaya başlanır.
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bir değerlendirme yapmıştık: “Yaptığımız oku-

malar sonucunda ortaya çıkan sezgilerimiz doğ-

ruysa, bundan sonra Türkiye’de siyasetin kodları 

“dindarlık”, “demokrasi” ve “dinamizm” olacak. 

(3D kodu) Bu kodlar siyaset sahnesini yönettikçe, 

bu sahneye çıkan ateistler bile “Allah’a şükür, 

bizim tanrı inancımız yok!” demek zorunda kala-

caklar. Dindarlıkla arasını düzeltmemiş, vesayetle 

arasına mesafe koymamış ve dinamik bir güç 

olduğuna halkı ikna etmemiş hiçbir siyasal hare-

ketin başarılı olmasını mümkün görmüyoruz. Tam 

da bu nedenden dolayı, son zamanlarda CHP’yi 

farklı bir çizgiye taşıma çalışmaları yapıldığını 

sanıyoruz.” Biz hâlâ dediklerimizin arkasındayız. 

Burada CHP’nin kendisine düşen, birileri onu 

farklı yerlere taşımadan önce kendisini revize 

etmek olmalı, diye düşünüyoruz. 

CHP bu konuda ne yapabilir? Öncelikle, din 

ve dindarlığa karşı sergilediği katı seküler yak-

laşımını değiştirmekle işe başlayabilir. Mansur 

Yavaş ve Mustafa Sarıgül örneğinde gördüğümüz 

kısmi teveccüh, CHP’nin din/dindarlık konusun-

da samimi ve doğal olduğu algısı güçlendiğinde, 

kalıcı hale gelecek ve daha çok randıman vere-

cektir. CHP’nin revize etmek zorunda olduğu 

diğer bir alan da “Solculuk” tarafıdır. Solculuğun 

dinlere karşı oldukça mesafeli türlerinden tutun, 

“Katolik solculuk” türlerine kadar çok geniş bir 

yelpazesi olduğu düşünülürse, Türkiye’de solcu-

luk anlayışının İslâm ahlak felsefesine yaslanan 

farklı bir “Sosyal Demokratlık” anlayışına dayalı 

olarak yeniden inşa edilmesi gerekmektedir. Bunu 

yapması halinde, modern sosyolojinin özelleşen 

ve holdingleşen dünyada gelir dağılımı açısından 

insanlığı bekleyen tehlikeler konusunda yaptığı 

tespitler, elini çok güçlendirecektir. 

CHP’nin revize etmek zorunda olduğu bir alan 

da “Halkçı ve Cumhuriyetçi” tarafıdır. Bilindiği 

gibi Cumhuriyet, kuruluşu sırasında toplumsal 

politikaları için ne liberalizmi ne de sosyalizmi; 

ikisi arası garip bir düşünce olan “Solidarizm”i 

benimsemişti. Ekonomi politikasını, özel teşeb-

büse kısmen izin verse de daha çok devletçiliğe 

ve korporatizme dayandırmıştı. CHP’nin hâlâ 

halkçılık veya cumhuriyetçilik yaparken solidarist 

ve korporatist reflekslerle hareket ettiğini görüyo-

ruz. Devletçi, halkçı ve cumhuriyetçi CHP’nin bu 

alanda da Türkiye’yi geleceğe taşıyabileceğini his-

settiren bir değişim yaşaması elzemdir. CHP’nin 

gözden geçirmeyi düşünmesi gereken bir alan 

da “Ulusalcı” tarafıdır. Bu kavramı esnetmemiş 

olması, demokratikleşme ve çözüm sürecinde 

onu aktörlük yapma şansından mahrum bıraktı. 

CHP, ulusalcılık kavramını esnek bir milliyetçilik 

ve milli devlet anlayışına taşıyabilirse, hem çözüm 

sürecine AK Parti’yle beraber dâhil olma şansını 

elde edecek; hem de çözüm süreci gerçekleştikten 

sonra, varlık sorunu yaşayacak ve kan kaybede-

cek olan milliyetçi ideolojilerin tabanını önemli 

ölçüde elde edecektir.

Bu revizyonu geçirmiş bir CHP’nin iktidar 

oyunlarına, vesayet türü yardımlara hiç ihtiyacı 

kalmayacaktır. O zaman, demokratlığı konusun-

daki kuşkular da dağılacaktır. Dinamik bir güç 

olduğunu uluslararası tecrübeye sahip, düşünce 

ve proje geliştirebilen kadroları bünyesine kata-

rak kanıtlayan bir CHP’nin “Yaptırmam!” yerine, 

“Şunları yapacağım, beni bu yüzden seçin!” dedi-

ği günler olacaktır. 

CHP, bu yapılanmayı kendisine uygun görür 

mü? Bizim zorunlu gördüğümüz bu değişimi 

geçirmek için elini çabuk mu tutar, geç mi kalır? 

Onu bilemeyiz. Ama bildiğimiz bir şey var, o da 

şu: Balkanlar’dan Asya’ya, Ortadoğu’ya ve hatta 

Afrika’ya kadar uzanan büyük bir coğrafyada 

etkin bölgesel bir güç haline gelmeye aday olan 

Türkiye’nin siyasi kimliği dindar demokratlarla 

dindar cumhuriyetçilerin rekabetiyle gerçek ifa-

desini bulacaktır. Kanaatimize göre, Türkiye’de 

bundan sonra siyaset sahnesinde çocuklarımızın 

başını okşadığını gördüğümüz eller, Peygamber’in 

sağ eli ve Peygamber’in sol eli olacaktır.
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 “2013 EŞİĞİ”Nİ GEÇERKEN İSLÂMCILAR 

Ercan YILDIRIM

“2013 Eşiği”ni Geçerken İslâmcılar

2013 eşiği İslâmcılar için hem İslâmcılık tarihini kritik etme imkânı sunarken aynı 
zamanda köklerini, bulunduğu zemini, referanslarını, dilini, millet yapısını yeniden 
düşünme ve yeniden üretme potansiyeline ulaştı. İslâmcılar gelecekte, attıkları 

adımları tartarken 2013 eşiğinden faydalanacaklar.

T
ürkiye’de İslâmcılık 
düşüncesi Cumhuriyet 

döneminde olduğu gibi 
Osmanlı döneminde de 
büyük oranda uluslararası 
gelişmelerin etkisiyle ken-
dine yön belirledi. Zaten 
Batının üstünlüğünün 
Osmanlı’da siyasal ve sos-
yal baskıya dönüşmesiyle 
ortaya çıkan İslâmcılık, II. 
Meşrutiyet döneminden iti-
baren yönünü belirlerken aktüel dış gelişmelerin, 
fikirlerin ve siyasal yönelimlerin tesirlerini gözet-
ti. “Tanzimat İslâmcılığı” bu açıdan İslâmcılığın 
en sahih dönemini oluşturur. Cumhuriyet ida-
resiyle birlikte İslâmcılık iç ve dış gelişmelerin 
neticesinde birbirine tezat fikirler geliştirmedi 
değil. Sadece Türkiye’deki İslâmî temele değil 
İslâmcılığın farklı versiyonlarına da tezat teşkil 
eden referans kaynakları, farklı dil ve üslup muh-
tevalarına ulaştı. 

Tek Parti uygulamaları, II. Dünya Savaşı ve 
ABD’nin etkisi, DP Dönemi, 27 Mayıs ve darbe-
ler, neoliberalizmin etkisi, Soğuk Savaş dönemi 
ve sona ermesi, 28 Şubat, 11 Eylül… Bu siya-
sal dönemlerde İslâmcılık çok farklı yönelimle-
re girdi. İslâmcılık Türk siyasi hayatının genel 
yapısına paralel olarak takribi on yıllık süreçle 
kabuk değiştirdi ve fakat bu kabuklardan hiçbirisi 

Türkiye’deki yerleşik tarihi 
İslâm anlayışına yaklaşama-
dı. 

İç ve dış siyasi gelişmeler 
İslâmcılığı “makul”, “tasvip 
edilebilir” ve “otokton” bir 
çevreden sürekli “uzaklaştır-
dı.” Yani İslâmcılık her siyasi 
hareket neticesinde, dünya 
sisteminin her yeni evresin-
de kendine yeni referanslar 
buldu, yeni bir dil edin-

di, yeni kavramlara sığındı fakat hiçbir zaman 
Türkiye ile millet ile buluşacağı bir zemin ve 
gelecek kurgusu içine giremedi. 

Gezi Olayları, 17 Aralık Süreci                                 
İslâmî Grupları Toparladı

Yalnızca ülkedeki Müslümanların değil tüm 
İslâmcıların, din hareketlerinin, cemaat ve tari-
kat yapılanmalarının üzerinde ittifak ettiği bir 
İslâmcı hareket vücut bulmadı. Menderes-Özal-
Tayyip Erdoğan hareketleri kendilerini İslâmcı 
olarak tanımlamamalarına karşın siyasal manada 
toplumdaki en geniş uzlaşmayla beraber İslâmî 
cemaat ve tarikatları aynı zeminde buluşturma 
başarısını gösterdi. 

İslâmcılığı çok daha bariz olan Refah Partisi bu 
süreçte tarikat ve cemaatlerin ilgisini bütünüyle 
bünyesinde toparlayamadı. MNP’nin kuruluşun-
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daki Nurcu ilgisi MSP döneminde ortadan kalktı 
ve Nurculuğun versiyonları Milli Görüş hareke-
tine, İslâmcı kesimin tamamına bariz mesafeler 
koydu. 28 Şubat süreci dahi nurcuların genelinin 
bu harekete ilgisini sağlayamadığı gibi düşman-
lığı artırdı; ayrışmayı keskinleştirdi. AK Parti’nin 
kurulması, toplumun geniş bir kesimi tarafından 
ilgiyle karşılanırken İslâmî anla-
yışların da buluşmasına vesile 
oldu. Nurcuların bazı kolları 
yine çekincelerini ortaya koyar-
ken, Gülen cemaatiyle uyuşma-
sa da okuyucular gibi gruplar da 
AK Parti’nin yanında yer aldı. 
AK Parti’nin varlığı hatta yüzde 
50’lik halk teveccühü tabi ki 
toplumsal mutabakatı sağlama-
ya yeterli olmadı; “sahillerin” 
klasik CHP tabanı nedeniyle 
olamazdı da. 

İslâmcılar da AK Parti’yi tüm 
tezleri ve icraatlarıyla benim-
seyemedi. Buna karşın zaman 
içerisinde AK Parti’nin oyları-
nı yükseltmesi, iktidarını kuv-
vetlendirmesi, 27 Nisan ve 
Danıştay saldırılarını, kapatma 
davasını, Cumhuriyet miting-
lerini bertaraf etmesi bürokra-
sideki atamaları, belediyelerin, 
kurumların imkânlarının artma-
sı ister istemez AK Parti’ye olan 
“mesafeyi” kısalttı.

Mavi Marmara gibi hadiseler 
bile İslâmcıların genelini olum-
lu biçimde etkilemedi; 2010 
referandumu hatta 2011 genel 
seçimlerindeki yüzde 50’lik oy 
oranı bile AK Parti üzerinde 
İslâmcıların bütünüyle ittifak etmesine neden 
olmadı. 2011 yılında Başbakan’ın hastalığı ve 
MİT krizinden sonraki süreçte yine İslâmcılar AK 
Parti’ye karşı şüpheli tavrını sürdürdüler; ta ki 
Gezi olayları ve 17-25 Aralık süreçlerine kadar. 

AK Parti 11 yıllık iktidarında, bürokrasideki 
kadro tercihlerini genellikle Gülen cemaati men-
supları lehine kullandı. Bu süreçte AK Partililerin 
içinden geldikleri İskenderpaşa, İsmailağa, 

Erenköy gibi cemaat mensuplarıyla Milli Görüş’ün 
“insan kaynağı” MGV kökenlilere ilgisi sempati 
düzeyinde kaldı. Bu kesimler arasındaki sıkıntı 
ve yakınmalar iktidarın üçüncü döneminde çok 
daha yüksek sesle telaffuz edilmeye başladı. Tam 
bu sesler yükseldiği dönemde ortaya 2013 eşiği 
çıktı. İslâmî kesimin AK Parti’ye olan temayül-

leri Gezi olaylarından sonra bariz 
biçimde artmaya başladı. Bu 
süreçte İslâmcılar arasında da 
Gezi olaylarının “sahici”liği bağ-
lamında ayrışmalar görülmedi 
değil. Fakat cemaat ile hükü-
met arasındaki ayrışma çatışma-
ya dönünce kafalardaki sorular 
silindi. Bu süreçte Nurcularla 
birlikte cemaat ve tarikatların 
tamamına yakını, okumuş yaz-
mış İslâmcılar hatta radikaller 
bile kendilerini bir “taraf” kabul 
etti ve hükümete destek oldu. 
Bu destek büyük oranda AK 
Parti kadrolarına ve hükümete 
değil “Recep Tayyip Erdoğan”a 
idi. 

2013 yılı sadece Türk tari-
hinde değil İslâmcıların tarihin-
de bile bir çok verimli sonuç-
lar doğuracak denli önemli bir 
eşik haline geldi. “2013 eşiği” 
neredeyse ontolojik bir mahi-
yete büründü ve İslâmcıların 
var olma-yok olma dikotomisi 
içinde kalmasına neden olur-
ken esasında AK Parti iktida-
rıyla muhalif ya da destekçi 
olsun tüm İslâmî kesime yayı-
lan “kazanımların” elden gitme 
kaygısına dönüştü. İslâmcılık 

düşüncesi 2013 Eşiği’ni aşarken, teori ve pratikte 
çok önemli tecrübeler kazandı. Bunlar sadece 
konjonktürel bazda değil, İslâmcılık düşünce-
sinin geleceğini yönlendirecek kadar kapsamlı 
oldu. 2013 eşiği İslâmcılar için hem İslâmcılık 
tarihini kritik etme imkânı sunarken aynı zaman-
da köklerini, bulunduğu zemini, referanslarını, 
dilini, millet yapısını yeniden düşünme ve yeni-
den üretme potansiyeline ulaştı. İslâmcılar gele-

İslâmcılığı çok daha 

bariz olan Refah Partisi 

bu süreçte tarikat ve 

cemaatlerin ilgisi-

ni bütünüyle bünye-

sinde toparlayamadı. 

MNP’nin kuruluşundaki 

Nurcu ilgisi MSP döne-

minde ortadan kalktı ve 

Nurculuğun versiyonları 

Milli Görüş hareketine, 

İslâmcı kesimin tama-

mına bariz mesafeler 

koydu. 28 Şubat süreci 

dahi nurcuların geneli-

nin bu harekete ilgisini 

sağlayamadığı gibi düş-

manlığı artırdı; ayrış-

mayı keskinleştirdi. AK 

Parti’nin kurulması, top-

lumun geniş bir kesimi 

tarafından ilgiyle kar-

şılanırken İslâmî anla-

yışların da buluşmasına 

vesile oldu.
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cekte, attıkları adımları tartarken 2013 eşiğinden 
faydalanacaklar, bu süreçteki dinamikleri yeniden 
düşünecekler, zarf-mazruf, öz-kabuk, dost -düş-
man, ideal-pratik, yerli-yabancı, iç-dış dengeleri-
ni çok daha temelli belirleyeceklerdir. 

AK Parti ve Başbakan Erdoğan, Gezi olayların-
dan, 17 ve 25 Aralık darbe süreçlerinden sadece 
partisini, hükümetini, kendisini değil, İslâmcıları, 
Müslümanları, Türkiye’yi 11 yıllık söylemiyle 
yani demokrasi, insan hakları, özgürlükler, barış 
içinde bir arada yaşama gibi teoriler ve neolibe-
ral ilkelerle değil İslâmcılığın Osmanlı kökleri, 
İslâmcı tezlerin kendisi ve ittihatçı yöntemlerle 
“kurtarmıştır.” 

1. İktidar Olmayı, İktidarda Kalmayı Başarmak

2013 Eşiği’nin Türkiye’de İslâmcılık düşünce-
sinin seyri için önemli referanslarından birisi ikti-
dar ile İslâmcılar arasındaki ilişkidir. AK Parti ve 
Başbakan Erdoğan’ın geçen 11 yıl sonunda “hâlâ” 
iktidarda bulunması milletin göstermiş olduğu 
“teveccühün” ötesinde, elitler, bürokrasi, Kemalist 
statüko ve uluslararası bağlantılarla büyük ilgisi 
vardır. 

Süreç gösterdi ki “milletin teveccühü” hari-
cindeki birçok etken Başbakan Erdoğan aleyhine 
çalışmasına rağmen belki de Türk siyasi haya-
tında ilk kez bir lider “milletin gözünde” “iti-
bar katliamı”na uğramadı. Ses kayıtları, yolsuz-
luk iddiaları, rüşvetler… Bütün bunlara rağmen 
Başbakan Erdoğan’ın millet gözündeki itibarında 
azalma değil bilakis artış bile gözlendi. Bunda 
milletin “kahramanını” vermek istememesinin 
büyük rolü var. 

İletişim teknolojilerindeki artış, 11 yıllık ikti-
darın verdiği özgüven, görece refah ve istik-
rar nedeniyle millet Başbakan Erdoğan aley-
hindeki kampanyanın “dış güçler” ve onların 
“maşaları” tarafından gerçekleştirildiğinin farkın-
da olarak bunlara itibar etmediği gibi tam ter-
sine Başbakan’a daha çok “sempati” gösterdi. 
İslâmcılar ilk defa “millet gerçeğine sığınarak” 
iktidarda kalmayı da başardı. İslâmcılar bilhassa 
27 Mayıs sonrasından itibaren İslâmî görüşleri 
nedeniyle “millet Müslümanlığı”nı küçümsemiş, 
onları cahiliye unsuru olarak görmüşken, Gezi ve 
17 Aralık süreçlerinde ayakta kalmalarını buna 
bağladığı için millet gerçeğiyle adeta yüz yüze 

gelip bu hakikati bizzat yaşamıştır. 

Başbakan Erdoğan, MİT Müsteşarı’nın tutuk-

lanma girişiminden sonra “her türlü” gelişmeyi 

beklediği için Gezi olaylarına “Türkiye’deki en 

hazırlıklı kişi” olarak girdi ve süreç boyunca hiçbir 

taviz vermedi. Bu direnç İslâmcıların ilk zaman-

larda yaşadığı yalpalamanın ardından kendilerine 

güvenlerini de getirdi. Bu kritik eşiğin aşılmasıyla 

birlikte İslâmcılar iktidarda kalmanın imkânlarını 

ve sınırlarını sonuna kadar zorlamaya başladı. 

Bürokrasi, uluslararası dengeler, büyük sermaye, 

paralel yapı ve Kemalist statükonun büyük kısmı 

şimdiye kadar iktidarları belirlemişken İslâmcılar 

28 Şubat’ta olduğu gibi çok da kolay iktidardan 

inmeyeceklerini gösterdi. 

Zinde Güçlere Direnmenin Verdiği Özgüven       

ve Değişen Devlet Algısı

İslâmcılar iktidara çok kolay gelebiliyorlardı. 

Milletle olan sıkı bağlantıları, din dilini kullan-

maları ve geldikleri sınıf bakımından İslâmcılar 

için iktidara gelmek değil iktidarda kalmak mese-

leydi. Türkiye’deki millet gerçeği Refah Partisi’ne 

karşı olumlu görüşler beslemesine rağmen 

“Müslümanları, Refah Partisi’ni iktidara getirmez-

ler” gerekçesiyle oylarını sakınmışlardı. AK Parti 

ve Recep Tayyip Erdoğan bu algıyı kırdı. İlk döne-

minde gösterdi başarı ve direnç, “Kasımpaşalı 

tavrı”nı bu etkili güçlere karşı kullanması, mille-

tin ümitlerini artırıp, güvenlerini yerine getirdi. 

Başbakan Erdoğan’ın bu güçlere kendini ezdirme-

yeceğini göstermiş olması sadece İslâmcılara değil, 

oy verenlere de bir özgüven verdi. Erdoğan’ın sırrı 

belki de büyük oranda burada yatıyordu; iktidar-

da kalmanın imkânlarını, yollarını ve usullerini 

çok iyi biliyor ve yerine getirebiliyordu. 

Buna ister pragmatizm denilsin, ister sinizm-

den uzaklaşmak isterse dünya sisteminin Büyük 

Ortadoğu Projesi ve ılımlı İslâm Projesi olarak 

bakılsın, Başbakan Erdoğan uluslararası güçlerin 

şimdiye kadar yaptığı “işi bittikten sonra” bitirdiği 

bir lider olmayı reddetti. Gezi olayları, 17 Aralık 

süreci İslâmcıların sadece statüko nezdindeki ikti-

dar araçlarını kullanabilmelerini sağlamadı aynı 

zamanda uluslararası dengeleri kullanarak ikti-

darda kalabilmeyi de İslâmcılara “tecrübe ettirdi.” 

İslâmcılar iktidarı “deneyimledi.” Adına para-

lel yapı denilen oluşum nedeniyle iktidar araç-

ları bütünüyle “ele geçirilemese bile” bunları 
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yönlendirme “becerisi” ve “iradesi” iktidarı elde 
tutmayı sağladı. Bu aşamadan sonra AK Parti veya 
Başbakan Erdoğan’ın konumu, durumu ne olur 
bilinmez ama bilinen bir gerçek varsa o da “2013 
eşiği”nin İslâmcılara hayati önemde deneyimler 
yaşattığıdır. Çünkü İslâmcılık devletle olan ilişki-
sini hep mesafeli tutmuştur. 

Cumhuriyet idaresinin devletle ve elitleriyle 
özdeşleşmesi, İslâmcıların devlet kademelerinde 
yer bulamamaları, Kemalizm’in devlet gibi algı-
lanması ve oradan uzak durulması İslâmcıların 
yıllarca “bu toprakların dışı”ndan, “dış güçlerin” 
maşalarından biri olarak algılanmasını getirmişti. 
İslâmcılık Osmanlı’da “temel ideoloji” olarak 
Saray’dan neş’et etmişti; yani devlettendi, devle-
tin dönüşümü içindi, devlet ile milletin özdeşleş-
tiği bir kesişim alanında belirmişti. Cumhuriyet, 
İslâmcılığın bu bağını kesip attı. İslâmcılar da 
“devlet bizim yöneticiler değil” söylemine tutun-
mak zorunda kaldı. 

İslâmcılık Milli Görüş hareketi de dâhil cema-
at ve tarikatlar nezdinde hatta radikaller için bile 
devleti idare mekanizmalarına erişilmesi zor bir 
düzenek olarak algılamıştı; 2013 eşiği ile birlikte 
bu girift mekanizmaya nüfuz edebilmenin hatta 
onu kontrol edebilmenin imkânlarının çok rahat 
bir biçimde sağlanabileceği fikri ve özgüveni de 
oluşmuş oldu. Yıllarca MİT, Askeriye, Dışişleri’ne 
girememiş İslâmcıların buralarda on yıl gibi kısa 
sürede varlık gösterebilmesi beklenemese de Gezi 
olaylarında ve 17 ve 25 Aralık darbe süreçlerinden 
yine aynı dille cevap verilerek çıkılması İslâmcılar 
için mühim bir deneyim oldu. İslâmcılar 2013 
eşiği’ni 11 yıllık iktidarda sıkça tekrarladıkları, 
neoliberal ve neomuhafazakâr ilkelerle demokra-
si, insan hakları hele ki “hukukun üstünlüğü”yle 
aşmadı. 

17 ve 25 Aralık darbe girişimi hukuk ile ger-
çekleştirilmeye çalışıldı ama İslâmcılığın içinden 
çıktığı “ittihatçı” yöntemlerle engellendi. 11 yıllık 
iktidar İslâmcıların genelinde Kemalizm’i yapıbo-
zuma tabi tutarken aynı zamanda Osmanlı kökle-
rini de itibarsızlaştırmaya, ahlak, eğitim-öğretim 
usulü, bireyselleşme gibi konularda aşırı liberal 
ve özgür bir dil kullanmaya itmişti. Bu tavır 2010 
Referandumunu ve arkasından 17 Aralık darbe 
girişimini getirdi, İslâmcılar pratikte bu dili terk 
edip, Osmanlı İslâmcılığının beslendiği dinamik-
lerle iktidarlarını sürdürebildiler. 

2. Devletin ve Karizmanın Gücü

2013 Eşiği, zamanın ruhunun gerektirdiği 

siyasallığın İslâmcılar için elverişli olmadığını, 

onların aleyhine işlediğini gösterdi. İslâm kendi 

başına bir hakikat ve siyasallık içerir, toplumu, 

insanı, çağı ve dünyayı değiştirip düzenlemeyi 

öngörür. Bu bakımdan İslâm ile siyaset, İslâm ile 

devlet birbirinden bağımsız değildir; olamaz. Bu 

topraklarda olduğu gibi evrensel, köklü ve aslında 

ideal fikri hareketlerin hepsinde düşünceyi, kit-

leleri mobilize eden temel değerler vardır. 2013 

eşiği’nde görüldü ki, bir siyasal hareket ve tabi ki 

İslâmcılık ne kadar hakikati temsil ediyor, ideal 

bir söylem barındırıyorsa da meşruiyet kazana-

bilmek için, tüm ülkeye yayılabilmek için doğru 

usule sahip olmalıdır. 

2013 eşiğinde İslâmcılar için görüldü ki meş-

ruiyet ve yaygınlık öncelikle devletten geçer 

sonra da bu düşünceyi sürükleyecek bir ruh ve 

kahraman kültüne ihtiyacı vardır. Gezi olayla-

rında, “ağaç mevzuu” üzerinden “hak, hukuk” 

söylemine girişen ve kolayca dağılıp, parçalana-

bilecek hale gelen İslâmcılar Başbakan Erdoğan’ın 

tavizsiz tutumu nedeniyle bir arada kalabildi, 

sağlam bir irade sergileyebildi. Birçokların bil-

hassa devletin, güç merkezlerinin, bürokrasinin 

kılcallarını bilenlerin ifade ettiği gerçek, Recep 

Tayyip Erdoğan’ın bu tutumu olmasaydı, sürecin 

çoktan 28 Şubat şartlarına dönebileceği yolunda-

İslâm hiçbir zaman bir kişinin uhdesinde 

olmamıştır, olamaz. Fakat İslâmî uygu-

lamalardaki istikamet öncelikle uygula-

yıcıların gücüne, iradesine ve kararlılığı-

na bağlıdır. İslâm tarihinde, Anadolu’nun 

İslâmlaştığı dönemde, Selçuklu ve Osmanlı 

İmparatorluklarında bunun örneğine 

çok rastlanır. Çandarlı Halil Paşa’nın 

İstanbul’un “alınamayacağı” yönündeki 

tavrının, Mısır çölünün geçilemeyeceği 

fikirlerinin karşısında Fatih ve Yavuz’un 

kararlılığı belli bir yolun açılmasını sağ-

lamıştır.
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dır. Bu bizim tarihimizde, bu toprakların ruhunda 

var olan millet gerçeğiyle İslâmcıların barışması 

gerektiğini de gösterir. 

İslâm hiçbir zaman bir kişinin uhdesinde 

olmamıştır, olamaz. Fakat İslâmî uygulamalar-

daki istikamet öncelikle uygulayıcıların gücüne, 

iradesine ve kararlılığına bağlıdır. İslâm tarihinde, 

Anadolu’nun İslâmlaştığı dönemde, Selçuklu ve 

Osmanlı İmparatorluklarında bunun örneğine 

çok rastlanır. Çandarlı Halil Paşa’nın İstanbul’un 

“alınamayacağı” yönündeki tavrının, Mısır çölü-

nün geçilemeyeceği fikirlerinin karşısında Fatih 

ve Yavuz’un kararlılığı belli bir yolun açılmasını 

sağlamıştır. Aynı şekilde devlet kavramına da 

uzun zaman İslâmcılar mütereddit baktılar; o 

alana giremedikleri için sivil olanı yüceleştirdiler. 

İslâmcıların buradaki en büyük hatası dev-

let ile statükoyu, devlet ile ideolojiyi, devlet ile 

Kemalizm’i, devlet ile Cumhuriyeti özdeşleş-

tirmek oldu. Bu yüzden Kemalistlerin tezlerine 

örtülü bir destekte vermiş oldular. Kemalistlerin 

Cumhuriyeti yani devleti kendilerinin kurduğu 

propagandasını, Cumhuriyet rejimi ile Türkiye’yi 

aynılaştırdıkları için kabullendiler. Hâlbuki 

İstiklal Marşı, İstiklal Harbi, 1. Meclis, Meclis’in 

açılışı ortada iken devletin kurucu unsuru olarak 

Kemalistleri görmek, onları bu alanda yalnızlaş-

tırmak hata idi. Muhtemelen sistemin bu yolda 

büyük etkisi ve yönlendirmesi oldu. 27 Mayıs 

sonrasında ortaya çıkan tercüme ile netleşen 

İslâmcılık yöneliminin bundaki etkisi büyüktür. 

Bilhassa 90’larda artan, AK Parti iktidarı, 

kamu kurumlarının ve belediyelerin faaliyetleri 

ile birlikte çok sayıda toplantının düzenlenmesiy-

le İstiklal Marşı ve Akif ilgisi, İslâmcılardaki dev-

letten kopukluğu ortadan kaldırdı. İstiklal Marşı 

ve İstiklal Harbi’nin “İslâmî anlayışla” kazanıldığı 

tezlerinin kuvvetlenmesiyle, İslâmcıların devlete 

olan bakışları da, sahiplenmeleri de arttı. 

3. Neoliberalizm ile Sosyal Devletin Sentezi 

Neoliberalizm, sosyal devlet, refah devleti, 

neomuhafazakârlık… Zamanın ruhunun getir-

diği siyasal ve iktisadi yönelimler İslâmcılar için 

bir referans teşkil edemez; tam tersine İslâmcılık 

düşüncesi dünya sisteminin bu görünümleri kar-

şısında bir varlık ortaya koyabilmek mecburiye-

tindedir. 

AK Parti’nin 11 yıllık iktidarı iktisadi manada 

neoliberal politikaları “tam anlamıyla” uygula-

dı. Neoliberal politikaların uygulanmasına karşı 

bugün 17 ve 25 Aralık darbe girişimleri karşı-

sında Başbakan Erdoğan nasıl millet tarafından 

koruma altına alındı? Sosyal devlet prensipleriyle. 

1970’li yıllarda Refah Devleti kavramı yeri-

ni neoliberalizme bıraktı. Özal 80 darbesinden 

sonra neoliberal iktisadı uygulamaya başladığında 

sadece geniş bir halk kesiminin ilgisini değil aynı 

zamanda iktisadi manada özlemini çektiği teknik 

ve teknolojik imkânları da ülkeye getirdi. İletişim, 

ulaşım neoliberal iktisadın en fazla görünen yüzü. 

Telefon, televizyon ve karayolları bu bağlamda 

Özal dönemini anlatır. Cemaat ve tarikatların şir-

ketleşmesi bu dönemde gerçekleşmiştir; yabancı 

yatırımcıların gelmesiyle birlikte “tüketim” kültü-

rünü de öne alan ucuz tekstil ve gündelik yaşamı 

ilgilendiren ürünlere artık millet sıkıntı çekmeden 

erişebilmektedir. 90’lı yıllarda neoliberal politika-

lar sekteye uğradı. 

Tayyip Erdoğanlı AK Parti, Menderes ve Özal’ı 

kat kat aşan neoliberal politikalar uyguladı. 

Başbakan sık sık yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye 

davet etti, özelleştirmeler yabancı yatırımcılara 

açıldı, tarım ve sanayiye dayalı üretim ve kâr anla-

yışından hizmet sektörüne geçiş yapıldı. Gelişmiş 

ülkelerde görülen hizmet sektörünün tüm eko-

nomideki oranı olan yüzde 75, Türkiye için de 

geçerli olmaya başladı. Milli gelir 230 milyar 

dolardan 830 milyar dolara yükseldi. 

Gezi olayları ve 17 Aralık darbe teşebbüslerinin bir yönü de bu iktisadi poli tikalarla ilgili. 

Tayyip Erdoğan neoliberalizmi son haddine kadar yürürlükte tutarken sosyal devlet 

anlayışından da taviz vermedi; yani AK Parti neoliberalizm ile sosyal devletin sentez-

lendiği bir iktisat uyguladı. Neoliberal kârların büyük çoğunluğunu küresel şirketlere 

kaptırmadı, milletin de bundan yararlanmasını sağladı. Sağlık sisteminin tümü bunun 

bir göstergesidir.
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Belki neoliberal politikaların en gözle görülen 

etkisi gündelik yaşamda gözlenmeye başladı. 

Avrupa’da, ABD’de sürümü yapılan bir ürün kısa 

sürede Türkiye’ye geldi hatta Türkiye’deki tüke-

tim furyası Avrupa, ABD ve Uzak Doğu ülkelerini 

geçti. Bin lira maaş alan bir güvenlik görevlisi, 

temizlikçi, taşeron işçisi bin beş yüz lira değerin-

deki telefonlarla “statü”sünü gizledi. Bankacılık 

sistemi ve kredi kartı uygulamaları bu iktisadi 

düzeni çok bariz biçimde ifade eder hale geldi. 

Peki, millet bu kadar tüketim malzemesini, ev, 

arabayı nasıl aldı? Tek maaşla geçinenler de ev 

ve son model araba sahibi olabildi. AK Parti’nin 

uyguladığı neoliberal iktisat 11 yıllık iktidarı-

nın en büyük formülü. Yabancı yatırımcı, artık 

ulus devletleri bile tehdit eden küresel sermaye 

Türkiye’de yatırım yapma, kaynakları kullanma, 

madenlerden, ulaşım sistemlerinden, doğal kay-

naklardan yararlanma bakımından herhangi bir 

sıkıntıya düşmedi. Dolayısıyla dünya sistemini 

belirleyen neoliberal iktisat Türkiye’de rahatça 

faaliyet gösterebildi. Küresel şirketler ve neoli-

beralizm “kapitalizmin en vahşi” kâr güdüsüyle 

hareket ettikleri halde Türkiye’deki bu görece 

refah ne ile açıklanabilir? 

Sosyal Politikalar, Refahın

Millete de Ulaşması

Gezi olayları ve 17 Aralık darbe teşebbüsle-

rinin bir yönü de bu iktisadi politikalarla ilgili. 

Tayyip Erdoğan neoliberalizmi son haddine kadar 

yürürlükte tutarken sosyal devlet anlayışından 

da taviz vermedi; yani AK Parti neoliberalizm ile 

sosyal devletin sentezlendiği bir iktisat uyguladı. 

Neoliberal kârların büyük çoğunluğunu küresel 

şirketlere kaptırmadı, milletin de bundan yarar-

lanmasını sağladı. Sağlık sisteminin tümü bunun 

bir göstergesidir. 

Sosyal yardımlar, özürlülere bağlanan maaş-

lar, yatalak hastalara bakım ücretleri -ki eski-

den kimse yaşlılara bakmak istemezken şimdi 

kardeşler arasında ebeveynlerine bakmak için 

sıra usulü uygulanıyor!- burslar, dul kadınla-

ra bağlanan maaşlar, TOKİlerin sağladığı ucuz 

evler, ders kitaplarının ücretsiz verilmesi ve tabi 

ki binlerce ailenin belediyeler ve kaymakamlık 

eliyle aldığı yardımlar… AK Parti’nin oylarında 

kadınların oranı daha yüksek. Bilhassa Doğu 

ve Güneydoğu’da okul çağındaki çocuklar için 

verilen yardımlar ile diğer yardımların kadınlara 

verilmesi, sosyal yardımların kadınlara yapılması-

nın bunda payı büyük. TOKİ ve sosyal yardımlar 

entelektüellerin en büyük eleştiri nedeni. Fakat 

gecekondularda kış geçirme endişesi güdenler 

için TOKİ konutları bir “kurtarıcı”. 

AK Parti’yi ayakta tutan geniş kesim, içlerinde 

eğitim düzeyleri en düşük olanlar bile ülkedeki 

kazancın “hepsinin” zenginlere aktarılmadığını 

düşündükleri için Tayyip Erdoğan’ı destekliyor. 

Kendilerini önceki dönemlerle mukayese ettikle-

rinde “idareli para harcama, idareli yemek pişir-

me” kaygılarını rafa kaldırdıklarını düşünen bu 

geniş kesim için “ilk defa uçağa binmek”, “hızlı 

trenle seyahat etmek”, i-Phone kullanmak sadece 

maddi refah değil aynı zamanda statü belirleyicisi. 

Bu bakımdan AK Parti’nin neoliberal politika-

larıyla sosyal devlet sentezi geniş bir orta sınıfı 

doğurmuş durumda. Gezi olayları ve 17 Aralık 

süreci Türkiye’de şimdiye kadar politika ve aktör 

belirleyici konumda olan “büyük sermaye” ile 

AK Parti’nin el verdiği yeni sermaye anlayışı 

arasındaki gerilimin bir sonucudur bir bakıma. 

Gezi olaylarını “faiz lobisi”ne bağlayan hükümete 

karşı çıkanlar bu “sosyolojik” olayın “faiz lobisi” 

denilerek küçültüldüğünü savunmuşlardı. Gezi 

olayları başlamadan önce mayıs ayında açıklanan 

faiz oranı 4.6 iken, 17 Aralık darbe girişiminden 

sonra Şubat 2014’te bu rakam gerilimin had saf-

haya ulaşmasıyla yüzde 12’ye kadar çıktı. 

Neoliberal politikalar sadece iktisatla ilgili de 

değil. Faili meçhullerin, işkencenin, gözaltında 

kayıpların, sivil toplum faaliyetlerinin, örgütlen-

me imkânlarının artmasının, internet ve iletişim-

deki çeşitlilik bireyselleşme, güvenlik konula-
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 “2013 EŞİĞİ”Nİ GEÇERKEN İSLÂMCILAR 

rındaki özgürleşme, demokratikleşme adımları, 

başörtüsü konusundaki gelişmeler de doğrudan 

millete temas eden, İslâmcıların 2013 eşiğini 

aşmasında mühim rol oynarken gelecekteki duru-

mu için referans teşkil eder. 

4. Ak Parti ve Tayyip Erdoğan mı, İslâmcılar mı? 

Tayyip Erdoğan İslâmcıları Temsil Eder mi?

AK Parti İslâmcı olmadığını her platformda 

ikrar etti. AK Parti İslâmcılığın bir görünümü 

olan ve İslâmcıların, tarikat ve cemaatlerin bile 

üzerinde uzlaşmadığı Milli Görüş kimliği taşı-

madığını sürekli dile getirdi. AK 

Parti yeni bir dindarlık, yeni 

bir muhafazakârlık tanımını, 

neoliberal özgürlük anlayışıyla 

karıştırarak piyasaya sundu. 

11 yıllık AK Parti iktida-

rında İslâmcı ilkeler egemen 

olmasa da Cumhuriyet tarihi-

nin en büyük dindarlık gös-

tergeleri bu dönemde yaşandı. 

İster kamu sahasında yaşandığı 

için arttığı düşünülsün isterse 

seküler mahiyeti baskın olduğu 

dile getirilsin bu dönemin din-

darlığı, Türkiye’de din anlayışı-

nın önemli bir kompartımanını 

teşkil edecek gibi gözüküyor. 

İslâmcıların, dindarların umre 

ve hac vazifesini idrak etme-

deki artışları, sosyal yardım 

derneklerinin sayısında ve eko-

nomik büyümelerindeki yük-

seliş, tatiller, otomobiller, evler, 

dindar lüks siteler, ramazanlar 

ve dini günlerdeki etkinlikler, 

imam hatiplere talebin yoğunlaşması, devlet okul-

larındaki din, siyer, Kur’ân dersleri… AK Parti’nin 

muhafazakâr kimliğinin ötesine geçtiği şeklinde 

yorumlandı. Öncelikle Gezi olayları arkasından 

17 Aralık darbe girişimi AK Parti’yi kerhen des-

tekleyen, desteklemediği halde eleştiri de getir-

meyen, ılımlı davranışlar sergileyen kesimlerin 

Tayyip Erdoğan nezdinde İslâmcıları ipe götürme 

derdinde olduğu gerçeğini de ortaya çıkardı. 

AK Parti 17 Aralık eşiğinde takılmış olsaydı 

ikinci “beceremediniz bırakın” vakası ile karşılaş-

mak; İslâmcılar devlet işini çözemedi, beceremedi 

yayınlarıyla yüz yüze gelmek içten bile değildi. 

Zaman gazetesinin 19 Ocak 2014 tarihli 

Pazar ekindeki dosyanın konusuna, “İslâmcı’ların 

Devletle İmtihanı”na bakarak bu kesimin paralel 

yapıyla ilgili olduğunu söylemek yersiz. Gezi 

olayları ve 17 Aralık darbe sürecinde tepkilerin 

AK Parti özelinde birden “İslâmcılar”a kayması, 

İslâmcılığın bu dönemde önemli bir birikim ve 

tecrübe edindiği, dahası 11 yıllık iktidarın AK 

Parti’yi desteklesin ya da destekle-

mesin tüm İslâmcıları bir şekilde 

etkilediği ve önemli imkânlar 

sunduğu gerçeğini de göstermek-

tedir. Mümtazer Türköne ve Ali 

Bulaç gibi isimlerin “İslâmcılığın 

bittiği” tezlerini ortaya atmaları 

da İslâmcıların devlet tecrübesiyle 

ilgili. 

Türk aydını kendi katkısı ve 

etkisi olmayan hiçbir oluşuma 

olumlu bakmadığından geçen bu 

süre zarfındaki devlet tecrübe-

si, 17 Aralık darbe teşebbüsüne 

mukavemet gösterilmesi belki de 

ilk defa İslâmcıların bir darbe 

girişimini yaşarken ona topyekûn 

birlik içinde karşı çıkması bu 

kesimlerde bir hayal kırıklığına 

uğratmış gözüküyor. 

İslâmcıların her zamanki gibi 

basit baskılar neticesinde iktidarı 

bırakıvereceği, İslâmcı entelek-

tüellerin partiye baskı yapacağı, 

her kesimden İslâmcıların sessiz 

kalacağı umulurken tam tersine 

Gezi ve 17 Aralık olaylarına karşı çıkmaları derin 

kaygılar doğurdu. Sonuç ne olursa olsun, yapılan-

ların İslâmcı olup olmadığı tartışıladursun, 2013 

eşiği ve 2013 tecrübesi İslâmcıların gelecekteki 

durumlarına, teori ve pratiklerine mutlaka üst 

düzeyde olumlu katkılar sağlayacaktır. 

İslâmcılar bu süreçte uluslararası dengele-

ri, içerideki hassasiyetleri, etnik kıpırdanmalara 

dayalı sürtüşmeleri belirli bir kontrol mekaniz-

Gezi olayları ve 17 Aralık 

darbe sürecinde tepki-

lerin AK Parti özelinde 

birden “İslâmcılar”a 

kayması, İslâmcılığın bu 

dönemde önemli bir biri-

kim ve tecrübe edindiği, 

dahası 11 yıllık iktida-

rın AK Parti’yi destekle-

sin ya da desteklemesin 

tüm İslâmcıları bir şekil-

de etkilediği ve önemli 

imkânlar sunduğu ger-

çeğini de göstermektedir. 

Mümtazer Türköne ve 

Ali Bulaç gibi isimlerin 

“İslâmcılığın bittiği” tez-

lerini ortaya atmaları da 

İslâmcıların devlet tecrü-

besiyle ilgili.
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ması içinde yürütmeyi başardı. Tayyip Erdoğan’ın 

kişiliğinden gelen “tecrübe”, satranç oynama 

başarısı Gezi ve 17 Aralık darbesini engellemiş 

gibi gözüküyor. Fakat Türkiye hâlâ bir “oyun” 

kurma becerisine ulaşamadı. 

Neomuhafazakâr görüş ve neoliberal iktisat 

zaten buna uygun değildi. AK Parti 17 Aralık 

sürecini İslâmcı kökleriyle aştı. Bu süreçte “eski 

Türkiye”den kalan ve “devlet yanlısı” kişiler 

Başbakan Erdoğan’a yardım etti. 11 yıllık ikti-

darda İslâmcı kadrolar büyük deneyimler geçirdi 

ama hala devlet içerisinde operasyonel varlık gös-

terebilecek iradeye sahip olamadıklarını da çok 

açık belli ettiler. 

5. Komplolara Karşı Sosyoloji Teorilerinin, Darbecilere 

Karşı Hukuk Savunusunun Gülünçlüğü

İslâmcılar 11 Eylül sonrasındaki atmosferde 

özgürlükler ve vesayet kavramları başlığı altında 

öteki, demokrasi, farklılıklar konusunda liberal-

leri de aşan yorumlara gitmişlerdi. Bu kapsamda 

ortaklıklar kurmak için toplum içindeki çeşitli 

gruplarla işbirliği gerçekleştirmişler İslâmcılığın 

karakteristiğinde olmayan açılımlar gerçekleştir-

mişlerdi. 

Olan biteni düz mantıkla yorumlayıp özgür-

lük, demokrasi ve farklılıklara saygı bağlamında 

tezler geliştirmeye girişmişlerdi. Bu kapsamda 

LBGT gibi grupların eylemleri bile desteklenmiş, 

her zamanki gibi İslâmcılarla ve İslâm’la yanyana 

gelmeyecek kesimlerle işbirlikleri kurulmuştu. 

Gezi olayları ve 17 Aralık darbesi İslâmcıların 

kaynaklarını, ittifaklarını, referanslarını sorgula-

malarına neden oldu. “Niyet okuma” İslâmcıların 

geçmişteki en büyük antitezlerinden biriydi. 

Komplo her zaman için İslâmcı yayın organ-

larında olumsuz karşılanmıştı. 2013 eşiğindeki 

ittifaklar, gösteriler, hukuk kimliği altında yapılan 

darbe girişimleri, yayınlar İslâmcıların 28 Şubat 

sonrasındaki dilini tamamen ilga etti. Komplo 

artık teoriyle açıklanmayıp yaşandığı için öte-

kileştirilmekten çıkarıldı. Hukuk ve adalet kav-

ramlarının iktidar fikriyle ne kadar iç içe olduğu 

görüldü. 

İslâmcılar geçmişte devletin içinde bulun-

madıkları, MİT, polis ve istihbarat süreçlerinin 

içinde yer almadıkları için olan biteni “yalnızca” 

siyasete, sosyolojiye, felsefeye ve itikada bağlaya-
rak açıklamaktaydılar. 2013 eşiği olayların vuku 
bulmasının “normal” işleyişle izah edilemeyece-
ğini gösterdi. 

Dünya sistemi teorisinin, uluslararası güçlerin 
operasyonlarının, sokak eylemlerinin her zaman 
bir “hak arama” mücadelesi değil, “sokağa indir-
me” girişimi ile bağlantılı olduğunu yakinen tema-
şa ettiler. Darbecilere, darbe girişimlerine karşı 
hukuk ilkelerini, ideal görüşleri öne sürmenin 
“gülünçlüğünü” deneyimlediler. İslâmcılar 2013 
eşiğinde eğer gerekli dersleri çıkarabilir, olanları 
unutmaz ve Cumhuriyet tarihinde sıkça meydana 
geldiği gibi eklektik yapılanmalara mahal ver-
mezlerse gelecek için çok büyük tecrübeleri hem 
teorik hem de pratikte kazandılar denebilir.

6. Neokemalizm, Neoliberalizm, 
Neomuhafazakârlığın Ötesinde

2013 eşiği İslâmcıların başka âlemlerde gez-
dikten sonra selameti evde bulup bulmayacağını 
gösterecek! İslâmcılık 2013 yılında Gezi olayları, 
17 ve 25 Aralık darbe süreçleri arasında, kendi 
kaynaklarını, dayanak noktalarını çok yerinde 
tespit edebilecek deneyimler elde etti. İslâm 
düşüncesinin, farklı İslâm yorumlarının, cemaat-
lerin belli bir anlama kavuştuğu, içeride ve dışarı-
da Türkiye ve İslâmcılığın hangi saiklerle hareket 
ettiği bu süreçte çok net biçimde vuzuha kavuştu. 

Geçmişte MİT’e düşman olan İslâmcıların 
MİT’i ontolojilerinin dayanaklarından biri olarak 
belirlemesi hiçbir komplo iddiasını kapsama-
yacak kadar geniş manaya; Türkiye şartlarına, 
İslâmcılığın Osmanlı geçmişine, bizim devlet 
geleneklerimize bağlıdır. Devletten geçmeyen hiç-
bir düşüncenin ve siyasal yönelimin meşruiyet 
kazanamayacağı görüşünü hâlâ bazıları “sistemin 
oyunu” olarak alırsa, sadece İslâmcılık değil, 
Türkiye için de hayırhah davranmış olmaz. 

İslâmcılık, bu aşamada, 2013 eşiğinde görüp 
geçirdiği olaylar, değer yargıları, saldırılar netice-
sinde inşa ettiği alanı “rehabilite” edici tavrın öte-
sine taşımalı. Bu bakımdan 2013 eşiğini aşmasına 
neden olan “öz”ü unutmadan, Kemalizm’i, libe-
ralizmi ve muhafazakârlığı yenilemekten, onları 
anlaşılabilir, millet nezdinde makbul kılınabilir 
kimliğe sokmaktan uzak durarak, kendine özgü 

bir alanı ihata etmelidir.
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 30 MART SEÇİMLERİ: “EFENDİLER NEREYE?” 

“Ziyafet bitti, fakat ağzını-
zı silmeden, elinizi yıkama-
dan, bir de acı kahvemizi 
içmeden efendiler nere-
ye? Yaz başlangıcında 
sırtı karnına yapış-
mış, sarı, sıska, cansız 
birtakım tahtakuru-
ları çıkar, iğne gibi 
vücudumuza batar-
lar, derimizi haşlarlar, 
kanımızı emerler, sonra 
sabaha karşı etli canlı, iri 
yarı şuraya buraya kaçarlar... 
Galiba şafak attı, güneş doğuyor, 
tahtakuruları nereye? Kedisiz evlerde 
fareler vardır, kilerlere girerler, dolapları delerler, 
şunu bunu kemirip, sağa sola koşuşup başköşe-
de gezerler, bir pıtırtı olunca deliklere girerler... 
Galiba koku aldınız, kedi geliyor, koca fareler 
nereye? Dul anaların haylaz çocukları vardır, san-
dıkları kırarlar, paraları çalarlar, bohçaları aşırıp 
eskiciye satarlar ve sonra korkup sokak sokak 
kaçarlar... Galiba foyanız meydana çıktı, yakanız 
ele geçecek, ziyankâr evlatlar nereye?”

Refik Halit Karay alıntı yaptığımız 1918 tarihli 
yazısında, üç gün önce Kuruçeşme açıklarında 
bir Alman denizaltısına binerek kaçan İttihat ve 
Terakki kocabaşlarını anlatıyordu.. “Efelere taş 
çıkardınız, zorbalıklara parmak ısırttınız” diyordu. 
“Ne oluyordunuz? Bu kanlı işgüzarlıklar, bu cana-

var akını, bu fitne ve fesat siya-
seti ne fayda verecekti?” diye 

soruyordu… “Anamıza 
sövdüler, babamızı döv-

düler, hulasa bacağı-
mızdan yakalayıp bu 
milleti yerden yere 
vurdular, paçavraya 
çevirdiler.”

Şimdi Hesap Verme 
Zamanı

Meşruiyetini bir kez 
daha darbelerden almak iste-

yen zihniyetler ve ittifaklara karşı 
30 Mart seçimleri AK Parti’nin yeni bir 

zaferi olarak Türkiye’nin siyasi tarihinde yerini 
aldı. Halkı askeri vesayet düzeniyle, bürokratik 
vesayetle, iftirayla hizaya çekmeye çalışanlar bir 
kez daha mağlup oldular. AK Parti’nin mevcut 
siyasi koşullarda aldığı yüzde 45 oy gerçekten 
büyük bir başarıdır. Siyasi iktidar bir önceki yerel 
yönetim seçimlerine kıyasla oy oranını 7 puan 
arttırmakla kalmadı, en yakın rakibine 17 puan 
fark attı.

Türkiye son dönemde iki gerginlik hattı üzerin-
de hareket ediyor: Bir yanda hükümet-Fethullah 
Gülen hareketi gerginliği, öte yanda yolsuzluk, 
otoriterleşme, kutuplaşma iddialarıyla oluşan 
seküler çevrelerin muhalefeti. Seçim sonuçları 
muhalif çevre açısından bahsettiğimiz gerginlik-

Ömer Faruk KARAGÜZEL

30 Mart Seçimleri: 
“Efendiler Nereye?”

Halkı askeri/sivil/bürokratik vesayet düzeniyle, iftirayla, ittifaklarla hizaya çekmeye 
çalışanlar bir kez daha mağlup oldular. AK Parti’nin mevcut siyasi koşullarda aldığı 

yüzde 45 oy gerçekten büyük bir başarıdır. 
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lerin merkezinden hareketle; Fethullah Gülen 
hareketi yüzde 30’lara inen bir AK Parti görmeyi 
umuyor, modern kesim ise CHP’nin büyük ata-
ğına kendisini hazırlıyordu. Modern muhalefetin 
en önemli temsilcilerinden Hasan Cemal oyunu 
CHP’ye vereceğini seçimlerden önce kamuoyuna 
iftiharla duyurmuştu. Bu gerginlik Hasan Cemal’i 
CHP’ye oy verdirtecek kadar önemli bir gerginlikti. 
Ve iktidar karşıtı tüm muhalif kesimler cephe siya-
setiyle oyları CHP ve diğer muhalif partilere 
dağıtma derdine düşmüşlerdi fakat 
ne kadar muhalif ve ne kadar 
halkı temsil, okuma ve yönlen-
dirme kabiliyetlerinin oldukla-
rını bir kez daha bu vesileyle de 
görmüş olduk. Gezi Parkı’nın 
ağaç sevdalısı mütevazı, cevval 
Sırrı Süreyya Önder’i seçimler-
den önce İstanbul’da yüzde 20 
bandında oy alacaklarını iddia 
ederken, İstanbul’da alabildi-
ği yüzde 4’lük oy, başlı başına 
seküler muhalif kesimin traje-
disini ortaya koymaya yetiyor. 
Kürt siyasi hareketinin oyları 
dışında HDP’ye kayda değer bir 
oy gelmediğini de gösteriyordu 
bu oy oranı. Nitekim Zaman 
gazetesi yazarı Şahin Alpay’ın 30 
Mart öncesi yazdığı bir yazıda 
“oyum CHP’ye” derken, “Çıkar 
yol Erdoğan’sız Hükümet” baş-
lıklı yazısında, Türkiye’nin bu 
gerginlik ve çatışma ortamından 
yalnızca Erdoğan’sız bir hükü-
metle kurtulacağını ve bunun da 
toplumun tam da istediği ve beklediği şey olduğu-
nu iddia ediyordu. Yine Şahin Alpay seçimlerde 
AK Parti ve özellikle Tayyip Erdoğan’ın öyle büyük 
bir darbe alacağına inanmış olmalı ki, “Alo Fatih 
dönemi 30 Martta bitiyor!” başlıklı yazılar kaleme 
alabilmişti. Açıkçası modern muhalif kesimin 
önde gelen yazarlarından Nuray Mert’ten Mehmet 
Altan’a, Ergun Babahan’dan Hasan Cemal’e, Şahin 
Alpay’dan İhsan Dağı’ya kadar hemen hemen 
hepsi seçim sürecinde toplumun sosyolojik doku-
sunu, onun nerede ne tepki vereceğini, ahde vefa-
sını, basiretini ve en önemlisi Türkiye politikasının 
evrileceği noktayı okuyamamışlardır. 

AK Parti karşısında muhalif torbanın ötesince 
cephe siyasetinde birleşerek stratejik ittifak kuran-
ların hiçbirinin bekledikleri olmadı. Başlı başına 
bu durum bile AK Parti başarısının tescili anla-
mındadır. Elbette seçim sonuçlarını önemli ölçüde 
belirleyen Fethullah Gülen hareketi-hükümet kav-
gası oldu. Tüm diğer iddia ve açılar bu gerginliğin 
gölgesinde kaldı. Fethullah Gülen hareketinin 
veya onlara yakın çevrelerin kılıç olarak çektiği 
kasetler dahi bu kavganın gerisinde anlamsız 

kaldı. Seçmen meşru gördüğü ikti-
darı, bütün politikalarıyla des-
teklemiş olmasa da, iktidarını 
desteklemiş olmasındaki belir-
gin etkenin bu kavganın oluşu 
değerlendirilmesi ve iyi analiz 
edilmesi gereken ayrı bir husus 
olarak karşımızda duruyor. 

Neticesi itibariyle seçmen bu 
tür hamlelerine karşı devletçi 
söylemin ön plana çıkarıldığı 
“devlet şerik kabul etmez” slo-
ganlarını duymadan ve önemse-
meden, kendi iradesine ve kendi 
iradesini en iyi şekilde temsil 
eden Recep Tayyip Erdoğan’a ve 
ona kurulan tuzağa tepki göster-
di. Nitekim yalnızca yüksek bir 
feraset ile görülebilecek tuzağı 
millet gördü ve bu oyunu da 
bozmuş oldu. Dolayısıyla top-
lum CHP, MHP ve diğer siyasi 
partiler ile muhalif kesimlerin 
cemaatin hamlelerinden istifade 
arayışına büyük bir tepki gös-
terdi. 

Gezi kalkışmasıyla, diktatörleştiğini iddia ettik-
leri Tayyip Erdoğan’ı devirmeye heveslenenler 
ve hatta tüm politikalarını ve siyasetlerini Gezi 
kalkışmasındaki apolitik zihniyetten kurtulmuş 
sevimli, sosyetik gençlikten ve onların sokak hare-
ketlerinden bekleyenler için açılan tüm kapılar 
30 Mart seçimleriyle kapanmış oldu. Elbette Gezi 
Parkı kalkışmasının temelinde yatan talepler ile 
sokaklarda hareketlilikler olabilir fakat bu hare-
ketlilikler yine 30 Mart seçimi ile birlikte artık 
meşru zeminini kaybetmiş bulunmaktadır. Tıpkı 
ilk günlerinde eylemcilerin “Parkımız yıkılmasın” 
talebiyle meşru, sokakların yağmalandığı, başörtü-
lü hanımlara saldırıldığı, toplumun bir kesiminin 

Yerel seçimlerin sonuç-
ları birçok gözlemci ve 
yorumcu için sürpriz 
oldu. Elbette herkes AK 
Parti’nin yüzde 40’ı geç-
mesini bekliyordu. Bu 
oran, bir önceki mahal-
li seçimin yüzde 38.8’i 
ile karşılaştırılınca başlı 
başına bir başarı teşkil 
edecekti. Ancak iktidar 
partisi oyları beklene-
ni aştı. AK Parti’nin 
durumu diğer partilere 
nazaran o kadar açık 
ki, AK P’arti’nin aldı-
ğı sonucu 2011 genel 
seçimlerinde aldığı 
sonuçla karşılaştırır-
sak büyük bir başarı 
aldığı ortadadır.
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 30 MART SEÇİMLERİ: “EFENDİLER NEREYE?” 

çoğunluk olan kesimine saldırdığı andan itibaren 
meşruiyetini kaybettiğinde olduğu gibi. Gezi olay-
ları ile birlikte Türkiye’de her olup biten ile kendi 
zeminini meşrulaştırmaya çalışan sokak hareketle-
ri her salvosunda bir kez daha kaybetmiş oldu ve 
30 Mart bu kaybın halk nezdinde en büyük karşı-
lığı oldu. Dolayısıyla ısıtılıp ısıtılıp, şişirile şişirile 
önümüze konan Gezi Ruhu, demokrasi-sandık 
tartışmaları, “Gezi gençleri farklı gençler” söylem-
leri Türkiye’de ölü doğmuş bir çocuk olduğunu da 
göstermiş oldu.

Diğer bir konu ise şüphe yok ki, “tapeler”, 
“kayıtlar” döneminin önemli ölçüde kapanmış 
olmasıdır. 30 Mart şantaj, montaj, ses kayıtları 
ile iktidar devirme, siyasetin yeniden dizaynına 
indirilmiş en büyük darbedir. Bu da bir bakıma 
bizi meşruiyet ve gayrimeşruluk tartışmasına götü-
recektir. Dolayısıyla 30 Mart seçimleri Türkiye’de 
iktidar-muhalefet ilişkilerinde gayri meşru yolun 
kapanması ve bu yolların iflas etmiş olması anla-
mına geliyor. Adorno’nun da dediği gibi “meşru 
bir hayat, gayrimeşru yaşanamaz.”

30 Mart seçimlerinin en önemli sonucu hiç 
şüphesiz Fethullah Gülen hareketinin kendi ayağı-
na sıktığı kurşundur. 30 Mart seçimleriyle birlikte 
bu çevre kendi tabanını, kendi sosyolojik doku-
sunu parçalamıştır. Fethullah Gülen hareketinin 
“operasyonel yapısına” yakın dönemde bir operas-
yon ufukta görünürken, bu operasyonu da kendi 
kendilerine yaptıklarını söylemek yanlış olmaya-
caktır. Aslında İslâmcı ve muhafazakâr kesimin ve 
özellikle de Erdoğan’ın bu yapıyla hiçbir sorunu 
olmadığı, onun tasfiyesi gibi bir durumun akıl-
larından bile geçmeyeceği bir vasatta, artık kriz 
kritik bir biçimde hesap verme ve “tasfiye” nokta-
sına gelmiştir. Fethullah Gülen hareketi “politik” 
eylemlerinin sonucu olarak kendi dokusunu par-
çalamış bulunuyor. 

En nihayetinde özellikle Etyen Mahçupyan 
ve birçok liberal, demokrat entelektüelin dile 
getirdiği kutuplaşma meselesi kendisini 30 Mart 
seçimlerinin sonucunda topluluktan yana yapısını 
kişi merkezli olarak gösterdi.

Kim Kazandı, Kim Mağlup Oldu? 

Yerel seçimlerin sonuçları birçok gözlemci ve 
yorumcu için sürpriz oldu. Elbette herkes AK 
Parti’nin yüzde 40’ı geçmesini bekliyordu. Bu 
oran, bir önceki mahalli seçimin yüzde 38.8’i ile 

karşılaştırılınca başlı başına bir başarı teşkil ede-
cekti. Ancak iktidar partisi oyları bekleneni aştı. 
AK Parti’nin durumu diğer partilere nazaran o 
kadar açık ki, AKP’nin aldığı sonucu 2011 genel 
seçimlerinde aldığı sonuçla karşılaştırırsak büyük 
bir başarı aldığı ortadadır.

Seçimlerde önemli bir başarı elde eden AK 
Parti muhaliflerine büyük bir fiyaskoyu 8.kez 
tattırmış oldu. En büyük fiyaskoyu ise AKP’nin 
eriyeceğini ve CHP ile MHP’nin büyük atak yapa-
cağını sananlar yaşadı. Bu muhalif kesimler, AK 
Parti’nin gerileyeceğine kesin gözüyle bakarken 
CHP’nin yükseleceğini ve toplum tarafından ikti-
dar partisinin ciddi bir biçimde uyarılacağını sanı-
yorlardı. Bir uyarı gerçekten geldi, ama AK Parti’ye 
değil, millet iradesine tuzak kuran, millet iradesini 
darbe tehdidiyle hizaya çekmeye çalışanlara ve 
onların ardından giden kesimlere yani CHP ve 
MHP’ye. Öte yanda seküler muhalif kesimin özel-
likle İstanbul’da HDP ile girdiği seçimlerde yüksek 
oranda oy alacağını düşünenler de hayal kırıklığı-
na uğradı. Doğu’da AK Parti’nin seçimleri kazan-
ması elbette önemliydi, hem İslâmî kesim için ve 
hem de hizmetsiz, laf siyasetinden yorulanlar için. 
Fakat çözüm sürecinde BDP’nin Diyarbakır gibi 
bir kalenin elinde oluşu, sorunun çözümü açısın-
dan diyaloğu yeniden güçlü tutacaktır.

Muhalif kesimler torbası içinde yer alan sol 
ve elitist liberal-demokrat kesim bu toplumu 
tanımıyorlar. Bu toplumun sosyolojik dokusunu 
okuyamıyorlar. Ya gerçekten iddialı olmayı sevi-
yorlar, ya da meşrepleri onların toplumu okuma-
sına engel oluyor. Her iki seçenek de başlı başına 
bir yabancılık sendromu. Türkiye’de ‘liberal’ ya 
da sol diye adlandırılan ‘seçkin’ aydınların siyasi 
pozisyonunun ne Atilla Yayla’nın ısrarla anlatmaya 
çalıştığı ‘liberalizmle’, ne de Etyen Mahçupyan’ın 
teorisini kurduğu ‘demokratlıkla’ ne de sosyalist 
sol kesimlerin öncü isimlerinden Bülent Uluer’in 
bahsettiği sol ile ilgisi var. Gezi krizi ile daha da 
kristalize olan bir gerçek bu, ama daha öncesinde 
de var olmayan bir durum değil. CHP ile strateji-
sini birleştirebilen bir liberal ve sol çevre olabilir 
mi? Türkiye’de oluyor. Peki, daha trajik olanı ise 
şu, beş vakit alnı secdeye giden adamlar nasıl olur 
da AK Parti’ye karşı CHP ile ittifak yapabilirler. Bu 
ittifakın karşısına da İslâmcılığı, Suriyeli yetimleri, 
Gazze’yi, Mısır’ı, Tunus’u ve bütünüyle ümmeti 
nasıl alabilir? Aldılar. Türkiye tarihi açısından ve 
hem de İslamcılık tartışmaları açısından oldukça 
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önemli bir tarih olarak 30 Mart seçimleri karşı-
mızda duruyor.

Nihayetinde seçmenler bir kez daha AK Parti’yi 
onadı. Gezi’den 17 Aralık’a giden yolda, cemaat-
CHP-MHP ve diğer muhalif kesimlerin düşman 
koltuğuna oturttukları Recep Tayyip Erdoğan ile 
toplumun ağırlıklı kesimi yola devam etme mesa-
jını ve ruhsatını verdi. Tüm hukuk suikastlarına, 
şantaj, tehdit ve baskılara rağmen. Bu durum, ikti-
dar partisi ve kana-
atimce tam anla-
mıyla Recep Tayyip 
Erdoğan için bir 
zafer. Elbette sonuç-
lar, elde edilen bu 
zafer AK Parti’nin 
de kendi kendisi-
ni ve politikalarını 
gözden geçirmesi 
anlamına geliyor. 
Özellikle “kutuplaşma” tartışmaları bağlamında, 
Erdoğan’ın toplumu kutuplaştıran ve buradan 
oy devşiren siyaseti olmamış olsaydı sonuçlar 
ne kadar değişebilirdi diye düşünmesinde fayda 
var. Mesela kutuplaşma meselesi olmasaydı CHP 
İzmir’i alabilir miydi? CHP  şimdi aldığı 
oranda oy alabilir miydi? 

Mağlup olan CHP’de ne yazık ki Kemal 
Kılıçdaroğlu ile başlayan yeni CHP zihniyetinde 
ve yapılanmasında eskiye CHP’ye nazaran ciddiye 
alınacak bir değişiklik gerçekleştirilemedi. Söylem 
düzeyindeki kısmî değişikliklerin aklında ve vic-
danında da vuku bulduğuna toplumu inandıra-
madı. Kendi tabanından gelen “cemaatin yanında 
yer alma” tepkisine kulak vermedi. Eline düşen 
kasetler dışında topluma hiçbir politika ve vaatte 
bulunamadı. Bu başlı başına CHP’nin mağlubiyeti 
oldu. Dolayısıyla büyük bir hüsranla seçimle-
rin mağlubu oldu. Ve elbette seçim sonuçlarını 
eline alan CHP mağlubiyeti kabullenemedi. Kemal 
Kılıçdaroğlu seçimlerden iki gün sonra ortaya 
çıkarak Muhammed Ali tarafından her defasında 
ringde mağlup olan Frazier gibi yenilgisini kabul 
edemedi. Seçim zaferini ilan etti, oylarını arttırdı-
ğını söyledi. Yine seçimlerden mağlup olarak çıkan 
Mustafa Sarıgül özgüvenden yoksun bir şekilde 
CHP İstanbul İl Başkanıyla kameraların karşısı-
na geçerek, seçimlerde şaibe spekülasyonlarına 
sarıldı. Bu durumların tamamı bile CHP’nin bun-
dan sonraki süreçte politikalarında ve duruşun-

da hiçbir değişikliğinin olmayacağının en büyük 
göstergesi idi. Mustafa Sarıgül’ün olağanüstü bir 
kongreyle CHP’nin başına geleceği düşünülürse, 
sermaye-cemaat ittifakının ne kadar başarılı ola-
bileceğini de görmüş oluyoruz. Muhalif torbada 
şişirilen balonlar bir bir patlıyor. 

MHP de Türkiye’nin geneline bakıldığında 
kaybeden partiler arasında. Bunun bir sebebi, 
tabanının CHP’ye destek vermeye teşvik edilme-

si. Ankara’da yüzde 
20’lerden yüzde 
7’lere düşen oyu 
bunun ispatı nite-
liğinde. Bir diğeri 
demokratikleşme 
konusunda yan-
lış yerde durması. 
Gülen Cemaati’yle 
CHP’ninki kadar 
sıkı olmasa da top-

luma onlarla işbirliği yaptığı izlenimini vermesi 
MHP’ye fayda sağlamadı, zarar verdi. Nihayet 
Tayyip Erdoğan’ın devleti öne çıkaran, “tek devlet, 
tek bayrak, tek vatan” söylemleri MHP’nin 80’li 
yıllar ülkücü gençleri kuşattığı anlamına geli-
yor demek yanlış olmaz. Yine de İç Anadolu’da 
MHP’nin ikinci parti olması oldukça önemli bir 
diğer husus.

Fethullah Gülen hareketi kanadında ise içe 
dönük tartışmalar çoktan başladı bile. Hüseyin 
Gülerce seçim sonrası özeleştiri mahiyetinde bir 
yazı yazdı ve seçim öncesi tavrıyla tamamen 
çelişki içinde hareket etmeye başladı. Basında yer 
alan bir açıklamasında Gülerce, “Cemaat 4 önem-
li yanlış yaptı!” İlki, Hizmet baştan beri yanlış 
yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’na savaş 
açtı. Gezi’den itibaren Başbakan’a hakaret etmeye 
başladılar. İkincisi üslubumuzu kaybettik. Namus 
bildiğimiz üslubumuzu. Biz bunu bıraktık hükü-
metle savaşa girdik, diyaloğu bıraktık çatışmacı 
dil kullandık. Üçüncüsü siyasallaştık. CHP için 
kapı kapı dolaşıp oy istedik. Dördüncüsü Hizmet 
hep çoğunlukla hareket etti. Hep öyle yoluna 
devam etti. İlk defa çoğunluğun karşısına çıktı ve 
kaybetti. Orjinalini kaybetti, yara aldı.” Gülerce, 
Cemaat-İktidar kavgasında, inananların kullanıl-
dığı görüşünü de savunuyor. Hizmet’e gönül ver-
miş insanların bu hisse kapıldığını belirtiyor. Ne 
yazık ki geç kalan itiraflar, düzeltmeler pek de bir 
işe yaramıyor. Gülerce’nin hemen ardından her-



58

 Umran • Nisan 2014

D O S Y A

D
O

S
YA

YE
R

EL
D

EN
 C

U
M

H
U

R
A:

 T
Ü

R
K

İY
E 

Sİ
YA

SE
Tİ

kul.org editörü Osman Şimsek Gülerce’ye cevap 
vererek, Gülerce’nin açıklamaları için “yakıştıra-
madım” şeklinde cevap vermesi Cemaat’in pek 
de uslanmadığının, uslanmayacağının göstergesi. 

Dünya Seçimleri Nasıl Karşıladı?

Londra’da Arapça yayınlanan Lübnan mer-
kezli el-Hayat gazetesi “Erdoğan’ın rahat seçim 
zaferi’ başlığını attı. Erdoğan’ın seçimleri kazan-
dığını ilan ettiği balkon konuşmasında muhalif-
lerine intikam tehdidinde bulunduğunu belirtti. 
Suudi Arabistan sermayeli eş-Şarkulevsat gazetesi 
ise sürmanşetten verdiği haberinde “Erdoğan’ın 
muhalifleri ‘Osmanlı tokadını’ yedi” başlığını 
kullandı. Seçimlerin yerel seçim olmasına rağ-
men had safhaya çıkan kutuplaşma sebebiyle bir 
tür referandum havası içinde geçtiğini kaydetti. 
Filistinli ünlü gazeteci Abdulbari Atwan’ın yayın 
yönetmenliğini yaptığı er-Reyülyevm gazetesi ise 
haberi ‘Erdoğan’ın partisi geleceğini belirleye-
cek seçimlerde birinci oldu’ başlığıyla duyurdu. 
Gazete ayrıca Hamas hareketi yönetimi yetkili-
si Filistinli milletvekili Meryem Salih’in yaptığı 
‘AKP’nin birinci olması bölgedeki tüm kötü niyet-
li araçlara ağır ölçekli bir darbedir’ açıklamasına 
yer verdi. Suudi Arabistan’ın el-Cezire gazetesi 
‘Türkiye’deki çatışmalarda 8 ölü’ manşetini kul-
landı. Birleşik Arap Emirlikleri gazetesi el-Beyan 
‘Erdoğan seçimleri kazandığını açıkladı. Belediye 
seçimleri kana bulandı’ başlığını kullandı. Birleşik 
Arap Emirlikleri gazetesi el-İttihad’ın farklı haber-
lerinde kullandığı başlıkları şöyleydi: ‘Erdoğan’ın 
partisi sonuçlarda önde. Kanlı çatışmalarda 8 ölü. 
8000 AKP üyesi muhalefete geçti. Muhalif lider 
Devlet Bahçeli: Erdoğan Türkiye’yi ateşe attı.’ 
Katar El Arap gazetesi ise ‘Erdoğan’dan rakiple-
rine Osmanlı tokadı’ başlığını kullandı. Bahreyn 
Vasat gazetesi, “Erdoğan seçimlerde zaferini ilan 
etti ve rakiplerine ‘bedel ödeyecekleri’ tehdidinde 
bulundu.” ifadesini kullandı.

Mısır gazetelerinde de benzeri bir yaklaşım 
söz konusuydu. Darbeyi destekleyen gazeteler 
AKP’nin seçim başarısından çok usulsüzlük iddi-
alarına ve seçim sırasında yaşanan ölümleri ilk 
sayfalarına taşıdı ve Erdoğan’ın balkon konuşma-
sındaki ‘Rabia’ işaretine dikkat çekti.

Yarı resmi el-Ehram gazetesi ‘Türkiye yerel 
seçimlerinde 9 ölü ve binlerce sahte pusula’ 
başlığını tercih etti. Eş-Şuruk gazetesi ‘Erdoğan 
AKP’nin yerel seçimleri kazandığını ilan etti’ baş-

lığıyla yetindi. Hamas ise 30 Mart seçimlerini, AK 
Parti’nin seçimi kazanması Filistin’in zaferi olarak 
değerlendirdi.

Batı’da CNN seçim sonuçlarını “Türkiye’de 
demokrasinin zaferi” olarak okudu. The 
Washington Post’un haberinde “Türkiye 
Başbakanı’nın partisi yerel seçimlerde birinci 
parti oldu” başlığıyla, “yolsuzluk skandalı ve 
şikayetlere rağmen” AK Parti’nin seçimleri “rahat 
biçimde” kazandığı değerlendirmesinde bulunul-
du. New York Times’ın haberinde de “Başbakan 
Erdoğan’ın, iktidarına meydan okuyan Gezi Parkı 
odaklı gelişmeler ve yolsuzluk soruşturmaları-
na rağmen yerel seçimleri kazandığı” belirtildi. 
Guardian ise seçimden önce “güç durumda” oldu-
ğunu hatırlattığı Başbakan Erdoğan’ın hakkında-
ki ciddi suçlamaları püskürtmüş göründüğünü 
belirtiyor. 

Nihayet

AK Parti öncü kadrosu ve özellikle Recep 
Tayyip Erdoğan seçim zaferini kutlamayı olduk-
ça hak ediyor. Ümmet coğrafyasında mazlum 
konumda olan halkların tamamı seçimlerden 
Erdoğan’ın zaferle çıkmasını oldukça umutlu 
karşıladı. Suriye’de zillete karşı izzet diyen dire-
niş gruplarından, Mısır tutsak Müslümanlarına, 
İsrail ablukası altında sıkışan ve dünyaya tarihi 
bir şahitlik mücadelesi veren Gazze halkına, 
Arakan Müslümanlarına, Bosna ve Makedonya’ya 
kadar mazlum ve Müslüman hangi halk var ise 
hepsi Tayyip Erdoğan’ın seçim başarısını umut-
larını siyasi alanda diri tutacak olan Erdoğan 
ve ümmet için sevindirici olarak karşılıyorlar. 
Nihayetinde seçimlerin sonucunda halk paralel 
yapının tasfiyesine evet, kaset, montaj siyasetine 
hayır, Erdoğan’la yola devam dedi.

Öte yandan CHP-MHP ve muhalif cephe 
ile seçim dönemi boyunca ve öncesinde onlara 
propaganda olarak ses kasetleri veren Fethullah 
Gülen hareketi bir kez daha yenilmiş oldu. Bu 
hareketi bundan sonraki zaman diliminde zorlu 
bir sürecin beklediği aşikâr.

Son olarak AK Parti’ye bir eleştiri getirmekte 
fayda var. AK Parti paralel yapıyla hesaplaşırken 
halkın milliyetçi kuşatıp kendi safına katmak için 
“Devlet içinde devlet kabul etmeyiz!”, “Paralel 
Devlet”,“Devlet şerik kabul etmez!” söylemleriyle 
yeni bir tür post-Kemalist, neo-milliyetçi döne-
min kapılarını açma riskini içinde barındırıyor.
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at, parti, klik vs. taassubu gibi 
aşılması zor psikolojik engeller 
girer. Hal böyle olunca, prob-
lem hakikati tespit ve teslim 
etmekten çıkar; tarafların her 
ne pahasına olursa olsun galip 
gelme çabasına dönüşür. Böyle 
bir zeminde kutsal olduğu zan-
nedilen dava için yalan, iftira, 
şantaj ve sahtekârlık caiz görül-
meye başlanır. Konuşma ve 
anlaşma sahası ortadan kalktı-
ğından taraflar provokasyona 
ve gerilimi artırıcı faaliyetlere 
tamamen açık hale gelir, sağ-
duyu yerini öfkeye bırakır. Güç 
gösterisinde bulunmak için 
eski düşmanlarla bile iş birli-
ğine girilip karşı taraf köşeye 
sıkıştırılmak istenir. Artık bu 
noktadan itibaren ne oyunun 
kuralından ne de ahlâktan bah-
setmek mümkündür; pire için 
yorgan yakılabilir, gerekirse 
kalabalıklar sokağa dökülebilir. 
Tabii ki, kalabalıkların karşı 
karşıya geldiği durumlarda 
salim fikir sükût eder, çünkü 
kalabalığın aklı yoktur.

Mümin kişi konuştuğuna, 
düşündüğüne ve niyetlerine 
dikkat etmek zorundadır; her 
duyduğuna inanıp bire bin 
katmak Müslüman ahlâkına 
sığmaz. Doğru dürüst bilme-

G enel olarak tarafsızlık bir 

fazilet olarak görülür, 

fakat Hak ve adalet karşısında 

tarafsız kalamayız, tarafsızlık 

sadece hak ortaya çıkana kadar 

devam eder. Hakikat tezahür 

ettikten sonra tarafsızlıktan söz 

etmek hainlik olur. Lâkin haklı 

olmak her zaman meseleyi çöz-

meye yetmez; haklı olan taraf 

insaf ve ölçü sahibi olacağından 

mutedil ve sağduyulu hareket 

etmek ona düşer, çünkü haksız 

olan hatasını kabul etme fazile-

tini gösterebilseydi zaten prob-

lem çözülmüş olurdu. O halde 

ortada bir mesele varsa olgun 

ve ölçülü davranmak haklının 

vazifesidir, haddi mütecaviz 

hareket etmek ise haksız olanın 

fiilidir, çünkü herkes kendine 

yakışanı yapar.

Bilhassa, fikri ayrılıkla-

rın şahıslardan ziyade büyük 

gruplar arasında cereyan etme-

si durumunda işin içine cema-

CEMAATİN KARA SİYASETİ
SİYASETİN KARA CEMAATİ

Selçuk KÜTÜK

Ey bana eyü diyen benim kamudan kemter
Şöyle mücrimem yolda mücrimler benden server

Benim gibi mücrim kul gel iste bir dahi bul
Dilimde ilm-ü usûl gönlüm de dünyâ sever

Zâhirim eyü adda gönlüm fâsid tâ‘atda
Bulunmaya Bağdad’da bencileyin bir ayyâr

Dışım göyner içim ham dirliğim budur müdâm
Yol varmadım bir kadem Arş’dan veririm haber

Hırkam suçuma perde endîşem fâsid yerde
Gönlüm ayruk bâzârda dilimde sözüm esrâr

Yayıldı Yûnus adı suçdur cümle tâ‘atı
Çalab’um inayeti suçun geçire meğer

(Yunus Emre)

Çizen: Osman Turhan
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diği konularda fikir beyan edip 
anlamsız tarafgirlikte bulun-
mak değil İslamiyet’e insan-
lığa bile uymaz. Facebook’da 
daha çok paylaşımda bulun-
mak yahut çok sayıda tweet 
atarak sayısal üstünlük saye-
sinde haklı çıkmaya çalış-
mak, hakikati keyfiyetten 
(nitelikten) çıkarıp kemiyet 
(nicelik) meselesine çevirmek 
İslamiyet’in hangi kaidesine 
uyar? Kimsenin denetleme-
si altında olmamanın verdiği 
keyfilikle aklına geleni yazıp 
çizmek ve doğru olmasa bile 
birileri hakkında “algı oluş-
turmak” hesabı verilemeyecek 
kul haklarının oluşmasına yol 
açar. Teknolojinin sayesinde 
dedikoduculuk, nemmamlık, 
gıybet ve iftira birkaç kişi-
nin arasında geçen bir kaba-
hat olmaktan çıkarak dakika-
lar içinde milyonlarca kişiye 
ulaşmakta ve telafisi mümkün 
olmayacak sıkıntılara sebep 
olmaktadır. Söz taşıyıcılığın 
ve iftiracılığın böylesine hızla 
yayıldığı şartlarda hâsıl olan 
günahların ne kadar büyük bir 
katsayı ile çarpılacağını hesap-
lamak zor görünüyor.

Mümin kişi gözünde, 
sözünde, nefsinde, aklında 
ve kalbinde disipline dik-
kat etmelidir. Hesap gününe 
inanan insan yalana, hileye, 
aldatmaya tevessül ve tenezzül 
etmez, çünkü dili doğru olma-
yanın dini de doğru olmaz. 
Yaptığı işlerin neticesini düşü-
nen kişinin konuştuğunda hik-
met, sustuğunda tefekkür, bak-
tığında ibret olur. Bu sebeple 
akl-ı selim sahiplerinin hepi-
mizce malum olan şu pren-
siplere riayet etmesi inancının 
tabii bir gereğidir:

� Müslüman kişi her zaman 
müsbet hareket eder, mut-
lak haklılık psikolojisi ile 
sınırları aşan davranışlar 
sergilemez. 

� Kendi meşrebine olan 
muhabbetini farklı düşü-
nenlere yönelik düşmanlığa 
çevirmez. Belirli kişilerin 
yanlışları sebebiyle hemen 
genellemeye başvurarak bir 
fikri ya da grubu toptan 

mahkûm etme gibi bir insaf-
sızlık yapmaz.

� Açıktır ki, her mümin 
kendi yolunun en güzel 
ve hak olduğu düsturunu 
benimseyecektir, fakat bu 
durum kişiye “Tek doğru 
ve hak olan benim yolum-
dur, o halde herkes bana 
tabi olmalıdır!” iddiasında 
bulunma hakkını vermez. 

Çünkü hakikat kimsenin 
tekelinde değildir.

� Mümin kişi, İslamiyet dai-
resi içinde olmak şartıy-
la, başka meşreplerle olan 
ihtilafları gündeme getirip 
ayrılıklara yol açmak yerine 
temel meselelerdeki müş-
terek hedefi gözeterek itti-
fak halini muhafaza etmeye 
çalışır. İslamiyet’in, imanın 
ve Hakkın hatırının a’lâ 
(yüksek) olduğunu bile-
rek başka mevzuları ikinci 
plana düşürür.
� Meşru dairede bulunan 

farklı düşüncelerin sahasına 
müdahale etmez, kendi hiz-
meti ile meşgul olur. İnsan-
ları kendi cemaatine değil, 
İslamiyet’e davet eder.
� Dalâlet ehline karşı mücade-

le verirken bile adalet, vic-
dan ve iz’an ölçüsüne riayet 
eder; dinin çizdiği dairenin 
dışında kendi aklına uyarak 
hak arama ya da intikam 
alma yoluna gitmez.
� Davası ile ilgili mücadele 

yaparken hem amacın hem 
de araçların meşru olma-
sına dikkat eder. İktidarı 
ve gücü elde etmek ya da 
kendi aklınca belirlediği 
hedefe ulaşmak için “her 
yol mubah” fikrini benimse-
yemez. Caiz olmayan yön-
temlerle elde edilecek hiçbir 
şeyle İslamiyet’e hizmet edi-
lemez.
Beş kuruşluk menfaatler 

için kalp kırma veya belirli bir 
makamı ele geçirip koltuğa 
yerleşmek için rakiplere çelme 
takma gibi hepimizin aşina 
olduğu ve neredeyse oyunun 
kuralından sayıldığı durumla-
ra bakıldığında “kendim için 

Mümin kişi gözünde, sözün-

de, nefsinde, aklında ve kal-

binde disipline dikkat etme-

lidir. Hesap gününe inanan 

insan yalana, hileye, aldat-

maya tevessül ve tenezzül 

etmez, çünkü dili doğru 

olmayanın dini de doğru 

olmaz. Yaptığı işlerin netice-

sini düşünen kişinin konuş-

tuğunda hikmet, sustuğun-

da tefekkür, baktığında 

ibret olur. Bu sebeple akl-ı 

selim sahiplerinin hepimizce 

malum olan şu prensiplere 

riayet etmesi inancının tabii 

bir gereğidir.
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bir şey istiyorsam, namerdim!” 
türünden savunmaların pek 
tatmin edici olmadığını söyle-
mek gerekiyor. Ortada payla-
şacak pasta yok iken kardeşlik 
ve fedakârlık hikâyeleri anlatıp 
sonra ufukta (aslında herke-
se yetecek büyüklükteki) pasta 
göründüğünde en yakınlarını 
bile akla gelmedik oyunlarla 
saf dışı ederek payına düşen 
hisseyi artırmaya çalışmak bıra-
kalım imanı, gerçekte insanlı-
ğa dahi sığmaz. Mesela, abdest 
alırken ağzına üç defa su verme 
konusunda hassasiyet gösterip 
cemaatine ders verenler açısın-
dan sabah-akşam yalan söyle-
yip şantaj yapmanın ne anlam 
ifade ettiğini sormak gerekiyor. 
Böyle bir ağız değil üç defa mil-
yon kere yıkansa temizlenmiş 
olur mu?

Diğer taraftan, dürüstlük ve 
yetimin hakkını koruma vaa-
diyle işbaşına gelen siyasilerin 
de yolsuzluk ve rüşvet olayları-
na karışması milletin iç dünya-
sında en basit ifadesiyle hayal 
kırıklığı yaratıyor. Münferit bile 
olsa bu tür hadiseler insanların 
zihninde tedavisi zor tahribata 
yol açıyor; yapılan hizmetler 
telâfi edici olamıyor. Latife ola-
rak anlatılır ki, Kanunî Sultan 
Süleyman, kesretli kırk çeşme 
sularını İstanbul’a getirdiği 
vakit, Şeyhülislam Zembilli Ali 
Efendi ona şöyle demiş: “Hilaf-ı 
Şeriat kanunları Avrupa’dan 
getirdiğin cihetle, İstanbul’a 
öyle bir pislik bulaştırdın ki; o 
getirdiğin suların cümlesi üze-
rinden akıp geçse, yüz senede 
temizleyemez.” İşte bunun gibi, 
bazen siyasilerin bir suistimali 
veya şayiası çok ciddi neticelere 

ve kalplerin bulanmasına sebep 
oluyor.

Gece gündüz samimiyet-
le yapılan fedakârlıkları maddi 
manevi kendi kişisel menfaati-
ne tahvil edip istismara kalkı-
şanlar tam bir hayal kırıklığına 
yol açtılar. Böylesine büyük bir 
tahribatın hesabı dünyada nasıl 
ödenir bilemiyoruz. Bu mese-
le insanlığı, kanunu ve huku-
ku aştığından hesaplaşmanın 
büyük kısmı ahirete kalacak gibi 
görünüyor. Neticede asıl maksat 
İslamiyet’e hizmet ve hakika-
tin tecellisi için çalışmak yerine 
gücü elinde toplayarak “tek yet-
kili” makamına oturmak olunca 
ve bunu başarmak için en temiz 
dini duyguları bile suistimal 
etme yoluna gidilince karşımı-
za “cemaatlerin çirkin siyaseti” 
ve “siyasetin kirli cemaatleri” 
çıkıyor.

Malum olduğu üzere tah-
ribat kolay, imar ve inşa zor-
dur. Yüzlerce insanın fiziksel 
ve zihnî çabasının neticesi olan 
bir binayı bir terörist saniye-
le r içinde yıkabilir. Şu sıralarda 
böyle bir yıkım döneminden 
geçiyoruz ve zor zamanları 
yaşıyoruz. Elbette, samimiyet-

le hakikatin peşinden koşan-
lar hiçbir zaman kaybetmezler. 
Cenab-ı Hak, mademki her şeyi 
bir hikmete binaen yaratıyor, 
o halde yeis ve karamsarlığa 
düşmeyip meselenin arkasında 
yatan güzel neticelerin neler 
olabileceğini anlamaya çalışma-
lıyız. Kim bilir, belki de çirkin 
ve eğri büğrü şeylerin yıkılıp 
yerine düzgün olanlarının tesis 
edilme vakti gelmiştir. Eğer 
genel temizlik zamanı gelmişse, 
kirliler tasfiye edilip temizler 
ayakta kalacak demektir. Tabii 
bu arada, bünyemize yerleşen 
urların alınması için gereken 
ameliyat hepimizin canını öyle 
ya da böyle yakacak gibi görü-
nüyor. Netice itibarıyla cema-
atlerin, siyasilerin ve tek tek 
her birimizin ne kadar kalite-
li olduğu bu sürecin sonunda 
ortaya çıkacak.  

Hainlik yapanlar kendile-
rine dikkat edip iyi baksın-
lar, çünkü bizler artık bir daha 
onlara dönüp bakmayacağız! 
Arkalarından el sallıyoruz, 
çünkü bizim için tam mana-
sıyla “el” oldular. Hep birlik-
te bekleyip göreceğiz, bakalım 
son Gülen iyi gülebilecek mi?

Çizen: Osman Turhan
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Büşra SEZEN

TESETTÜRÜN 
PİYASALAŞTIRILMASI

 

İ slam; herkesin kendi de-
ğerleriyle yaşamasını, Müs-

lüman ve gayrimüslimlerin 
ahlak, tavır, davranış ve giyim 
kuşamda birbirlerine benze-
melerini ve fıtri olarak hakkın 
batıla bulanmasını yasaklamış-
tır. Osmanlı Devleti zamanın-
da da, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in ‘Kim kendisini bir 
kavme benzetirse onlardandır.’ 
Hadis-i şerifl eri muhatap alı-
narak Müslüman- gayrimüslim 
farkını korumak için çeşitli ka-
nunlar yapılmıştır. Günümüz 
dünyasında ise Müslüman- 
gayrimüslim farkını korumada 
bu hassasiyet gözetilmez oldu. 
Adına küreselleşme de  denen 
bu zihniyet ve ahlak kirlenme 
sürecinde, hak ile batıl arasın-
daki iç içe geçmişlik gittikçe 
artmaktadır. Batıyı örnek al-
dıkça batıllaştık, kendimize 
mahsus hayat tarzımızı, değer-
lerimizi yitirdik, batılının ‘Bana 
benze, yoksa benzetirim.’ tavrı-
nın altında benliğimizi, kimli-
ğimizi kaybettik.

Oysaki tarihte toplumların 
giyim anlayışı, kendi ihtiyaç-
ları, fi kri altyapıları doğrultu-
sunda şekillenmiş;  İngilizler 
kıyafet beni güzel göstersin 
diye, Fransızlar bakışlar bana 
dönsün diye, doğu toplumları 
ise kıyafetim beni gizlesin anla-
yışı ile giyinirlermiş.

Hz. Peygamber’i rehber edi-
nen gençlik kendi kimliğini 
batının ellerine esir olarak bı-
rakmıyor, özgürleştiriyor, batıl-
laşmayı reddedip, hak yolunda 
yürüyor.  

Başı örtülü x Başörtülü

Batıda esen moda rüzgârları, 
zamanla İslâmî toplumları da 
vurmuştur. Moda diyince ak-
lımıza ilk giyim modası gelse 
de bunun dışında teknolojide, 
ideolojide, konuşmada, dinle-
nen müzikte, yenilen yemek-
te dahi modadan söz etmek 
mümkündür. Modaya yönelik 
tüm kavramlar bizlere aşılan-
maya çalışılsa da odak nokta 

olarak giyim modası üzerinde 

durulmuştur. Adına tesettür 

modası denen bir giyim tarzı 

ortaya çıkmış, tesettür ve moda 

gibi birbirine uzak iki kavram 

bir araya getirilmiştir. Zira 

moda an be an değişen, vücu-

dun sınırlarını başkaları için 

aleni hale getiren giyim anlayışı 

iken1 tesettür kuralları sürekli-

lik gösterir ve amacı kadınları 

güzel ve çekici göstermek değil 

aksine onların dikkat çekme-

sini engellemek ve bedenlerini 

gizlemektir. Tesettür modası 

diye ortaya çıkan bu karmaşa, 

moda gibi değişken kavramla 

tesettür gibi durağan kuralların 

çatışmasına ve ortaya karman 

çorman bir giyim anlayışının 

çıkmasına neden olmuştur.   

Çevremize baktığımda, 

çok kişinin tesettürlü olduğu-

nu görüyorum. Acaba sorma 

imkânım olup sorsam, kaçı te-

settürün 3 temel özelliğini sa-

yabilirler? 

Batıda esen moda rüzgârları, zamanla İslâmî toplumları da 
vurmuştur. Moda diyince aklımıza ilk giyim modası gelse de 
bunun dışında teknolojide, ideolojide, konuşmada, dinlenen 

müzikte, yenilen yemekte dahi modadan söz etmek mümkündür. 
Modaya yönelik tüm kavramlar bizlere aşılanmaya çalışılsa da 
odak nokta olarak giyim modası üzerinde durulmuştur. Adına 
tesettür modası denen bir giyim tarzı ortaya çıkmış, tesettür ve 

moda gibi birbirine uzak iki kavram bir araya getirilmiştir.
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Kuran’ı Kerim’de tesettürde 
bulunması gereken 3 temel özel-
lik;

1) El, yüz gibi görünmesi 
zaruri olan yerler hariç bedenin 
diğer yerlerini örtmek

2)Başörtüsünü yakaları-
mızın üstüne gelecek şekilde 
örtmek ve ziynetlerimizi taşı-
dığımız boynumuzun gerdanı-
mızın gözükmemesi                                                                                  

3)  Vücut hatlarını belli et-
meyecek biçimde örtünmek

Tesettürün temel özellikleri 
sanılanın aksine azdır. Allah 
(c.c.) bizlere helal daire sınır-
ları içerisinde geniş özgürlük 
hakkı vermiştir. Dinin istediği 
belli bir giysi veya kıyafet de-
ğil, tek tip olmamız istenme-
mektedir. Bizlerden istenen 
uygun bir şekilde örtünme-
mizdir. Bu kuralları sağladığı 
takdirde, Müslüman kadın gi-
yiminde özgürdür. Ancak Belli 
sınırlarda kendi tarzını oluş-
turması onlardan  beklenir. 
Ayrıca kadınların giysileri çir-
kin ve itici değil, aksine dikkat 
çekmeyecek ölçülerde güzel, 
zarif ve estetik olabilir.          

Nur Suresinde tesettürün 
sınırları açık biçimde anlatıl-
mıştır. Tesettür neticede bir 
farzdır, ibadettir. İbadet ise sı-
nırlarını kulun belirleyebildiği 
bir eylem değildir. Nasıl na-
mazı yaşadığımız çağın şartla-
rına göre şekillendirmiyorsak; 
namaz gibi farz olan tesettürü 
de zihniyetimizi şekillendiren 
anlayışların etkisinde bıraka-
mayız. Hz. Peygamberin reh-
berliğine talip olan  gençler 
olarak giyimde esaret zincirini 
kırabileceğimize inanıyoruz. 

Modanın,  belli insanların koy-
duğu giyim kurallarını değil, 
Allah’ın bizlere koyduğu teset-
tür sınırlarını kendimize mu-
hatap alıyoruz. Bizler için po-
püler dünyada baş tacı edilen   
özgürlükten ziyade Allah’ın 
koyduğu sınırlar içinde, yaşa-

mak  anlamlı olmalıdır. Bizim 
için önemli olan  anlayış ‘her-
kes ne der,” değil,  Rabbim ne 
der, olmalıdır. 

Müslüman kadın giyim tar-
zını İslâm’a uygun hale getirir-
se, giyiminde hicret etmiş olur. 

Sırf moda diye bizlere sunulan 
kıyafetleri sorgusuz sualsiz ka-
bul etmemiz uygun mu? Bu-
gün ara boy eteklerin, fakir kol 
gömleklerin moda olmasıyla 
“tesettür” piyasasını elinde tu-
tan mağazalarda bile uzun etek 
ve gömlek bulmak güçleşti. 
Bizlere lanse edilen bu moda 
tesettürün gayesine uygun 
mu yoksa bizi saptırıyor mu? 
Müslüman kadın elbette şık, 
güzel giyinmeli ve en temiz 
olmalıdır. Ancak tesettürlü bir 
kadının dikkat çekici biçimde, 
cazibe unsuru olarak giyinme-
si uygun değildir. Tesettürlü  
kadınların modaya uyarak, 
modern görünme çabaları 
birtakım çarpıklıklara sebep 
olmuştur. Günümüzde başı-
nı örten fakat vücut hatlarını 
belli edecek kadar dar, tenini 
gösterecek kadar ince ve dik-
kat çekecek kadar rengârenk 
elbiseler giyen, başına göze 
çarpıcı eşarplar takan, “deve 
hörgücü” gibi topuz yapan, 
yüksek topuklu ayakkabılar 
giyip yüzünde makyajıyla do-
laşan bakışları üzerinde top-
layan  kadınlarımızın sayısı 
gittikçe artmaktadır. Özellikle 
ekranlarda ve gazetelerde öne 
çıkan yazarlarda ve siyasilerin 
yakınlarında bu anlayış bariz 
bir biçimde görülmektedir. 
Allah Resulü daha 14 asır ön-
cesinden böyle giyinilmemesi 

gerektiği konusunda ikazda 
bulunmuştu oysaki. 

 Başörtüsünü ‘modern gö-
rünme ‘adına kulaklarını ve 
boynunu gösterecek biçimde 
örterek modaya uyanların sa-
yısı da az değildir. Bunların 

Birkaç yılda gittikçe yay-

gınlaşmakta olan bu der-

gilerde tesettürlü kadınlar 

baştan aşağı markalı ürün-

lerle giydirilip, makyajlı 

olarak modellik yapmakta, 

Müslüman kadınların da 

böyle olması için onları  

“Müslüman kadın güzel 

olmasın mı?”  “Müslüman 

kadın hak ettiği yeri buldu”  

gibi aldatıcı cümlelerle 

özendirmekte ve teşvik 

etmektedir. İnsanlar ilk 

bakışta ortaya çıkan bu 

yeni tarzları garipseseler 

de, zamanla sokakta, çevre-

lerinde, televizyonlarda bu 

tip ‘tesettürlüleri’ gördükçe 

kendisinde bir alışma ve 

kabullenme süreci başlı-

yor. Daha sonra özenmeye, 

onlar gibi olmaya,’modern’ 

görünmeye hevesleniyor.
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dışında, tesettüre uygun olarak 
giyinen fakat ona ters davra-
nışlar sergileyenler de çoktur. 
Bir ayeti üzerlerinde taşıdığını 
unutan tesettürlü bayanların 
yolda sakız çiğneyerek yürü-
meleri, kafe ortamlarında kah-
kahalarla gülmeleri, ramazan 
ayında mazeretleri olsa dahi 
orta yerde yiyip içmekten çe-
kinmemeleri, namahrem bir 
erkekle yolda el ele yürümele-
ri de sıkça rastladığımız üzücü 
manzaralardır. Bizler bu dav-
ranışları sergiledikçe İslâm ah-
lakına uygun davranmamakta, 
Müslüman kadında bulunması 
gereken iffeti, ciddiyeti ve va-
karlı örnekliği gösteremeyiz. 
Yaptığımız hareketlerin sadece 
kendimize değil, Müslüman 
kadın kimliğine de zarar ve-
receğinin farkında olmalıyız. 
Sergilenen bu yanlışların sebe-
bi belki de tesettürün anlamını 
özümseyemememiz, amacını 
anlayamamamızdır.

Zahir Batın Uyumu

Tesettür üzerinde bu kadar 
oyunun dönmesinin sebeple-
rinden biri de  tesettürün sağla-
yacağı ekonomik ranttır. Teset-
tür sektöründe her sene milyar-
larca lira kar sağlanıyor. İslâmî 
şiarları para kazanmak uğruna 
feda eden insanlar, sırf sağlaya-
cakları rant için tesettürün an-
lamının kaybolmasına, içinin 
boşalmasına göz yumuyorlar. 
Bu ticaret döngüsünün belki de 
en önemli ayaklarından biri te-
settür modası dergileri. Birkaç 
yılda gittikçe yaygınlaşmakta 
olan bu dergilerde tesettürlü 
kadınlar baştan aşağı markalı 

ürünlerle giydirilip, makyaj-

lı olarak modellik yapmakta, 

Müslüman kadınların da böy-

le olması için onları  “Müslü-

man kadın güzel olmasın mı?”  

“Müslüman kadın hak ettiği 

yeri buldu”  gibi aldatıcı cüm-

lelerle özendirmekte ve teşvik 

etmektedir. İnsanlar ilk bakışta 

ortaya çıkan bu yeni tarzları ga-

ripseseler de, zamanla sokakta, 

çevrelerinde, televizyonlarda 

bu tip ‘tesettürlüleri’ gördükçe 

kendisinde bir alışma ve ka-

bullenme süreci başlıyor. Daha 

sonra özenmeye, onlar gibi 

olmaya,’modern’ görünmeye 

hevesleniyor. Marka giyinmeyi 

statüsünü belli etmek,  itibarını 

arttırmak için gerekli ve zorun-

lu görüyor. ‘İsraftan sakının. 

Zira israf haramdır.’ hadis-i şe-

rifl erine kulaklarını tıkıyor. Bu 

sözde tesettür dergileri kendi 

kazançları uğruna gözlerini 

kırpmadan tesettürü evirip çe-

viriyor, ortaya çıkardığı tesettür 

modasının halk arasında adap-

tasyonunu ve taklidini sağlaya-

rak ticaret döngüsünü devam 

ettiriyor.

      Dinin ticaret uğruna kul-

lanıldığı bir diğer alan da artık 

eskisi kadar medyatik olmayan  

“tesettür” defi leleri. Podyum-

da ünlü tesettür markaları-

nın ürünlerini taşıyan, yüzleri 

makyajlı, topuklu ayakkabı-

larıyla birlikte çalan müziğe 

uygun olarak ahenkli şekilde 

yürüyen mankenler. Bir diğer 

tarafta defi leye  kadınlardan 

ayrı bir kapıdan girme hassa-

siyetini gösteren  kadınlar da 

yerlerini almış, gözlerini ayır-

madan  mankenlerin  birer bi-

rer geçişlerini izliyorlar. Oysaki 

Allah  kadınlardan önce erkek-

leri gözlerini haramdan sakın-

maları konusunda uyarmıştı. 

Zaman geçtikçe daha sonraki 

defi lelerde başörtüsünün baş-

tan çok fular ve çantaya bağlı 

aksesuar olarak kullanıldığını 

görüyoruz. Böyle tezatlıkların 

yaşandığı ‘sözde tesettür defi le-

sinde’ tesettürün modernleştir-

me uğruna nasıl anlamını kay-

bettiğine şahit oluyoruz.

Tesettürlü  kadınları hedef 

alan bu piyasa kadınları  teset-

tür ilkeleri ve popüler kültürün 

istekleri arasında bırakarak on-

lara çıkış kapısı olarak modern 

tesettürü sunuyor. Belki teset-

tür konusundaki bilinç eksik-

liğimizden, belki de zamanı 

yakalama, kendini ispatlama 

hevesimizden dolayı bu tuzağa 

çok çabuk düşüyoruz. Onların 

bizlere sunduğu gibi giyinmeyi 

kabulleniyor, üstüne bu moda-

ya aykırı davranan, tesettürü 

hakkıyla taşımaya ve yaşama-

ya çalışanları da yadırgıyoruz.  

Sorumluluk bilincini kuşanmış  

gençler olarak bizlerin yapma-

sı gereken  her şeyde olduğu 

gibi giyimimizde de sınırları 

asıl koyanın Allah olduğunun 

bilincinde yaşamaya çalışarak, 

çağla birlikte modern görünme 

telaşına düşüp modanın esa-

retinde ona bağlı olarak yaşa-

yan, giyinen, düşünen, kendi 

kimliğini modaya köleleştirmiş 

bireylere hakkın sınırlarını ha-

tırlatmak olmalıdır. 

Dipnotlar
1  Fatma Barbarosoğlu, İmaj ve Takva, 

Profil Yayıncılık, İstanbul, 2013.
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Ali Tarık PARLAKIŞIK

“Türkiye’de 
İslâmcılık Düşüncesi 
Sempozyumu”na Dair

B alzac, Köylüler’de der ki; “Bir 
Parisli köye gitti mi, tüm alış-

kanlıklarından yoksun kalır ve 
dostlarının bütün özen ve ilgisine 
karşın çok geçmeden saatlerin 
de ne denli ağır geçtiğini hisse-
der. Ev sahibiyle ev sahibesi, baş 
başa söyleyişi sonsuz sürdürme 
olanaksızlığı karşısında, “Burada 
canınız sıkılacak” derler saf saf. 
Gerçekten, kırın tadına varmak 
için, oraya çıkarlarla bağlı olmak, 
ilgisi olmak, yapılması gereken 
işleri bilmek, güçlüklerle boğu-
şup onları yenmenin hazzını tat-
mak gerek.” Bu iktibas ne mana 
ifade ediyor? Nasıl bir tasvir ki, 
İslâmcılık ile ilgili bir sempozyu-
ma dair kaleme alınan bir yazıya, 
bu iktibası adeta medhal olarak 
aldık?

“İslâmcılık” terkibiyle anla-
tılmak istenen, birçok metinde 
geçtiği üzere; inancı, ahlakı, ferdi 
hayatı, içtimai hayatı, tahsili, 

hukuku, siyaseti, ekonomiyi ilh. 
içine alan bir tez (bütün buudları 
itibariyle, antitezi ve sentezi olma-
yan bir tez). Yani, insan ve haya-
tı ilgilendiren her meseleye, her 
alana İslâm’ın hâkimiyeti davası/
meselesi. Yani bunun mücadelesi 
davası/meselesi.

“İslâmcılık” terkibinin 
Kur’ân’da ve Sünnet’de geçme-
diği açık. Peki, mezkûr terkip için; 
“galat-ı meşhur lugat-ı fasihten 
evladır” diyerek ya da o veya 
bu sebeple kullanmak doğru 
olur mu? Lakin belli gerekçelerle 
(Kur’ân’da ve Sünnet’de geçmi-
yor gibi) kullanmamak mı doğru-
dur? İlk nazarda basit gibi görün-
se de aslında mühim bir sualdir 
ve bu sual doğru veya yanlış, 
mezkûr mesele ile ilgili birçok 
kapıyı açıcı bir sualdir. Yine aynı 
şekilde bu suale, şu sualleri de 
zeyl olarak katabiliriz; İslâm ya da 
İslâmcılık bir ideoloji midir? Ya da 

ideolojik bir buudu da olan bir din 
midir? İdeolojiyse eğer ne zaman 
başlamıştır? İdeoloji kavramı ne 
zaman çıkmıştır/doğmuştur? 

Tavırsız Tavır Alışlar

İşte, “İslâmcılı(k)”ğın ‘ne’liği, 
artık bir fetva kurulu kurulur-
casına Müslüman âlimlerin ve 
mütefekkirlerin artık bir araya 
gelip bu meselenin bazı alanla-
rına ‘nokta’ koymalarının gerek-
sinimi ortadadır. (Muhtemelen) 
Müslümanlardan-“İslâmcı”lardan 
taşıyamayacakları bir yük bek-
liyoruz. Müslümanlardan-
“İslâmcı”lardan taşıyamayacakları 
bir yük beklediğimizin farkında 
olarak şöyle(ce) devam edelim;

 İster İslâmcılık olarak tav-
sif edilsin, ister İslâmî Hareket, 
İslâmî Mücadele ilh.; Allah’ın 
hakimiyeti davasıysa eğer dava, 
evvela şirkten, bidatten arınmış 
ve topyekun Allah’ın kitabına ve 
Rasulullah’ın Sünnet’ine dayalı 
bir telakki zemini ve fikir zemini 
olmak zorundadır. Bu ilkeyi günü-
müz “mahallesi” için düşünür ve 
dillendirirsek; tutarlı veya tutarsız, 
menfi veya müspet bir zemin 
olduğu müddetçe, aynı mesele 
için farklı zamanlarda farklı tavır 
alışlar gülünç durum oluşturmaz. 
Belki de İslâmî Hareket içerisinde 
‘belli bir yeri’ olanların en sıkıntılı 
noktaları ve durumları burasıdır. 
Ve bu durum yöneticiler saye-
sinde arkadan gelen nesilleri de 
yerine göre bu düalist tavra sok-
maktadır. Bu düalist tavır tutarsız 
bir görünüm arz etmektedir. Bu 
da Allah’ın davasında olmaması 
gereken bir tavırdır. Ama “insan” 
dediğimiz “ben”, yani yaptı-
ğı amellere göre, müspet veya 
menfi bir hale bürünen canlı, 
‘konum’u itibariyle, hata, günah 
ve türevlerine bulaşmama gibi bir 
durumu bir garantilenmiş değil-
dir. Allah’ın dini İslâm, şümullü, 
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Emin Erişirgil’in “Bizde Neden 
Filozof Yok?” sorusu da farklı 
bir zaviyeden bir nazar olarak 
mühimdir bu noktada. Biraz tafsi-
latlandırmayla “İslâmcılık” mese-
lesine; muhafazakârlığı, devlet 
ile olan ilişkiler, (menfi manada) 
evrilmeye ve entegre olmaya açık-
lığımız, tarihi mirası, kendinden 
membaını bulan dinamizmini-
dinamikliğini, “düzen”in bastır-
ma ve sindirme politikalarını, 
soğuk savaş dönemini ve etkile-
rini (haliyle tepkilerini) ilh. nazar 
ettiğimizde gündemde oluşunu 
biraz daha müşahede edebiliriz. 
Yani, bitmemiş bir harbin romanı 
gibi. 

 Zeytinburnu’nda 17-19 
Kasım 2013 tarihlerinde ter-
tiplenen “Türkiye’de İslâmcılık 
Düşüncesi Sempozyumu”na dair 
bazı noktaları belirtmeden önce, 
bazı fikri noktaları ve meselele-
ri zikretmenin yerinde olduğu 
kanaatindeyiz. Şimdi şahsi naza-
rımızla sempozyumun bazı müs-
pet ve menfi taraflarına muhta-
saran eğilebiliriz. Sempozyumun 
müspet ve menfi taraflarına 
eğilirken, aynı zamanda ‘usul’e 
dair bazı noktaları da yer yer zik-
retmiş olacağız. Sempozyumun, 

“Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi 
ve Hareketi” adıyla kitaplaştırılmış 
metni üzerinden adeta kısa bir 
muhtasar bir tur yapacağız. 

 Öncelikle sempozyumun (ve 
haliyle tebliğcilerin) oldukça geniş 
ve meseleyi ayrıntılı bir şekilde 
ele alınması oldukça müspet. 
Sempozyumun meseleyi birçok 
veçhesiyle ortaya koyması da 
müspet bir durum. Haliyle sem-
pozyumun tebliğlerinin kitaplaştı-
rılmasının mühim bir iş olduğunu 
dikkate almak zorundayız. Bazı 
bölümlerin daha geniş ‘olabilirliği-
ni’ de gözden kaçırmamak gerek. 
Misal vermek gerekirse, her ne 
kadar farklı konularda ki tebliğle-

ulvi bir davadır ve bu davanın 
ilkeleri ve akideleri insanlar tara-
fından belirlenmemiştir. Düalist 
tavır ve benzeri sözleri yukarıda 
eleştirdiğimiz duruma misal ver-
mek gerekirse, Suriye cihadını 
zikredebiliriz. Bazı kalem sahip-
lerinin İran’ın, Suriye’deki tavrına 
ilişkin, 1979’daki devrimde önce-
de böyle idi, dercesine yorumlar 
yaptıklarını gördük. İmdi burada 
iki mesele var; dedikleri şekil-
de inanıyorlarsa, bugüne kadar 
İran’a verilen destekle birlikte, bu 
ve benzeri durumların da daha 
önce eleştirilmesi gerekmiyor 
muydu? Bu durum “omurgasız-
lıksa”, ikinci durum da olması 
gereken fikri zeminin olmaması 
ve benzeri şekillerde eleştirilme-
si gereken bir durumdur. Yani, 
İran ve hempalarının 1979’dan 
önce de, Suriye’de ki Baas yöne-
timine ilişkin tavrının bu oldu-
ğu bilinmiyor idiyse, o tarihler-
de dergilerde, uçsuz bucaksız 
İran “propagandası” yapanlarda 
“fikirsiz” bir durumun var oldu-
ğu müşahede edilmektedir. Yani, 
fikri bir zemini olmadığını gös-
terir. İslâmî Hareketin herhangi 
bir üyesi her şeyi bilmek zorunda 
değildir. Ama yöneticiler, dergi 
sahipleri, kalem sahipleri, önde 
gelenler ilh. bir takım meselele-
ri bilmek zorundadırlar. Çünkü 
onların bu ‘ikircikli’ tavır alışları 
(daha doğrusu tavırsız tavır alışla-
rı) sayesinde arkadan gelen genç 
nesillerin heyecanlarını ve heye-
canlarıyla doğrudan ilişkili bütün 
meselelerde, tabiri mümkünlük 
derecesinde caiz ‘oynamak’ olur 
ki mezkûr durumlar ‘oynana-
cak’ ‘şeyler’ değildir ve mezkûr 
‘şeyler’in misallerini de rahatlıkla 
müşahede edebiliyoruz. 

Canlanan Müzakereler 

“İslâmcılık” müzakerelerinin 
bir miktar da olsa tekrardan can-

l an -
ması ne mana-

ya geliyor? Ya da şahsi görüşü-
müz o ki, “İslâmcılık” her zaman 
açıktan olmasa bile, öyle veya 
böyle her zaman hep canlı ve 
gündem de olan bir meseledir. 
‘Müslüman damar’ın her yer yer 
bazı zaaflar ve handikaplarla da 
olsa görünür bir şekilde coğraf-
yamızda baskın bir unsur oluşu, 
gündemde oluşunun esbabından-
dır. Coğrafyamızda var olan bir 
kimliğe karşı, her türlü beslenen 
ve saldırılan bir düşmanlık ve 
çeşitli tasvirlerin (ki, bu tasvirler 
bir yaşanmışlığın tasvirleridir) olu-
şudur bu. Muhtemel ki, Mehmet 

İslâmcılık müzakerele-

rinin bir miktar da olsa 

tekrardan canlanması 

ne manaya geliyor? 

Ya da şahsi görüşü-

müz o ki, “İslâmcılık” 

her zaman açıktan 

olmasa bile, öyle veya 

böyle her zaman hep 

canlı ve gündem de 

olan bir meseledir. 

‘Müslüman damar’ın 

her yer yer bazı zaaf-

lar ve handikaplarla 

da olsa görünür bir 

şekilde coğrafyamız-

da baskın bir unsur 

oluşu, gündemde 

oluşunun esbabın-

dandır.”
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rin içerisinde daha başka isimle-
rin zikredilmiş olsa bile; “Öncüler 
ve Dönüştürücüler” bölümünde 
Said Nursi, Necip Fazıl Kısakürek, 
Nurettin Topçu, Sezai Karakoç ve 
İsmet Özel’le yetinilmemesi gere-
kirdi. Çünkü bu bölüm Said Halim 
Paşa, Mehmet Akif Ersoy hatta 
Hayrettin Karaman’a kadar geti-
rilebilecek bir çizgide, “öncü”lük 
ve “dönüştürücü”lük vasfına 
malik olabilecek “öncü”lerin var-
lığına rastlayabiliyoruz. Bu açık-
lamalardan, yaşayanlardan Sezai 
Karakoç ve İsmet Özel’in bu baş-
lık altında bahsedildiği nispette 
yer almayacağı açık.

Bir Tefekkür Telakkisi İçin

Herhangi bir din veya ide-
olojiye dair derinlikli bir tahlil 
yapılacak ise eğer, o din veya 
ideolojinin bilinmesi gerekiyor. 
İslâmcılık, herkesin entelektüel-
liğini konuşturabileceği bir alan 
değildir. Bir din, ideoloji, fikir ilh. 
geçmişi, geleceği, ilkeleri tahlil 
yapılacaksa ve bu tahliller ilke-
leri de bağlayan meselelerse o 
din, ideoloji ve fikri muhtevası ve 
ilkelerinin bilinmesi gerekir (dik-
kat edilmesi gereken bir nokta 
tahsil edilmesi gerekir demiyo-
ruz, bilinmesi gerekir diyoruz.) 
Muvazenesiz eleştirilerin, akıldaki 
şablona göre meselelere kaftan 
biçmenin; sahih, akli, ruhi ilh. bir 
tefekkür telakkisi için tutarsızlık 
oluşturacağı açıktır. Dolayısıyla 
İslâmcılığın, ‘İslâmî Hareket’ 
veya ‘İslâmî Mücadele’den farklı 
bir yere konumlan(dırıl)ması da 
tahayyül edilemez bir durumdur. 
Bu minval üzere tağut, zalim, 
müstekbir, adalet gibi Kur’ân’i 
kavramlardan bağımsız bir İslâm/
İsl âmcılık/İslâmî Hareket tahayyül 
edilemez. Bu minvalde de sem-
pozyumun tebliğcilerinden Alev 
Erkilet’in “Allah(‘ın rızası) mer-
kezli bir İslâmcılık” hatırlatması 

da oldukça mühim bir nokta. 
Alev Erkilet’in “2. Dünya Savaşı 
Sonrası Şartlarda “Arı-Duru” Bir 
İslâm Arayışı: Ercümend Özkan, 
İktibas ve İslâm Partisi Deneyimi” 
başlıklı tebliğinde ki şu satır-
larda tanım-konum zaviyesin-
den mühim: “1950 sonrasında 
Türkiye’de İslâmcılığın mahiyeti-
ne, kimler tarafından taşındığına, 
temel katkılarının ve sorunlarının 
neler olduğuna dair tartışmalara 
girmeden önce, konu ile ilgili 
yorum farklılıklarının kaynağın-
da yer alan tanım farklılıklarına 
değinmek gerekir ki, İslâmcılık 
dediğimizde nasıl bir bütüne 
işaret ettiğimizi somut şekilde 
ortaya koyabilelim. Bu açıdan 
bakıldığında, tanımsal düzeyde 
üç temel sorundan bahsetmek 
mümkündür: 

a) Tanım yaparken İslâmcılık 
ile İslâm arasına ayrım koyma 
çabası; İslâm’ı olumlarken, 
İslâmcılığı bir ideoloji olarak nite-
leyerek mahkûm etme eğilimi. 

b) İslâmcılığı modernite ile 
birlikte, daha doğrusu ona tepki 
olarak ortaya çıkmış –temel değil- 
türev bir kategori olarak tanım-
lama, modern/modernist olarak 
niteleme ve modernleşme süre-
cinde yol alındıkça ortadan kalka-
cağını iddia etme eğilimi. 

c) İslâmcılık ile İslâmî 
Hareketler arasındaki bağlantının 
doğasını, İslâmcılığı siyasal İslâm 
tezine bağlamanın ve giderek 
terörizmle özdeşleştirmenin aracı 
olarak kullanma eğilimi. Kısaca 
da olsa bu konuları netleştirme-
den, Türkiye İslâmcılığının 1950 
sonrasında aldığı biçimlere değin-
mek eksik bir girişim olacaktır.” 

Yine sempozyumda sunulan 
tebliğlerin, gözden geçirilerek 
kitaplaşması sonucu oluşan çalış-
manın, her metni ayrı ayrı ve 
bir bütün olarak tahlil ve tetkik 
edilmesi gerekir. Daha vasat bir 

tabirle tahlil edilmesi gereken 

bir çalışma var önümüzde. Misal 

olarak, Mümtazer Türköne’nin 

“İslâmcılığın Ölümü” başlıklı teb-

liğinde, İslâmcı birikim ve AK 

Parti üzerine yaptığı yorumların 

göz önüne alınarak iyi bir eleştiri 

süzgecinden geçirilmesi gereki-

yor. Özellikle tahliller buudundan 

Alev Erkilet’in tebliğinin mühim 

olduğunu bir kere daha vurgula-

yalım. Erkilet’in, Ercümend Özkan 

özelinde olan yazısı, Ercümend 

Özkan’ın eylemleri, çalışma-

ları ve fikirleri işlenirken bahsi 

geçen dönemlerin mühim bir 

kritiğini görüyoruz. İslâmcılığın, 

üzerinde kalem oynatılabilecek 

bir alan haline gelmesine karşın, 

İslâmcıların ve İslâmcılığın hakiki 

‘ret’leri, ‘amaç’ları, ‘çalışma’ları 

ve ‘fikir’lerine dair tarihi tahliller-

de, Alev Erkilet’in Hizb-ut Tahrir 

ve Ercümend Özkan bağlamında-

ki tahlilleri, bu minvalde mühim. 

Belki de İslâmcılık üzerine kalem 

oynatanların umumi bir sıkıntısı bu 

olsa gerek. Çünkü, İslâm (Fatiha 

Suresi’nde bize bildirildiği gibi) 

“âlemlerin Rabb’i” olan Allah’ın 

insanlığa gönderdiği dinin adıdır. 

Ed-Din esprisinin manası mühim-

dir. Dolayısıyla İslâm’ın her nevi 

ilkeleri Allah tarafından belirlen-

miştir. Meşruluk umdesi Allah’ın 

koyduğu akide ve ilkelerin tespit-

lerine göredir. Dolayısıyla hayatın 

içinde Allah’ın rızasını hedefleyen 

her nevi aksiyon, maddi ve mane-

vi buudları ihmal edilerek tefek-

kür edilemez. Dolayısıyla herkesin 

üzerinde kalem oynatabileceği, 

sınırsız her nevi entelektüel tar-

tışmalara açık, hiçbir disiplini ilh. 

olmayan bir saha olmadığı gayet 

açık olsa gerek.

 Sahi; bir Parisli köye gitse ne 

kadar süre tüm alışkanlıklarından 

yoksun kalır ve kırın tadına ne 

zaman varabilir?
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 SON AÇIK MEKTUBUMDUR 

Aziz Ağabeyim,

Size el yazısıyla karalayıp 

postaladığım ilk mektubumu 

basılı bir kitabın sahifeleri ara-

sında okuyunca doğrusu uzun 

yıllardan bu yana yaşamadığım, 

yaşamak isteyip de yaşayamadı-

ğım kimi duyguların hücumuyla 

kalbim çarpmaya başladı. Çok 

uzun boylu olmasa da nadiren 

gerçekleşen görüşmelerimizde 

sizi dinlerken hafızanızın sergi-

lediklerine karşı hayranlığım her 

seferinde biraz daha artıyordu. 

Elimde tuttuğum İz Yayıncılık 

mührünü taşıyan Açık Mektup-

lar adlı kitap mevcut kanaatimi 

daha da pekiştirdi. Gerçi yazılı 

hale dönüştükten sonra artık 

vesika hükmünü kazanmış bu-

lunmaktadır bu metinler. 1965 

yılında, Yeni İstiklal mecmuası-

nın kültür-sanat sahifesinde üç-

beş aylık bir süre zarfında oku-

yucu mektupları başlığıyla biz 

çıraklara kalfalık öğrettiğiniz o 

yılların hatırası meğer ne kadar 

kıymetliymiş. 

Ben ilk mektebi Diyarbakır’da 

okuduktan sonra babımızın tayi-

ni sebebiyle Malatya’ya gelmiş-

tik. Çok küçük yaşlarımızdan iti-

baren evimizde İslâmî bir hayat 

yaşandığını görerek biz çocuklar 

da aynı istikamette kendimizce 

bir seçim yapmıştık. Malatya’da 

yedi kardeş olmuştuk. Ben en 

büyükleriydim. İslâmî hayatımı 

sıradan kılmamak maksadıyla 

arayışlar içerisindeydim. Harput 

kültür havzasının üzerimdeki en 

derin izi Klasik Musiki formun-

da okunan Harput Türküleri 

ve evet, yine Harput’a mahsus 

ezanlardı. Onlar nasıl olduysa 

beni şiirle buluşturdu. Kur’an 

okumayı oradan da erken za-

manlarda Osmanlıca metinleri 

çözmeyi kendi kendime başar-

mıştım. Babamın ilk mektep 

şahadetnamesi Osmanlıca idi. 

Ve o da okuryazar sayılırdı. Bu 

elbette bir avantajdı lakin ba-

bam artık o tür okumaları bırak-

mış yalnızca sohbet halkalarıyla 

meşguldü. Onun küçük Osman-

lıca Kütüphanesi bana kalmıştı. 

Evdeki bütün kitapların altını 

üstüne getirmiştim. Okuduk-

larımın birkaç misli de eser(!) 

meydana getirmiştim. İki defter 

dolusu şiirim vardı. Birisi tama-

men aruz diğeri ise hece vez-

niyle yazılmış şiirlerden mürek-

kepti. 1962 yılından başlayarak 

ulaşabildiğim bütün mecmua ve 

kitapları okuyor, bir bölümüne 

eser(!)lerimi postalıyordum. On-

lar da yayınlıyorlardı. Hatta bir 

kısmı beni Anadolu’da çalışan 

bir Türkçe öğretmeni sanıyordu. 

Fikir ve Sanatta Hareket, Türk 

Yurdu gibi mecmualar bunların 

en meşhurlarıydı. 

Aziz Ağabey, belki iyi ve 

doğru seçim yapamasam da 

çok okuyan birisiydim. Gerçi o 

tarihlerde iyi ve doğruyu bırakı-

nız, seçim yapabilecek miktarda 

okunmaya değer eser de o ka-

dar azdı ki. Buradaki okunmaya 

değer ifadesinden bir maksa-

dımın da güç yetirebileceğimiz 

olduğunu asla unutmuyorum. 

Çünkü elli kuruş bedelle satılan 

mecmuayı alabilmek için bir haf-

talık harçlığı biriktirmek gerekir-

di. Okul silgilerimden bir tanesi 

dikdörtgen biçiminde ve hayli 

kalıncaydı. Jiletle onun üzerine 

adımın baş harflerini möm şek-

linde oyarak ondan bir mühür 

yapmıştım. Bugün kütüphane-

nim en yıpranmış kitabı olarak 

duran, ellili yıllarda İnkılâp ve 

Aka Kitabevi’nin yayımladığı Sa-

Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Son Açık 
Mektubumdur
-Rasim Özdenören’e-
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hiç durmadan bana onlardan 
söz ediyordunuz. Benimse bir 
şehir hakkında eski sakininin 
söylediği bu sözler büyük hay-
ranlığımı kazanmıştı. Şehir ve 
insan arasındaki sıcak alakayı o 
zaman keşfetmiş ve bir daha hiç 
ama hiç bırakmamıştım.

Halkın Teze Cami dediği Ma-
latya Yeni Camiinin alçacık be-
ton bahçe duvarları üzerine ser-
gileyerek seyyar kitap satan ve 
kiralayan Darendeli satıcılardan 
birisine olan küçük bir borcunu-
zu (on kuruş muydu) ona öde-
mek üzere adamı arayıp da bu-
lamamıştık; yanlış mı hatırladım. 

Bugün iyice biliyor ve anlı-
yorum ki insan boşuna Rasim 
Özdenören olmuyor. Rabbim 
ömrünüzü sağlıklı ve uzun eyle-
sin. Seyredesiniz diye o tarihler-
de yazdığım şiirleri taşıyan def-
terlerin kapak fotoğraflarını da 
yazıma eklemek istedim. Onları 
itina ile ciltlemiş, kapak yapmış 
adeta kitaba döndürerek kendi-
mi tatmine çalışmıştım. Umarım 
sizi biraz keyiflendirir. O defter-
lerdeki şiirlerin hiçbirisi maalesef 
kitaplarıma girebilme cesareti 
gösteremedi. Arşivde boynu bü-
kük belki de bu günü bekliyor-
lardı. Şiirleri tabii ki göstermeye-
ceğim. Ama onları ihtiva eden 
defterlerin güya kitap isimleri ve 
güya kapaklarıdır bunlar. 

Dualarınızı bekliyorum, 
Allah’a emanet olunuz.

fahat üzerindeki mührümün ki-
taba verdiği rakama bakıyorum 
489 çıkıyor. Bu kadar kitabım 
varmış. Gerçi bunların elli kadarı 
hediye bir o kadarı da babamın 
kütüphanesinden aşırmaydı. 
Demek ki geriye kalan üç yüz 
küsur kitabı bizzat kendim satın 
almıştım. 

Yeni İstiklal mecmuasını da 

aynı yıllarda bazen satın alarak 

bazen de Sıtma Pınarı Semtin-

de terzilik yapan Ahmet Ak-

bay ağabeyin dükkân vitrinine 

astığı nüshalardan izliyordum. 

Ben hece ve aruz vezni dışında 

yazmıyor, serbest vezinli şiirden 

de pek fazla hazzetmiyordum. 

Gelin görün ki 1965 yılı şubat 

ayından haziran ayına kadarki 

sürede, Yeni İstiklal mecmuası-

nın kültür sanat sahifesinde bir 

yenilenme göze çarpıyordu. De-

neme yazıları, hikâye ve şiirlerde 

müthiş bir kalite artışı vardı ve 

bu benim başımı döndürmüş-

tü. Sezai Karakoç başta olmak 

üzere -gerçi daha önceki nüsha-

larda da yazıları vardı- Ebubekir 

Sonumut, Mehmet Akif İnan, 

Celil Kahvecioğlu (yani siz sevgi-

li ağabey), Erdem Bayazıt, Cahit 

Zarifoğlu yazı ve şiirleriyle beni 

şaşırtmışlardı. 

Ben o tarihlerde evvela eski 

dil taraftarıydım. Sizler Öztürk-

çe denilen dili kullanıyordunuz. 

Ben mektepte “Arı Dili Koruma 

Kolu” ile mücadele ediyor, böyle 

dil uydurmacılığına karşı çıkıyor-

dum. Ayrıca sizin yayınladığınız 

şiirlerin neredeyse tümü serbest 

vezinle ve hiç de ilk nazarda an-

laşılır(!) gözükmüyordu. 

Aziz ağabey bu minvalde 

devam ederken Şubat 1965’te 

biz çıraklardan ürünlerimizi iste-

diniz. Ben de doğrusu gizli bir 

kibri de kalbimde saklayarak 
Unutmak başlıklı şiirimi size pos-
taladım. Necip Fazıl’ın tesirinde 
kaldığımı bana söyleyen demek 
sizdiniz. Ama sizinle daha ilk 
kez tanışıyor olmamıza rağmen 
şiirimi de yayımladınız. İçimdeki 
şair bakımından şiirle meşguliye-
timin doğruluğu tescillenmişti. 
Şimdi sıra hece, aruz ve eski dil 
taraftarlarının serbestçilerden 
intikam almasına gelmişti de-
mek ki, o mütekebbir ve küs-
tah ifadeyi de ihtiva eden ikin-
ci mektubu postalamışım. Siz 
isterseniz itiraz edin ama ben 
ikinci mektuptaki ifadeyi kullan-
mış olmamın bugün yakışıksız 
olduğunu düşünüyorum. 

Aziz ağabey, bu son mek-
tubu acaba neden yazıyorum? 
Teşekkür mü etmeli özür mü 
dilemeliyim? Hangisine erken 
davranmalıyım? Üstelik bana 
yaptığınız nasihatin işe yaradı-
ğını da M. Fatih Kutan ile ara-
nızdaki söyleşide belirtmişsiniz. 
İnsanlar usta ve kalfalarına min-
net borçlarını en iyi nasıl öderler 
bilemiyordum; bu sebeple bir 
son mektupla bunu tescillemek 
istedim. Aynı yıllarda Malatya 
seyahatinizde Çekmegil akade-
misine uğramıştınız. İlk göz ağrı-
larınızdan olan bu şehri size ben 
rehberlik ederek gezdirmiştim. 
Şehrin hemen her köşesinde 
ciddi ve hiçbir teferruatını unut-
madığınız hatıralarınız vardı ve 
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 SOSYAL MEDYA: SINIRSIZ ÖZGÜRLÜK MÜ? 

K
anada lı İletişim Bilimci 

Marshall McLuhan ‘’Araç 

Mesajdır’’ ilkesini ortaya koy-

muştu. Bu slogan ne mana-

ya geliyor? Esas itibariyle şu 

anlama geliyor:  Sosyal Medya 

ve İnternet dünyayı algılayış 

tarzımızda köklü bir değişikli-

ğe sebep oldu. Dünyanın öbür 

ucunda olan gelişmeleri duyma-

mızı, görmemizi ve oraya canlı 

bağlantı kurmamızı sağlayarak, 

duyu organlarımızın ulaşabildi-

ği alanları genişletti.  Eskiden 

gazete sütunlarından, yazılı 

olarak enformasyona  ulaşır-

ken artık internet ortamında 

video izleyerek aynı enformas-

yonu görebiliyoruz, programlar 

vasıtasıyla dünyanın öbür ucuy-

la  interaktif bir iletişim kurabi-

liyoruz. Böylelikle enformasyo-

nun bize geliş biçimi mesajın 

kendisi haline geliyor.

Türkiye’de toplumsal yaşam-

da  sosyal medya artık en büyük 

interaktif iletişim mecrası haline 

gelmiş durumdadır. Etrafımızda 

sosyal medya kullanmayan 

insan yok denecek kadar azdır. 

İnsanlar sosyal medya yoluyla 

fikirlerini beyan  ediyor, sevdik-

leri müzikleri paylaşıyor, sev-

dikleri filmler hakkında yorum 

yapıyor, çektikleri resimleri pay-

laşıyor, bakanlara,  milletvekille-

rine, idarecilere ulaşabiliyor ve 

daha birçok işini sosyal medya 

üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Sosyal Medya kullanıcı içeri-

ğinin ta kendisidir. Geleneksel 

yazılı ve görsel medyada içeriği 

sunanlar eğitim almış profes-

yonellerken, sosyal medyada 

genel olarak profesyonel olma-

yan geniş kitleler içeriği oluştu-

rur. Görsel ve yazılı medyadan 

en büyük farkı haber kaynağı-

nın kurumlardan, bireylere kay-

masıdır. Kısacası Sosyal Medya  

kullanıcı içeriğinin yayıldığı, 

yayınlandığı, paylaşıldığı her 

türlü platformun genel adıdır.

Sosyal Medya kullanı-

mı her geçen gün artmakta-

dır. Uluslararası Sosyal Medya 

Derneği (USMED) araştırma-

sına göre  Facebook ağının 

toplam 1 milyar 150 milyon 

kayıtlı kullanıcısı var. 2013 yılın-

da mobil cihazlardan 4,2 mil-

yon insan sosyal ağlara giriş 

yapmış. İnstagram’da yer alan 

fotoğraflara her saniye 8000 

beğeni yapılmış. RT alan twe-

etlerin %28’i please retweet 

(lütfen retweet) cümlesini içe-

riyor. Facebook günde 665 mil-

yon kullanıcı sayısına ulaşmış. 

Twitter ‘a günde 400 milyon 

tweet atılmış.

Sosyal Medya dünyasında 

içeriği üreten biziz. İçeriği düzen-

leyip paylaşan editör biziz. Son 

merci olan genel yayın yönet-

meni biziz. Sosyal ağlar aracı-

lığıyla dağıtımını yapan biziz. 

Kimse bize sansür uygulayamı-

yor. Kimse bize onu yazma, 

bunu yaz, şu olmamış şöyle 

yap diyemiyor. Acaba sınırsız 

özgürlük alanı mıdır bu  sos-

yal medya? Sosyal Medya’da 

inandığımız ilkelerin, yaratıcı-

nın emirlerinin hükmü kalkıyor 

mu?  Sosyal Medya dünyasın-

da Kur’ân inanan insanlara ne 

kadar yol gösteriyor?

Sosyal Medya dünyasında 

dehşet bir enformasyon akışı 

ile karşı karşıya kalıyoruz. Anlık 

sevinçlerle, anlık üzüntülerle, 

anlık kızgınlıklarla, anlık kahka-

halarla karşı karşıya kalıyoruz. 

Ani tepkiler veriyoruz ondan 

sonra verdiğimiz bu tepkiler 

dolayı pişmanlıklar duyuyoruz. 

Kur’ân bir hayat tarzıdır ve ileti-

şim ile kişilerarası iletişim ile ilgili 

konuda da belirli ilkeler koymuş-

tur. Eğer Kur’ân ilkelerine ve 

emirlerine riayet edersek  top-

lumsal yaşamın dijital boyutu 

olan sosyal medyada arkadaşla-

rımıza mahcup olmayız ve fitne-

ye, fesada alet olmamış oluruz. 

İnsanlara zarar getirecek işlerin 

içine girmemiş oluruz.

Bu durum ülkemizin içinde 

bulunduğu gündem ile çok ilin-

tilidir. Ses kayıt dinlemeleri, gizli 

çekilmiş video kayıtları, insanla-

Furkan GENÇOĞLU

Sosyal Medya:
Sınırsız 
Özgürlük mü?
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doğruluğunu araştırın. Yoksa 
bilmeden bir topluluğa kötülük 
edersiniz de sonra yaptığınıza 
pişman olursunuz.” (49/6)

Önümüze çıkan her türlü 
haberi yaymak bizi fitnenin, fesa-
dın dağıtıcısı haline getirebilir. 
İnsanları, toplulukları, kurumları 
birbirine düşürebiliriz. İnsanların 
birbirlerine karşı kin ve nefret 
biriktirmelerine sebep olabiliriz.  
Öyle kritik anlar olur ve öyle 
haberler alırız ki eğer araştır-
mazsak, olduğu gibi yayarsak 
insanların ölümlerine, yaralan-
malarına dahi sebep olabiliriz.

Sorumluluk sahibi bir 
Müslüman yazıp yayınlayacağı 
haberleri ve bilgilerin kaynağı-
nı iyice araştırır. Enformasyon 
akışının içine kendini kaptırmaz, 
kendisini ve çevresini denet-
leyici görevi görür. Her önü-
müze gelen haberi nakletmek 
Allah’ın emirlerine ve peygam-
ber efendimizin uygulamalarına 
karşı bir tutum sergilemektir. 
Sevmediğimiz insanlarla ilgili 
mevzularda da olsa, tutumu-
muz vahyin temel ilkelerine 
göre şekillenmelidir…

rın evlerinin içlerinin izlenmesi, 
insanların yatak odalarına kadar 
girilmesi gibi birçok ahlaksız-
lıkla karşı karşıyayız. Bir kere 
şunu sormak kaçınılmazdır: Bir 
müslüman bir insanı yasa dışı 
olarak, gizli kapaklı bir şekil-
de dinleyebilir mi? Bunu her 
türlü ortamda paylaşabilir mi? 
Bir müslüman bir insanın özel 
hayatını kameraya alabilir mi? 
Bu kameraya alınmış görüntüle-
ri izleyebilir mi? Bu görüntüleri 
paylaşabilir mi? Örneğin Deniz 
Baykal’ın, Cübbeli Ahmet 
Hoca’nın, MHP’li vekillerin 
olduğu iddia edilen görüntüleri 
izlemek veya paylaşmak doğru 
muydu? Dindar bir haber site-
si profili olan bir site  eliyle 
Deniz Baykal’ın görüntülerinin 
servis edilmesi müslümanlar için 
büyük bir zillet değil miydi?  
Siyasal, sosyal, iktisadi, ahlaki 
her türlü alanda temel ilkeleri 
belirlemiş olan kitabımız Kur’ân 
bu konuda ne söylemiş gelin 
bakalım, cevapları bulalım.

Tecessüs, insanların gizli hal-
lerini araştırmak, keza onların 
gıybetini yapmak da bu ayet-
le şiddetle yasaklanmıştır. Gizli 
halleri araştırmak fertlere oldu-
ğu gibi devlet yetkililerine de 
haramdır. Bir hadiste işe şöyle 
denilir: “İdareci, halkın mah-
rem ve gizli hallerini araştırırsa 
onların ahlâkını ve düzenlerini 
bozar”. Bir başka ayette ise şu 
söylenir:  

“Ey iman edenler! Sizden 
hiçbir topluluk bir başka toplu-
lukla alay etmesin. Ne mâlum? 
Belki alay edilenler edenlerden 
daha hayırlıdır. Kadınlar da 
başka kadınlarla alay etme-
sinler.  Belki de alay edilen-
ler edenlerden daha hayırlı-
dır.  Birbirinizi, (daha doğru-

su kendilerinizi) karalamayın. 
Birbirinize kötü lakaplar tak-
mayın.  İman ettikten sonra 
insanın adının kötüye 
çıkması, fasık damgası 
yemesi ne fena bir şey-
dir! Kim tevbe etmezse 
işte onlar tam zalim 
kimselerdir.” (49/11)

Sosyal Medya ağla-
rında birçok haber ile 
muhatap oluyoruz. Bazı 
haberler doğru, bazı 

haberler yanlış çıkabiliyor. Hiç 
denetime muhatap olmayan bu 
ağlarda yalan, fitne ve fesadın 
yayılma olasılığı oldukça yüksek. 
Özellikle sevmediğimiz, hoşlan-
madığımız kesimler ve kişiler 
hakkında yapılan haberlere 
direk olarak atlıyoruz ve payla-
şabiliyoruz. İki gün sonra habe-
rin yalan olduğu ortaya çıkınca 
yüzlerce kişinin önünde mah-
cup oluyoruz.  İnandığımız ilke-
ler bu konuda ne diyor bakalım: 
“Ey iman edenler! Eğer bir fâsık 
biri size bir haber getirirse onun 

Sorumluluk sahibi 
bir Müslüman yazıp 
yayınlayacağı haber-
leri ve bilgilerin kay-
nağını iyice araştırır. 
Enformasyon akışının 
içine kendini kaptır-
maz, kendisini ve çev-
resini denetleyici göre-
vi görür. Her önümü-
ze gelen haberi nak-
letmek Allah’ın emir-
lerine ve peygamber 
efendimizin uygula-
malarına karşı bir 
tutum sergilemektir. 
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 I

Y azacaklarımıza, tartışacakları-
mıza mihver oluşturacak, çer-

çeve çizecek bir soruyla başlaya-
lım ilkin: Kur’ân’da bir Yusuf ile 
Züleyha kıssası var mı?

 Yok. Hâl böyleyken yani 
Kur’ân’da bu isimle anılan, anla-
tılan, aktarılan bir kıssa, bir pasaj 
bulunmamasına rağmen, zaman 
içerisinde, -sözlü kültürde bir halk 
hikâyesi olarak yaşatılanlar bir 
yana- bu eksende oluşmuş ve 
bir aşk hikâyesi formu kazanmış 
büyük bir külliyat, büyük bir anla-
tı tomarı var. 

 Rivayetlerle, şiirlerle, müsta-
kil mesnevilerle, yazılarla, öykü 
ve romanlarla hatta edebî ve 
kültürel incelemelerle örülmüş 
bu devasa literatürün bundan 
sonra da dallanıp budaklanmaya 
devam edeceği söylenebilir. Zira 
yanlış algılara ve anlatılara zemin 
oluşturan muharref geleneğin, 
sağlıklı bir Kur’ân bilgisi ile test 
edilip sorgulanmamış birikimin 
hâlâ tedavülde olduğu ve büyük 
bir iştiha ile kapışılıp sömürüldü-
ğü bir zaman diliminde yaşıyoruz. 
Türkiye dışında da durumun çok 
farklı olduğunu söylemek müm-
kün değil.1

 Kur’ân’da bir Yusuf ile 
Züleyha kıssası yok. Bir Yusuf 

suresi var, Yusuf Peygamber kıs-
sası var. Hz. Yusuf’un hayatını 
ve davetini anlatan ve 111 ayet-
ten oluşan bu sure, Kur’ân’daki 
12. suredir. Bu kıssa hem sureye 
adını vermiş ve anlatımı o surenin 
sonuna kadar sürmüştür, hem 
tek seferde inen ender surelerden 
birinin omurgasını oluşturmuştur 
hem de bu kıssanın anlatımında 
-kıssaya hâkim olan Muhammedî 
davet karakteri hariç tutulursa- 
Kur’ân ile Tevrat birçok ayrıntıda 
mutabıktır.2

 Kıssada “Aziz’in karısı” ola-
rak geçen ve Yusuf’tan “murad 
almak isteyen” ahlaksız bir kadın 
vardır ki zamanla bu kadına veri-
len “Züleyha” ismi tevatür hâline 
gelmiştir. Arada, karşılıklı ve yakı-
cı bir “aşk” filan da söz konu-
su değildir. Yusuf bir keresinde 
bu kadından kaçmak isterken 
kadın gömleğini arkadan tutup 
yırtar. Kocası gelince de kölesi 
Yusuf’a iftira eder ve onu suçlar. 
Karısına pek inanmamakla bir-
likte, dedikodunun artmasından 
çekinerek Aziz, Yusuf’u zindana 
attırır. Zindanda epeyce kalan 
ve Rabbine yönelen Yusuf, kralın 
rüyasını yorumlamak için saraya 
çağrıldığında ilk iş olarak kendi-
sinin masum olduğunu söyler ve 
bunun tebliğ ve tasdik edilme-

sini ister. Bunun üzerine kadın 
isteklerini, yaptıklarını itiraf eder 
ve Yusuf’u temize çıkarmış olur. 
Olayı bilen ve daha önce kendileri 
de Yusuf’u görmüş olan diğer 
kadınlar da onun masumluğuna 
tanıklık ederler. Kıssanın deva-
mında bir daha bu olaya dönül-
mez. Böyle olmasına ve hadis 
koleksiyonlarında da konuyla ilgili 
farklı bir aktarım bulunmamasına 
rağmen; söz konusu literatür için-
de “büyük bir aşk” uydurulmuş, 
bu aşk hikâyesi birçok yönüyle 
dallanıp budaklandırılmış, Yusuf 
peygamber -sonradan özür beyan 
etse ve pişmanlığını dile getirse 
de- şeytana uyan ve arzularının, 
şehvetinin esiri olan bu kadın-
la evlendirilmiş ve daha birçok 
ayrıntı eşliğinde devasa bir anlatı 
türetilmiştir.

 Özetlediğimiz boyutuyla da 
görüldüğü gibi bu kıssada bir 
“aşk” yoktur. Hatta kadın açısın-
dan baktığımızda da bu böyledir. 
Yani “tek taraflı/platonik bir aşk” 
da söz konusu değildir. Yalnızca 
“cinsel bir tutku, şehvet, güzel 
ve çekici bir köleden murad alma 
isteği” söz konusudur. Kısa süren 
bir şaşkınlıktan sonra, Rabbinin 
izni ve yardımıylabu yönelişten 
kaçınan Yusuf, haramdan ve 
fahşâdan uzak durmuş, zindanı 
tercih etmiştir. 

 Bir konuya açıklık getirelim: 
Bizim burada itiraz ettiğimiz, eleş-
tirdiğimiz husus; bir peygamber 
kıssasının edebî alanda değişik 
türler ekseninde işlenmesi, edebî 
eserlere esin kaynağı olması 
değildir. Bilakis bu, memnuniyet 
verici bir duyarlıktır ve desteklen-
mesi hatta teşvik edilmesi gere-
kir. Yanlış olan, bir kıssanın adeta 
tahrif edilmesi, İsrailiyyât denilen 
ve uydurmalarla, saptırmalarla, 
hurafelerle dolu bir anlatı gele-
neğinin nesnesi konumuna düşü-
rülmesidir. Kur’ân’daki aktarımın 
bilinmemesi yahut hiç dikkate 
alınmamasıdır. Bir peygambere 

Ali EMRE

Şiir ve Yusuf’un
Üç Gömleği
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sahtedir ve aynı zamanda kanlı-
dır. Yusuf’a ait olmakla birlikte, 
Yusuf’un babasını ve diğer yakın-
larını yanıltmaya, aldatmaya, 
kandırmaya yöneliktir. Hakikati 
çarpıtan, inciten, tersyüz eden 
bir oyuna, tuzağa delalet eder. 
Üstelik bu fiili işleyenler hiç mer-
hamet etmeden, utanmadan, 
başkalarına vereceği sıkıntıyı hiç 
düşünmeden hareket ederler. 
Gerçekliği hem yerinden ederek 
hem de ona kan ekleyerek, şid-
det ve acımasızlık katarak yola 
koyulurlar. Bu hâliyle gerçek maz-
lumluğu ve mağdurluğu iki katına 
çıkarır, daha da alevlendirmiş, 
çoğaltmış olurlar. 

Şiir, hakikati tamamen ters-
yüz eden, hakikatle ilişkisi bağ-
lamında tam anlamıyla zulme 
bulaşan, gerçekliğe bu denli 

yanılsama, riyakârlık, göz 
boyama ve sahtekârlık 
ekleyen yaklaşımlardan 

arınmalıdır. Bunu yapmaya 
yeltenmemeli, yapanlara da 

göz yummamalı, pirim verme-
melidir. Nitekim büyük bir içgö-
rü ve bilgeliğe sahip olan görk-
lü Yakup, gömleğe bulaştırılan 
kanın Yusuf’a ait olmadığını anla-
mış, bunun bir oyun ve aldatma-
ca olduğunu hemen sezmiş, yal-
nızlıkla çevrelenmek pahasına da 
olsa bu kirli oyunun, bu mizanse-
nin içinde yer almamıştır. Şiir de 
bu bağlamda zulme bulaşmama-
lı, kelimeleri ve hakikat kandilleri-
ni yerinden etmemeli, okuyucuyu 
küçümsemekten ve yanıltmaktan 
uzak durmalıdır. Şiirin, yeniliklerin 
hatta icatların peşinde koşma-
sı bile bu tür ayak oyunlarına, 
göz boyamalara, üçkâğıtçılıklara 
teşne olmasını gerektirmez. 

 Kıssadaki ikinci gömlek, 
“arkadan yırtılan gömlek”tir. 

Bu gömlek, her şeyden önce 
iffetin, ihlâsın, ahlakın simgesi-
dir. Günümüz şiirinde bu gömleği 
arayan, giyinen, taşıyan insan-
lara rastlamak ne yazık ki pek 

bühtana varacak yakıştırmalarda 
bulunulmasıdır. Bu tutumun aksi-
ne kıssayı özüne, aslına uygun 
olarak anlatan, kıssadan bu 
eksende çıkarımlarda bulunan, 
kıssanın mesajını güncelleyerek 
yorumlayan çalışmalar da mev-
cuttur.3 

 Bu kıssadan ve özellikle 
de kıssanın değindiğimiz bölü-
münden hareketle, son yıllarda, 
Müslüman bir sanatçının anla-
tım olanaklarını tartışan yazılar 
da yazılmıştır. Konunun doğası 
gereği inançta, yaşayışta ve ede-
biyatta ahlakilik sorununun da 
ele alındığı bu yazılar anılmayı 
hak etmektedir. Edebî tasvir ve 
kurgunun sınırları, aşk ve cinsel-
liğin nasıl ve ne kadar anlatıla-
bileceği, bu konuların işlenme-
sinde nelere dikkat edilmesi 
gerektiği gibi ayrıntılar bahsi 
geçen yazılarda karşımıza çık-
maktadır.4 

 II

 Yusuf kıssası, ders ve ibretler-
le dolu bir kıssadır kuşkusuz. 

Bu kıssa sadece yaşayışıyla, 
yapıp ettikleriyle tarihe müda-
hale eden önemli bir peygam-
berin biyografisini aktarmakla 
yetinmez. İçinde irili ufaklı birçok 
ibret levhası, yumağı, aktarımı 
bulunur. Evlat sevgisi, rüya, kar-
deşlik ilişkileri, kıskançlık, kölelik, 
Allah’ın lutfu ve yardımı, nef-
sin arzuları, haramdan kaçınma 
ve ahlak, iftira, zindanda eği-
tim ve kendini yetiştirme, sabır 
ve tezkiye, aklanma ve temize 
çıkarılma konusunda titizlik, ülke 
yönetimi, ekonominin tanzimi, 
pişmanlık ve bağışlama, aile 
bilinci, tevhidi anlayışın hâkim 
kılınması, göç ve yeni yerleşim, 
ahde vefa gibi birçok konuda 
kıssadan çıkarımlarda bulunmak 
mümkündür. Kıssada geçen 
Yakup peygamberin diğer adı 
“İsrail”dir ve İsrailoğulları bu kıs-
sada anlatıldığı üzere Filistin’den 

Mısır’a göçmüşlerdir. Orada önce 
ikram ve iltifat görmüş, önem-
li konumlara gelmiş ve çoğal-
mışlardır. Daha sonra yönetime 
gelen bazı firavunlar ise onlara 
eziyet etmiş, onları horlamış ve 
yarı köle hâline getirmişlerdir. Bu 
zulüm, bir ara erkek çocuklarının 
boğazlanmasıyla ilgili bir emrin 
verilmesine kadar götürülmüştür. 
Nihayet Hz. Musa, bir kurtarı-
cı olarak bu toplumun içinden 
çıkmış ve İsrailoğullarını tekrar 
Filistin’e götürmek için mücadele 
vermiştir.

 Kıssada geçen “üç gömlek” 
simgesinin zihnimizde uyandır-
dığı çağrışımlar, şiirle ilgili bazı 
tutumlara dikkat çekme konu-
sunda da önemli ve anlamlıdır. 
Yusuf peygamberin hayatındaki 
üç önemli evreye işaret eden bu 
üç gömlek, bir şairin duruş ve 
duyarlılık parametleri olarak da 
görülebilecek niteliktedir. 

 Kıssada geçen ilk gömlek, 
“sahte kanlı gömlek”tir. 

Bu gömlekle simgelenen 
anlam dünyası; masumiyet, maz-
lumluk ve mağduriyet durum-
larına işaret eder. Bu gömlek 
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Bu konuda kişinin kendi niyet 
ve eylemlerini sorgulaması, bir 
anlam eğrisine ulaşması çok zor 
da değildir aslında. Buradaki 
sıkıntı; dikkat çekme, ilgi görme 
hastalığına kolayca teslim olmak 
ve genel dolaşımdaki düşkün-
lükten uzak durma konusunda 
zamanla manevi kalkanlarını ve 
reflekslerini yitirmekle ilgilidir. 
Kötü örneklerin çokluğuna ve 
pervasızlığına bakarak, kendisi-
nin düşük yoğunlukta ve dozajda 
yaptığına ait mazeret ve fetvalar 
bulmayı marifet zannetmektir. 

Bu eğilimi; şiirin yanı sıra 
öyküde, romanda, sinema film-
lerinde ve televizyon dizilerinde 
de rahatlıkla görebiliyoruz. Hiç 
ummadığımız, kendisine bu tür 
bir tutumu hiç yakıştıramadığı-
mız isimler bile yapıp ettikleri-
ne ucuz ve sulandırılmış bir aşk 
pasajı, dahası cinsellik içeren bir 
görüntü tomarı ekleyebiliyorlar. 
Başkalarının bunu normalleştir-
mesi ve gözümüzün içine sok-
ması; bizim de bu tür bir eğilime 
boyun eğmemizi gerektirmez. 
Kötü örnek, örnek olmaz. Aynı 
zamanda unutmayalım ki çoğu 
haram olanın azı da haramdır. 
Marifeti görünür kılmanın ve illa 
gerekiyorsa iltifatı hak etmenin 
yolu bunlara, bu tür yönelimlere 
hiçbir şey borçlu değildir. Bir iki 
örnek dışında şiirlerinde aşktan, 
sevgiliden hiç söz etmediği, hele 
hele cinselliğe hiç yer vermediği 
için kimse Sezai Karakoç şiirini 
küçümseyemeye yeltenemez söz 
gelimi. 

 Kıssadaki üçüncü gömlek, 
“Yusuf kokulu gömlek”tir.

Bu; hakikat, şefkat ve mer-
hamet gömleğidir. “İktidar 
gömleği”dir aynı zamanda. 
Bu gömlekte gerçekten ve her 
yönüyle Yusuf kokusu vardır. 
Nitekim kardeşleri bu gömleği 
babalarına götürüp onun gözüne 
sürünce Yakub’un gözleri açılmış, 

mümkün değildir. Çünkü günü-
müz şiiri nerdeyse her türlü düş-
künlüğü, sünepeliği, pespayeliği, 
ahlaksızlığı çok kolay ve rahat 
bir şekilde içselleştirmeye hatta 
yaygınlaştırmaya meyillidir. Bir 
hortum vantuz gibi adeta onları 
çekmekte, emmekte ve kendine 
katmak için çırpınmaktadır. Çoğu 
şair; şehvetin, azgınlığın, ayar-
tıcılığın sularından çıkıp kurtul-
mak için kayda değer bir gayret 
göstermemektedir. Özgürlük ve 
hatta özgünlük adına; birçok şiir 
kitabında ve edebiyat dergilerin-
de hiçbir marj gözetilmeden her 
türlü cinsel sululuk, sövgü, hedo-
nizm düşkünlüğü ve fütursuzluk 
sergilenebilmektedir. Yüzümüz 
kızarmadan okuyamayacağımız 
metinler üzerimize boca edilmek-
te hatta bırakalım başka varlık ve 
değerleri, açıkça Allah’a dil uza-
tan, edepsizce söven şiirlere bile 
rastlanmaktadır. Bunlardan kaçış 
değil, bunlara batış söz konusu-
dur üstüne üstlük. Ve ne yazık 
ki Müslüman bir kimliğe sahip 
olduğu iddia edilen birçok kişi de 
bu konuda ölçü, insaf ve sorum-
luluktan uzak görünmektedir. 
Sadece kitap ve dergilerde değil, 
sosyal medyada yazılıp çizilen, 
paylaşılan, önerilen dizelere, şiir 
parçalarına, sözlere bakmak bile 
bu konuda bir fikir edinmemizi 
sağlamaya yetip de artmaktadır. 

 Edebiyatı “ahlak” ekseninde 
tartışmak, edebî algı, akım ve ter-
cihleri bir çapraz sorguya tâbi tut-
mak hâliyle bir sorunlar yumağıyla 
karşı karşıya gelmek demektir. Bu 
konu yüzyıllardır çeşitli yönleriyle 
ele alınmıştır zaten. Günümüzde 
de konuşulmakta, sorgulanmak-
ta, değerlendirilmektedir. Kaldı ki 
modern dünya cinselliği, hazcılığı, 
ahlaki düşkünlüğü her türlü araç-
la ve her vesileyle kışkırtmakta, 
sıradanlaştırmakta, sömürmek-
tedir. Edebiyatın bu konulara 
değinmesi de bir yerde doğal-

dır hatta bazen kaçınılmaz da 
olabilmektedir. Fakat bir konuya 
değinmek, temas etmek, dikkat 
çekmek başka bir şeydir; o konu 
üzerinden çirkin yollar ve yöntem-
ler geliştirmek, okuyucuyu kirli ve 
sapkın algılara sürüklemek başka 
bir şeydir. Yusuf kıssasında da bir 
ahlaki düşkünlük, şehvet ve cin-
sel taciz eğilimi söz konusudur. 
Fakat Yusuf peygamber buna 
teşne olmamış, bundan kaçın-
mış ve buna mukabil zindanı ter-
cih etmiştir. Hatta kendisinden 
murad almak isteyen kadından 
kaçarken gömleği arkadan çekil-
miş ve yırtılmıştır. Cinsel ifsada 
göz yummamış, teslim olmamış, 
direnmiştir. Biz bu kıssanın bu 
bölümünü okuduğumuzda tasvip 
etmesek de insani bir duruma 
şahit oluruz. Ondan gerekli çıka-
rımları yapar ve ders alırız. Yani 
bu kıssanın amacı okuyucuyu kış-
kırtmak, çirkin bir eylemi onun 
gözünde normalleştirmek ve yay-
gınlaşmasına zemin hazırlamak 
değildir. 

 Lafı uzatmadan şu basit ve 
fakat anlamlı, genel geçer belir-
lemeyi yapalım: Edebiyatta da 
temel ölçü, ifsattan ve ayartıcılık-
tan uzak durmaktır. Bir şair yahut 
başka bir sanatçı; farklı insan-
lık durumlarına değinme ihtiyacı 
duyabilir fakat bu noktada niyet 
ve istikametini de iyi belirlemeli-
dir. Okuyucuyu kirli vadilerde şaş-
kın şaşkın dolaştırmayı, fıtrî mele-
kelerini dumura uğratmayı, yol-
dan çıkarmayı ve ayartmayı asla 
merkeze koymamalıdır. Kendini 
ve yapıp ettiklerini bu noktada 
sorgulamayı da ilke edinmelidir. 
İyiliği emretmeyi ve kötülükten 
sakındırmayı o da bir sorumluluk 
olarak görmeli ve hesaptan uzak 
olmadığını akıldan çıkarmamalı-
dır. Gözünü gömlekteki yırtıklara 
değil, çirkinlik ve azgınlığa sır-
tını dönen ve o yerden çıkmak 
için kapıya seğirten ahlak temelli 
duruş ve çabaya odaklanmalıdır. 
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acıları ve bekleyişi sona ermiş, 
idraki ve iç dünyası canlanmıştır. 

Zindanda geçen uzun yıllar 
boyunca arınan, düşünen, etkili 
bir birikim ve donanıma ulaşan ve 
adeta Mısır semalarının en büyük 
yıldızı hâline gelen Hz. Yusuf; 
bunun karşılığında ülkenin yöne-
timindeki en önemli, en etkin 
kişi hâline gelmiştir. Büyük bir 
özgüven ve cesaretle, kendisinin 
ülkenin bütün hazinelerinin başı-
na getirilmesini istemiş ve kralı 
bile etkilemiş, bütün ipler onun 
eline geçmiştir. Nitekim Kur’ân, 
kıssada adı geçen yönetici için 
kral (melik) sıfatını kullanmak-
ta, onun için “Firavun” nitele-
mesinde bulunmamaktadır. Hz. 
Yusuf, çok iyi ve uzak görüşlü 
bir yönetim sergileyerek ülkeyi ve 
civar bölgeleri büyük sıkıntılardan 
korumuş, herkes tarafından sevi-
len ve takdir edilen biri olmuştur. 
Elbette bu işe soyunurken eski 
gömleğini çıkarmış, yeni bir göm-
lek giymiştir. Bu gömleğin de 
hakkını vermiş; ona hiçbir maddi 
ve manevi leke bulaştırmamış-
tır. İktidar hırsıyla başı dönme-
miş, büyüklük taslamamış; bilakis 
insanlığın yararını düşünmüş, aile-
sini hiç unutmamış, onları Mısır’a 
getirerek tahta babasını ve ailesi-
ni de oturtmuş, değer merkezli 
bir örneklik sergilemiştir. 

 Şiirin de iktidar ve saltanatla 
sınavı çetindir. Bu noktada da 
temel eksen, zulme yardakçılık 
etmemek, her hâlükârda hakkı 
ve adaleti ikame etmek, karam-
sarlığa ve korkuya kapılmamak 
olmalıdır. Ucuz muhalefet numa-
raları yapmak için donkişotluğa 
ve anarşistliğe soyunmak kadar; 
üç kuruşluk dünya menfaati için 
iktidar yalakalığı ve goygoyculu-
ğu yapmak da bizim açımızdan 
merduttur. Şiirimiz, her konum-
da ve zamanda, “emrolunduğu 
gibi dosdoğru olan” insanların 
iç dünyalarından ve klas duruş-
larından izler, ışıltılar, güzellikler 

taşımalıdır. Yusuf’un son gömleği 
gibi güzel kokular yaymalı, maz-
lumlara ve çaresizlere gölgesin-
de yer açmalı, gerçeğin üstünü 
örtenlere karşı gözleri açmaya 
ve hakikati görünür kılmaya da 
katkıda bulunmalıdır. Zulumattan 
nura çıkarmayı ve ümitvar olmayı 
hedeflemelidir. Üzerinde taşıdı-
ğı gömleğin kendini yakmasına, 
küçültmesine, buharlaştırmasına 
izin vermemelidir. “Kitab’ı kuvvet-
le tut”anlara destek olmalı, ekini 
ve nesli bozanların karşısında ise 
sesini ateşe vermelidir.

 Yusuf’un bu üç gömleğiyle 
simgelenen bu üç durum; şiirimiz-
deki üç zorlu akabe, üç önemli 
yokuş, üç yırtıktır aynı zamanda. 

Bu yırtıklar, hem şairin elini 
zayıflatmakta ve onu konjonktü-
rün, kara siyasa ve kirli piyasanın 
figüranı hâline indirgemekte hem 
de şiirimizin yanlış rüyalar görme-
sine ve yanlış tâbirlerle oyalanma-
sına yol açmaktadır. Bu yokuşlar, 
şiirin patinaj yaptığı ve bazen 
direnmekten vazgeçip hevâsına 
kapılanlara, hüsran ablukasın-
da dönenip duranlara uyduğu 
duraklardır. 

Şiirin bu gömleklerle, durak-
larla, yokuşlarla sınavında bize 
burun kıvıranlara da söyleyebile-
ceklerimiz sınırlı elbet. Tenimiz 
ortaya açılıp yakasız gömlek biçil-
diğinde, dünyaya kimsenin kazık 
çakamayacağını görmüş, bilmiş, 
anlamış olacağız sonuçta hepi-
miz. 

 Edebiyatta cinlik, ecinnilik 
de bir yere kadar sonuçta. Ve 
bize hûlle biçmeyi öğreten İdris 
Nebi’ye de şiirin içinden bir kez 

daha selam olsun.

Dipnotlar
1  Yusuf ve Züleyha hikâyesi, Arap edebiya-

tında İmam Gazalî’nin Bahrü’l-Mahabbe 
adlı eserinden itibaren gerek tefsirlere 
gerekse mensur, manzum pek çok edebî 
esere konu olmuştur. Bu konuyu hem 
İran edebiyatında hem de genel İslamî 
edebiyat geleneğinde, mesnevî nazım şek-
liyle ilk kaleme alan şair, 1020’de ölen 
Firdevsî-i Tûsî’dir. İran edebiyatında en 

önemli Yusuf ve Züleyha konulu eser ise, 

1492’de vefat eden Molla Cami’nin Yusuf 

u Züleyha adlı eseridir. Türk edebiyatında 

ise bu konuya yer veren ilk telif eser, hece 

vezni ve dörtlüklerle yazılan ve1232’de 

vefat eden Âli adlı bir şaire ait olan Kıssa-i 

Yûsuf adlı metindir. Âgâh Sırrı Levend, 

manzum ve mensur 100’e yakın Yusuf ve 

Züleyha hikâyesi olduğunu belirtmektedir. 

Tanzimat sonrası dönemde de bilindiği 

kadarıyla bu kıssaya yer veren ilk şair Tev-

fik Fikret’tir. Nurullah Çetin, bu duyarlığın 

şiirdeki yansımalarını bir kitap boyutunda 

incelemiş (Yeni Türk Şairinin “Yusuf ile 

Züleyha Hikâyesi” Duyarlığı, Hece Yayın-

ları, Ankara, 2004) ve çeşitli örnekler 

eşliğinde gözler önüne sermiştir. Konuyla 

ilgili çok sayıda makale ve tez çalışması da 

mevcuttur. Sinema filmlerine ve dizilere 

de konu olan bu hikâye ile ilgili çeşitli 

öykü, tiyatro ve romanlar da yazılmıştır. 

Nazan Bekiroğlu’nun Yusuf ile Züleyha / 

Kalbin Üzerinde Titreyen Hüzün, Mehmet 

Kanar’ın Züleyha’nın Aşk Derdi, Sinan 

Yağmur’un Aşkın Meali / Yusuf ve Züleyha, 

Halil İbrahim Polat’ın Aşkın Zamiri / Yusuf 

ile Züleyha, AbdülhakimKoçin’inYusuf ve 

Züleyha / Her Gece Hece Hece Sayıklanan 

Sevgili adlı kitapları bu konuyu işleyen 

kitaplardan sadece birkaçıdır.

2   Tevrat’ın Tekvin bölümünde ayrıntılı bir 

şekilde anlatılan bu hikâyeye İncil’de Resul-

lerin İşleri bölümünde değinilmektedir. 

Kıssa, “ahsenu’l-kasas” vasıflandırmasıyla 

Kur’ân kıssaları içinde de çok özel bir yere 

sahiptir. Dini ve beşeri yönleriyle insanlığı 

derinden etkilemiş, dünya edebiyatlarına 

zengin bir kaynak sunmuştur. Bu yönüyle, 

tarihin her döneminde, sanatın çeşitli dal-

larında yüzlerce örnekle işlenen hikâyenin 

evrensel kültürde çok önemli bir ortak 

taban oluşturduğu söylenebilir.

3   Daha önce değinenler de olmakla birlikte 

Abdullah Yıldız’a ait Yusuf’un Üç Gömleği 

adlı kitap, kıssayı bütünüyle kavrayan ve 

“gömlek” simgesi üzerinden güzel ve gün-

cel yorumlarda bulunan önemli bir çalışma 

olarak burada anılabilir. (Abdullah Yıldız, 

Yusuf’un Üç Gömleği, Pınar Yayınları, 

İstanbul, 2011, 136 s.) Epeyce ilgi gören ve 

bizim bu yazımızdaki tematik çağrışımlara 

da düşünsel bir zemin oluşturan bu kitap, 

bu konuyla ilgili başka çalışmalara da esin 

kaynağı olmuştur.

4   Bu konudaki ilk yazıyı Hece Öykü’nün 

14. sayısında Bir Anlatım Ahlâkı Olarak 

‘Yusuf Sınırı’ başlığıyla Ömer Lekesiz kale-

me almıştır. Mihriban İnan Karatepe, 21 

Haziran 2012 tarihini taşıyan ve Edebistan 

sitesinde yayımlanan ‘Yusuf Sınırı’ başlıklı 

yazısıyla konuyu kendi yazma tutumunu 

da içerecek şekilde tartışmıştır. En son 

Cemal Şakar, Hece dergisinin 192 sayılı 

nüshasında Muhayyile Sınırı başlıklı yazısıy-

la tartışmaya katılmış ve daha çok sanat ve 

ahlak konusunda cemaatlerin tutumunu 

irdelemiştir.
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 RENKLERİN SESLENİŞİ ÜZERİNE 

İlkay ŞAMLI

İ
lkay Şamlı Arap alfabesini 

oluşturan 28 harfi, ayın men-

zilleriyle beraber birer ilahi isim-

le ve ayı da İlahi Öz’den (Zât) 

tecelli olan ‘tek insan’ın kalbiyle 

ilişkilendiren İbn Arabi’den aldı-

ğı ilhamla, çeşitli ebru teknik-

leri ve tasavvufi semboller ile 

hazırladığı 28 parçadan oluşan 

bir sergi ile karşımıza çıkıyor. 

Allah’ın tüm insanlığa son hitabı 

olan Kur’ân-ı Kerim’deki temel 

kavramları, Allah’ın dışında bir 

ilahın ve gücün olmadığını bile-

rek O’nu ‘Bir’ etmek yani ‘Tevhid’ 

kavramı çerçevesinde farklı bir 

seslenişle sunmayı hedefliyor. 

Şamlı ile  ‘Renklerin Seslenişi’ 

adlı sergisini konuştuk. 

Ebru sanatına nasıl başla-

dınız? 

2005 yılında bir uçak seya-

hatinde, önümdeki koltuğun 

cebinde bir önceki yolcunun 

bıraktığı küçük bir dergide 

ebru sanatı ile ilgili küçük bir 

makale ve çeşitli ebru teknikle-

rinin fotoğrafları sanatla tanış-

mama vesile oldu. O dönem 

benim için önemli değişimlerin 

yaşandığı bir zaman dilimi idi; 

İstanbul’dan Kahramanmaraş’a 

taşınmamız üzerinden sadece 

1,5 sene geçmiş ve ikinci oğlu-

mun doğumunu beklemektey-

dim. 2001’den itibaren Kur’an-ı 

Kerim Meal okumaları ile bir-

likte İslâm dini ile ilgili elime 

geçen her şeyi okumaya gayret 

ediyordum. Taşındığım şehirde 

tanıdığım kişi sayısı neredeyse 

yok denecek kadardı. Ne kendi-

me uygun bir iş, ne de beni oku-

malarıma sevk eden soruların 

cevaplarını bulabilmiştim. Şu an 

hatırlarken bile hüzünlendiğim 

o günlerde tesadüfen bulduğum 

dergideki ebru fotoğrafları beni 

bir şekilde şiddetle cezbetti. 

Oğlum dünyaya geldikten bir-

kaç ay sonra Kahramanmaraş’ta 

bir ebru kursu açıldığını öğrenir 

öğrenmez kaydımı yaptırdım. 

Fakat çok tecrübeli olmayan sev-

gili genç hocam bana İstanbul’da 

özel ders alma ihtiyacı hisset-

tirdi. Ve bir sonraki İstanbul 

ziyaretimde soluğu çok kıymet-

li ebru üstadı Hocam Hikmet 

Barutçugil’in atölyesi Ebristan’da 

aldım. Çok kısa bir süre sonra 

da Kahramanmaraş Belediyesi 

Necip Fazıl Kısakürek Kültür 

Merkezi’nde ebru kursu hoca-

sı olarak göreve başladım. Yedi 

sene boyunca ben yaklaşık 500 

sanatseveri ebru ile tanıştırırken, 

ebruda beni Maraş’a bağlayan 

çok kıymetli dostlarımla tanış-

tırdı. 

Renklerin Seslenişi konsepti 

nasıl oluştu? Eserleriniz çeşit-

li ebru teknikleri ve tasavvufi 

sembollerle örülmüş. Tabii en 

çok da İbn Arabi etkisi var. 

Bunu biraz açar mısınız?

Meal okumalarım ve zihnim-

de cevaplanamayan sorular beni 

Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Temel İslam Bilimleri 

Ana Bilim Dalı’nın Tefsir 

Bölümünde yüksek lisans yap-

maya kadar götürdü. Tez konum 

“Kur’an’da Allah’a Teslimiyet 

Olgusu ve İbn Arabi’nin Yorumu” 

oldu. Vatikan Büyükelçimiz 

ve Saygıdeğer Hocam Prof. 

Dr. Kenan Gürsoy’un teşvikiy-

le Roma’da gerçekleşecek olan 

Renklerin Seslenişi’ için çalışma-

ya başladığımda, serginin yurt 

dışında gerçekleşecek olması 

sebebiyle “temel ebru teknikle-

rinin tanıtıldığı bir sergi olma-

Renklerin Seslenişi 
Üzerine 
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lı” düşüncesi zihnime hâkimdi. 

Fakat 2012 senesi Kasım ayında 

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 

Felsefe, Edebiyat ve Değerler 

Sempozyumu daha sonra bu 

düşüncemin değişiminde önem-

li rol oynadı. Sempozyumda 

Prof. Dr. Celal Türer’in “Değer 

ve Kişilik” başlıklı sunumu beni 

hem zihnen hem de kalben etki-

ledi. Sunumda özetle; değerlerin 

görünür kılınışının, amaçlayan, 

planlayan, seçen, sorumluluk 

alarak bunu eyleme dönüştüren 

şahsiyet sahibi bir kişi ile müm-

kün olabileceği ve “ilişkiler” 

sayesinde de bu şahsiyet sahibi 

kişinin kâmil hale gelebileceği 

ifade edildi. Bu sunumun akta-

rımında izlenen yöntem, benim 

tam da o zamanlarda yoğun bir 

şekilde tamamlama gayretinde 

olduğum tezimde tespit ettiğim, 

Rabbimizin, insanı Kendisin 

İradesine teslim olmuş bir “kul” 

kılabilmek üzere, terbiye eden 

seslenişinde gözettiği yöntem ile 

etkileyici bir uyum içerisindey-

di. Bu Rabbani seslenişle; Mekke 

döneminde iman enerjisi açığa 

çıkarılarak Müslüman şahsiyeti-

ne kavuşturulan insan, Medine 

dönemindeki sayısız çeşitlilikte-

ki ilişkiler aracılığıyla da kemali-

ne doğru yürütülmekteydi. Belki 

de İbn Arabi’nin en önemlisi 

etkisi tam da “serginin bir konu-

su olmalı ve bu da İslâm’ın özü; 

“Tevhid” olmalı şeklinde aldı-

ğım yeni kararımda yatmaktadır. 

Çünkü ona göre zerreden küre-

ye, maddeden manaya bütün 

âlem sefer üzeredir. Bu seferler, 

seferi yapanlara manevi bilginin 

de örtüsünü açmaktadır. Kendisi 

seferleri; Hak katından, Hakk’a 

doğru ve Hakk’ta yapılanlar ola-

rak sınıflandırır. Üçüncü sefer 

yani Hak’ta yapılan sefer yolcu-

larından ilk bölümünü oluştu-

ranların “Kendi akılları ve fikir-

leri ile sefer edenler ve yolu 

şaşıranlar” olduğunu söyler. Bu 

kişilerin düştüğü şaşkınlık ise 

rehber olarak kendi fikirlerini 

izliyor olmalarıdır. Rabbimizin 

yöntemi izlenerek aktarılan 

bir bilgi nasıl hem zihne hem 

de gönle hitap ediyorsa, ben 

de ebru vesilesi ile bir de göze 

hitap eden Renklerin Seslenişi’ni 

hazırlamaya karar verdim. 

Rabbimiz son ilahi hitabında 

tüm insanlığı tevhide davet eder-

ken hangi kavram ve değerleri, 

hangi sırada işaret etmiş ise ben 

de idrakim dâhilinde, O’nu tak-

lit ederek, tevhidi bir sanat üze-

rinden tevhid kavramı kubbesi 

altında seslenişime hazırlandım. 

Renklerin Seslenişi 28 adet eser-

den oluşuyor. Ben ailemin ilk 

çocuğu, ilk torunuyum ve Şevvâl 

ayının Hilâl’i göründüğü zaman 

doğmuş olduğumdan, ismimin 

verilmesine ilham olan ay; İbn 

Arabi’nin düşünce sisteminde de 

önemli bir semboldür. Kendisi 

ayı İlahi Öz’den tecelli olan insan 

kalbiyle, ayın 28 günlük hareke-

tini Arap alfabesindeki 28 harfle, 

âlemin her birinde farklı kozmo-

lojik yapıya büründüğünü ifade 

ettiği ayın menzillerini de ilahi 

isimlerle eşleştiriyor. Bu durum-

da ona göre âlemdeki basit haki-

katler harfler, bileşik hakikatler 

kelimeler olarak görüldüğünde, 

âlem bir bütün olarak yazılmış 

kitap haline geliyor. Ve 28 adet 

ebrunun, 28 ayet ile eşleştiri-

lip, bu ayetlerin Arapça, Türkçe 

ve İtalyanca olarak eserlerin 

hemen yanı başında sergilen-

diği Renklerin Seslenişi, “Oku” 

emrinin verildiği Alak Suresi 

ile eşleştirilen “Bismillah” isimli 

eser ile başladı.

Son yıllarda İbn Arabi’ye 

dönük yoğun bir ilgi var. Bunu 

bazı yorumcular postmodern-

likle ilişkilendiriyor. Siz bu 

konuda ne düşünüyorsunuz?

Müsaadenizle, başkaları-

nın yorumlarından haberdar 

olmadığım için kendi yaklaşı-

mımı ifade etmeyi daha uygun 

buluyorum. İbn Arabi, Allah’ın 

selamı her daim üzerine olsun, 

son derece gizemli bir düşünür, 

ondan etkilenmeyecek insan 

azdır herhalde diye düşünüyo-

rum. “Ben gizli bir hazineydim 

ve bilinmeyi sevdim ve bu yüz-

den mahlûkatı yarattım” diyen 

Mutlak Bilinmez’ in hangi ese-

rinde gizem yok ki? Efendimizin, 

“Allah’ın âlemi yaratmadan 

önce nerede olduğunu” soran-

lara verdiği cevap; “Altında ve 

üstünde hava olmayan amâ idi” 

olmuş ki “amâ” Arapça da giz-

lilik ve bulut anlamına gelmek-

tedir. İbn Arabi’ye göre Mutlak 

Bilinmez olan HakkTeâla, isim 

ve sıfatlarını Rahmani nefesi ile 

dışarı vurarak âlemi yaratmış-

tır. Ona göre İnsan-ı Kebir yani 

büyük insan olarak niteledi-

ği âlem, münferit noktalardan 

oluşan gevşek bir bulutsu bir 

kümedir. Anlamlarından birinin 

“Bulutumsu” olduğu Ebru’nun 

“Battal” tekniğindeki, her bir 

damlanın birbiriyle belirgin irti-

batının bulunmadığı görüntü-

sü de bana bu tanımı hatırlatır. 

Âlem-i Sağir yani küçük âlem 

dediği insan ise bütün parçaları-

nın birbiri ile irtibatın çok yoğun 

olduğu bir nevi sıkıştırılmış bir 

gizem yumağıdır. Ve HakkTeâla 

insana, “Bir”liğinin işaretlerini 
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 RENKLERİN SESLENİŞİ ÜZERİNE 

parça parça veya damla damla 
ulaştırdığı Rahmani seslenişinin 
ilkinde “Oku” emrini vermiştir. 
Kendi idrakimce şuna iman edi-
yorum ki; ekseni Kur’an-ı Kerim 
ve Efendimiz (sav) olarak tuttu-
ğumuz müddetçe ister bir insan 
üzerinden, isterse de yaratılmış 
herhangi bir varlık üzerinden 
ve yahut hepsini cem eden bir 
sanat üzerinden bu emri yeri-
ne getirmek mümkün olabilir. 
Hakikate ulaşmak için halisane 
bir niyet ile yönelişe geçtiğimiz-
de görünmeyenden görünene, 
görünenden de görünmeyene 
aralanan bir gizem kapısından 
geçen o kadim yolda yürürken, 
acziyetimizi idrak ede ede en 
nihayeti çeşitliliğin içindeki “Bir” 
liğe mutlaka ulaşılacaktır. Ben 
kendi seferimde ebru teknesinin 
başına önce bir “hayal kuru-
cusu” olarak geçtim, ilerleyen 
zaman içinde ebrunun kendi 
uygulama kuralları doğrultu-
sunda hayallerimi aktarırken 
karşılaştığım müşküllerde nef-
simin gizemli oyunlarıyla yüz 
yüze geldim. “Allah’a Teslim 
Olmak”ın ne demek olduğunu 
bana tezimden çok önce kalben 
idrak ettiren de yine ebru sanatı 
oldu. Her aşamasında dengenin 
gözetildiği bu muhteşem sanat-
ta icracı, kendi cüz-i iradesinin 

gerektirdiği her türlü sorumlu-
luğu yerine getirdikten sonra fır-
çasını Mutlak Azamet sahibini 
tazim etmek üzere, yani bir nevi 
rükua giderek sallayabiliyorsa, 
teknede Küll-i İradenin açığa 
çıkardıklarına da razı olabiliyor-
sa, maharetini hakikate ulaşma 
yolunda kullanmayı öğrenen bir 
hizmetli haline dönecektir. Fakat 
“Oku” emrinin nihai hedefi, 
idrak edebildiğim kadarıyla, bizi 
kabımızın gerektirdiği kemalata 
ulaştırabilmektir. Her tür sınava 
gebe zaman sosuna bulanmış, 
adına da “Hayat” denilen bu 
seyr-ü seferde gizemli olama-
yacak kadar ayan olan tek şey; 
her birimizin çok dikkatli olması 
gerektiğidir sanırım. 

Serginiz Roma’da da sanat-

severlerin beğenisine sunuldu. 

Serginin Roma serüveni nasıl 

gerçekleşti? 

Serginin oldukça yorucu 
geçen atölye çalışmaları biter 
bitmez hayatımın diğer önem-
li bir bölümü başladı; tam on 
sene sonra Kahramanmaraş’tan 
İstanbul’a taşındık. Ramazan ayı 
içerisinde evimizi yerleştirmeye 
çalıştım ve hemen sonra serginin 
katalog ve davetiye çalışmaları-
na başladık. “Başladık” diyorum 
çünkü başta saygıdeğer Hocam 

Vatikan Büyükelçimiz Prof. Dr. 

Kenan Gürsoy olmak üzere 

büyükelçiliğimizdeki çalışma 

arkadaşları, 28 eserle eşleştir-

diğim ayetlerle birlikte katalog 

ve davetiye de geçecek diğer 

bilgileri İtalyanca olarak çevi-

rip gönderdiler. Kahramanmaraş 

Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, 

THY sponsorluğunda ve Vatikan 

Büyükelçiliği himayesinde ger-

çekleşen sergi sadece konusu 

itibari ile değil vücut buluşuyla 

da tevhidi bir sergi oldu. O 

kadar çok insanın ortak emeği 

ve hakkı var ki sergi üzerinde, 

Allah hepsinden razı olsun.  

Açıkçası serginin Roma aya-

ğına kadar olan bölümü benim 

için, “rüku halinde fırça salla-

yan” halimden hiç faklı değildi. 

Cüz-i irademin yettiği ölçüde 

Müslüman bir Türk Ebru sanat-

çısı olarak önce dinimi, sonra 

ülkemi ve sanatımı layığı ile 

temsil edebilmek için olanca 

gücümle çalıştım. Hamd olsun, 

teknede tecessüm eden Küll-i 

İradeye ait zuhurat, yani sergiye 

gösterilen yüksek ilgi ve alaka 

gerçekten tüm yorgunluğumu 

aldı ve götürdü. Ayrıca öğren-

cisi için çok kıymetli olan Prof. 

Dr. Kenan Gürsoy Beyefendi’nin 

memnuniyeti özellikle çok 

büyük bir onur oldu.

Peki, Roma’da ne gibi tepki-

ler aldı serginiz? Bu süreçte sizi 

en çok etkileyen ne oldu? 

Renklerin Seslenişi 10 Eylül 

- 10 Ekim 2013 tarihleri ara-

sında Roma Kültür ve Tanıtım 

Müşavirliğimizde gerçekleş-

ti. Başta Vatikan’ın resmi yayın 

organı OsservatoreRomano 

gazetesi olmak üzere birçok 

yayın organında konu edildi. 



79

 Umran • Nisan 2014

  RENKLERİN SESLENİŞİ ÜZERİNE  RENKLERİN SESLENİŞİ ÜZERİNE 

Sergi Roma’da görev yapmakta 

olan Büyükelçilerin, Ortodoks, 

Katolik din adamlarının ve 

sanatseverlerin oluşturduğu 

yaklaşık 200 kişilik bir katılım-

la açıldı. En çok etkilendiğim 

iltifat Türkiye’de büyükelçilik 

görevinde bulunmuş emekli bir 

bürokrattan geldi, o da şöyle 

idi; “Tüm bu eserlerin arkasın-

da çok ince bir zekâ ve büyük 

bir ruh derinliği var.” Bu yoru-

mu; yola çıkış amacıma ulaşmış 

olduğumun Allah tarafından en 

güzel şekilde bildirilişi olarak 

aldım, kabul ettim. Çünkü o 

iltifatın sahibi Rabbim iken, ben 

O’nun izni ve lütfü ile kendisine 

verilen görevi yerine getiren bir 

hizmetliden başkası değildim. 

Ayrıca “Yeniden Diriliş” isimli 

eserden nasıl etkilendiğini ifade 

edememekten dolayı dolmuş 

gözleri ile ellerini kalbinin üze-

rinde birleştiren, eserin yanında 

benimle fotoğraf çektiren hanı-

mefendiyi de unutmam müm-

kün değil. Serginin açılışından 

iki gün sonra 13 Eylül 2013’de 

Bahçeşehir Üniversitesi ve La 

Sapienza Üniversitesi işbirliğiy-

le kurulan Avrasya Araştırma 

Merkezi’nde de Ebru Sanatını 

tanıtan ve oldukça beğenilen bir 

sunum gerçekleştirdik.

Serginiz Üsküdar Belediye-

sinde de sergilendi eserleriniz. 

Burada nasıl bir ilgi oldu ser-

giye? 

Roma’da gösterilen ilgiden 

uzak bir ilgiydi tabi ki, maalesef 

“tabi ki” demek zorunda kalıyoruz. 

Kenan Gürsoy ebru sanatı-

nın, birlik içinde çoğulculuk ve 

çoğulculuk içinde birlik fikrinde 

derin bir öneme sahip olduğu-

nu ifade ediyor. Bu çerçevede 

ebru sanatının felsefi temelleri/

yorumları konusunda neler söy-

lenebilir?

Çokluktaki “Bir”liği işitme-

miz ve icra etmemiz için bizi 

her daim tefekküre davet eden 

Sevgili Hocamın takdirini kazan-

mış, ebruya ait felsefi yorumları 

birleştirerek aktarmaya gayret 

edeyim; Âlemi andıran “Battal” 

ebruda kullanılan boya sayısı, 

bir bakıma ebruzenin mahareti 

ile ilgilidir. Önce homojen ola-

rak hazırlanmış kıvamlı sudan 

oluşan zemin ile boyalar ara-

sındaki hiyerarşik denge tespit 

edilir. Bu hiyerarşi boyaların 

içindeki öd miktarına göre tespit 

edilir. Su, öd ve topraktan olu-

şan boya “Bir” ve “Bütün” olana 

kadar karıştırılır. Ben bunu zih-

nen, kalben ve fiilen birlik ve 

bütünlük içinde olan “Şahsiyet 

sahibi insan hâl”i olarak değer-

lendiriyorum. Sadece boya değil 

sanatı icra eden kişi de zihnen, 

kalben ve fiilen bir ve bütün 

halde teknenin başında bulun-

malıdır. Kem aletle, kemâlat 

olmayacağı için icracının boyayı 

bir ve bütün haline getirirken 

birlediği de aslında kendi kuv-

veleridir. Esnek gül dalına sarılı 

at kılından oluşan fırçaya, aczi-

yetini fark eden insanın kaderi-

ne ram oluşu gibi, sarmalanan 

boya, âlem içindeki görevini 

yerine getirmek üzere, fazlalı-

ğı / aşırılıkları fırçanın sıkılma-

sıyla alındıktan sonra tekneye 

aktarılır. İcracının fırçayı salla-

yan eli, fırçanın esnekliği ile son 

derece uyum içinde esnek ve 

yumuşak, buna karşın fırçanın 

boyanın damlayıp düşebilmesi 

için kuvvet aldığı diğer eli ise 

son derce sert ve diri olmalıdır. 

Hayatın akışı içinde karşılaştı-

ğımız sınavları da anlaşılır kılan 

bu durumu, İbn Arabi’nin haki-

kati görebilmek için hem hayal 

gözü yani teşbih ile hem de akıl 

gözü yani tenzih ile bir bakılma-

sı gerektiği söyleminin, ebrudaki 

izdüşümü olarak değerlendiriyo-

rum. Rükû vaziyetinde Rabbini 

tazim eden icracının tekneye 

aktardığı boyaların arasındaki en 

önemli boya birinci kata serpilen 

boyadır. Çünkü çok az görün-

mekle beraber bütün o renk 

cümbüşünü taşıyacak olan bu 

ilk kattaki boya, vücutta iskelet 

gibi işlev görmektedir. Eğer bu 

ilk kattaki boya bir bütün olarak 

teknenin her yanına eşit şekilde 

ve neredeyse şeffaf bir yoğunluk-

ta dağılmıyorsa, icracı çok sayıda 

rengi teknede yüzdüremez. İşte 

“İslâm Olmak” ile işaret edilen 

“Barış, huzur, denge, sükûnet”in 

hâkim olduğu insanda, âlemde 

ve yahut ebruda en önemli temel 

değer, o ilk katta kullanılan renk-

le sembolize edilen “TEVHİD” 

dir. Ve ebru sanatı o muhteşem 

“BİR” liği idrak etmek, sükûnet 

içinde yüzen boya misali, parçası 

olduğu bütünün içinde, kendi 

bütünlüklü şahsiyeti ile bulun-

duğu konumun hakkını vere-

bilmeyi öğreten muhteşem bir 

araçtır diye düşünüyorum. 

Peki, bu sanatlar düzlemin-

de geleceğe dair ne tür beklen-

tileriniz var?

Sadece Allah her ne ile meş-

gul oluyorsak hakkını verebil-

meyi hepimize nasip etsin diye 

dua ediyorum. Güç ve kuvvetin 

yegâne sahibi O’ dur. Bana bun-

ları dile getirebilme fırsatı ver-

diğiniz çok teşekkür ediyorum.
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Sosyolog ve Tarihçi
Pierre Bourdieu- Roger Chartier

Kitaptaki metinler 7 ve 8 Aralık 1987 tarihleri arasında kayda alınmış olan 
ve 1 ile 5 Şubat 1988 tarihleri arasında France Culture radyosunda yayın-
lanan beş “A voix nue” programının ürünüdür.Yapım asistanı Marie-Andrée 
Armynot du Châtelet idi. Bu programlar aynı radyoda 23 Ocak 2002te Pierre 
Bourdieunün ölümünün ardından 28 Ocak ile 1 Şubat 2002 tarihleri ara-
sında yeniden yayınlanmıştır. 1988 yılında tarihçi Roger Chartier bu kitapta 
tamamını entelektüel ve siyasi bağlamlarıyla birlikte bulacağınız beş söyleşi 
için sosyolog Pierre Bourdieuyü France Culturede ağırlıyor. Karmaşıklıklarının 
ve farklılıklarının net bilincinin gün yüzüne çıktığı bir diyalogda, sosyolog ve 
tarihçi kendi disiplinlerini ve toplumdaki rollerini karşı karşıya getiriyor.

Ortadoğuda Devlet ve İktidar
Erdem Demirtaş

Ortadoğu devletleri nasıl oluyor da otoriterlikten çıkamıyor, bir demokrasi 
haline gelemiyor? Bu rejimlerde iktidar gücünü nereden alıyor? Nasıl bir analiz 
bu rejimleri anlamamıza daha fazla yardımcı olabilir? Ortadoğu’daki otoriter 
rejimler hakkında geniş bir sosyal bilimler literatürü var. Ancak bu araştırma-
lar, ister İslam ve demokrasi ilişkisini ele alan çalışmalar olsun, ister geleneksel 
kültür analizleri olsun, genellikle özcülükle, kültürü şeyleştirme ve kültürü 
bağımsız bir değişken gibi ele alma türünden zaaflar taşıyorlar. Ortadoğu 
da Devlet ve İktidar, bu literatürün eleştirel, karşılaştırmalı bir incelemesini 
yaparak, otoriter rejimlerin toplumsal kaynaklarını, siyasal stratejilerini, şiddet 
ve güçlü güvenlik aygıtlarının rolünü, sürekliliğin sağlanmasındaki araçları, 
meşruiyet yaratma ve rıza üretme politikalarını ele almaktadır.

Yücel Çakmaklı: Milli Sinemanın Kurucusu
Burçak Evren

1970 yılı, Türk sinemasında bu coğrafyanın tarihi dokusunda mündemiç olan 
maneviyat ikliminin ilk şuurlu adımına başlangıç teşkil etti. Yıllardır dışlanan 
sahici manevi perspektif, Yeşilçam’ın söylem normları cinsinden olsa da, büyük 
gövdesiyle bir halk sineması görünümünde olan Yeşilçam’a sirayet etti. Bu 
yıllarda çekeceği filmler milli sinema tanımlamasıyla literatüre geçecek olan 
Yücel Çakmaklı, ilerleyen süreçte bir tez sinemasına dönüşecek olan bu akımın 
ilk örneklerini verdi. Otuz civarındaki film çalışması, sinemaya yazı ve fikir olarak 
katkısı, sinema kurum ve kuruluşlarına, festival ve yarışmalara üyeliği, en önemlisi 
kendi hayat tarzı ile yaptığı filmlerin uyum içinde olması gibi hasletlerle, ayrıca 
sanatın kendisi kadar sanatçının kendi hayatının da sanatın aşkın ruhunun çizgi-
sinde olması gerektiği hasebiyle, Yücel Çakmaklının esnek ve insani ruh dünyası 
Türk sineması için kıymet biçilmez bir değerdir.

Açılım Kitap, 2014

Metis Yayıncılık, 
2014

Küre Yayınları, 2014

Eksik Olan 
Artık Başka 

Bir Şey 
İslâmcılık

Cihan Aktaş
İz Yayıncılık, 2014

Türkiye’de (ve dün-
yada) İslâmcılık hiç 
olmadığı kadar çok 
tartışıldı, hâlen de 
tartışılmakta. Din 
siyaset ilişkisi başta 
olmak üzere, adalet, 
İslâmcıların talepleri, 
başörtüsü, din eği-
timi, Kürt sorunu, 
Alevilik, kentleşme, 
kentsel dönüşüm, 
yoksulluk, Ortadoğu 
vb. konuları içeren 
son derece ciddi 
bir siyasal süreç 
yaşanmakta. Bu 
kitap, Cihan Aktaş’ın 
son on beş yılda 
İslâmcılık üzerine 
yaptığı okumaların 
sonucunda kaleme 
aldığı yazılardan 
oluşmakta.

Garibanlara Merhamet Yok
Laurent Cordonnier

Yoksul kime denir? Bugün iktisat  teorisi için yoksul kim? İşsizler mi? İşsizliğin, yoksulluk hallerinin bir 
kısmı ile ilgisi var ama bugün yoksulların büyük kısmı, iş bulamadıkları için değil, aldıkları ücret ailelerini 
geçindirmeye yetmediği için yoksul. Artan ve süreklilik kazanan işsizlik, 70’lerin başından itibaren 
yoksulluk tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. İşgücü piyasasının işleyişine dair yeni sorular 
soruldu. Garibanlara Merhamet Yok’ta, Laurent Cordonnier işgücü piyasasının sorunlu işleyişini ele 
alıyor. Hem mizahi bir dil hem de analitik titizlikle, neoklasik iktisatta yoksulluğun sorumlusunun 
yoksullar olduğu varsayımını ve bunun kuramsal ve siyasal sonuçlarını gösteriyor. Ücret artışı talep 
eden, sosyal yardım bekleyen, daha fazla refah isteyenler emekçiler olunca bunu akıl dışı arzular 
olarak damgalayan egemen iktisat kuramı, işsizliğin esas sorumlusunun işsizler olduğunu iddia edi-
yor. Cordonnier, iktisat öğretisini bu açıdan sorgularken, neoklasik iktisat kuramının emek, emek arzı 
ve talebi gibi temel kavramlara nasıl baktığını inceliyor. Bu kuramdan hareketle işsizlik meselesinin 
nasıl çözülemeyeceğini gösteriyor.

İletişim Yayınları, 
2014
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