
ZAMANE REFLEKSLERİN ÖTESİNDE
TARİHSEL HAFIZA, MUHASEBE VE HAKİKAT

30
Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti güç ve galibiyetini pekiştirdi. Aradan geçen bir 

aylık zamanda bu konuyla alakalı lehte ve aleyhte pek çok yorum/analiz yapıldı. Aslında seçim süreci 

boyunca yaşanan tartışmalarda ortaya konulan yaklaşımlar büyük ölçüde AK Parti iktidarı döneminde 

tarihe artan ilginin kaynaklarıyla da alakalıydı. Zira bu dönemde tarihsel hafıza AK Parti’nin siyaset dilinin 

önemli bir unsuru haline gelmişti. AK Parti, tek partili yılların CHP’sinin politikaları üzerinden bir tür hafıza 

güncellemesi yaparak, halkın hafızasını bir tür resetlemeye tabi tutarak, o tarihsel olay ve durumların 

sıcaklığını, tazeliğini arttırarak cephe siyasetini yürütmekte son derece başarılı oldu. Bir diğer hususta 

şuydu: Doksanlı yıllardan bu yana yoğun olarak, İslâmcılığın karşısına yerleştirilen kültürel İslâm anlayışı 

geldiğimiz şu son durum itibariyle iflas etmiştir. Kültürel İslâm kategorisinde yer alan hareketlerin aslında 

siyasal yapılardan daha fazla politize olduğu, bunu şeffaf olmayan bir şekilde yaptıklarından istismar 

alanları oluşturdukları, pazarlıklara açık bir yöntemin araçsallık bağlamında ahlaki, hukuki sınırların dışına 

çıktıkları açıkça görülmüştür. Tam da bu noktada Başbakan’ın balkon konuşmasına değinmek gerekir. 
Başbakan Recep Erdoğan’ın konuşması beklenen düzeyde değildi ve hatta başbakan, “bu balkon 

konuşmalarını niye muhalefetten beklemiyorsunuz!” şeklinde bir soru da yöneltti. Bu talebinde kend-

ince bir haklılık payı olabilir. Ancak bu konuşma özelinde şunu söylemek yanlış olmasa gerek: Başbakan 

Erdoğan, defansif olmanın ötesine geçerek oyun kurucu olma vasfını daha donanımlı hale getirerek 

kuşatıcı olmayı, adalet ve hukuka daha güçlü vurguları ile siyasi tavır alışlarını ve sayısal meşruiyetini/

üstünlüğünü siyasal olarak daha fazla güçlendirmeyi öncelemeliydi. Yani muhalefeti bir Balkon konuşması 

yapacak iklimi bile oluşturamamakla eleştirmeye devam ederken, siyasi ve sosyal yelpazedeki genişliğini 

aksiyoner bir şekilde söylemlerine yansıtabilirdi.

Şimdi, AK Parti’yi (ve Türkiye’yi) bekleyen muhtemel krizler, Türkiye sosyolojisinin ve bu bağlamdaki 

taleplerin siyaset katına, özellikle de iktidar partisi tarafından çıkarılamaması ve AK Parti’ye kulak kes-

ilen yelpazenin giderek daralma ihtimalidir. İnsanlar, sorunlarının çözümü kadar ve belki ondan daha da 

fazla, güven duymak ve dinlenmek isterler. İktidar kendilerini görsün ve dikkate alsın isterler. AK Parti, 

tüm bu sesleri yeni bir heyecan ve arz yaratarak dinlemek zorundadır. Acilen üç noktanın düzeltilmesi 

büyük önem taşımaktadır: Hukuk ve adalet sistemindeki dağınıklık görüntüsünün sona erdirilmesi, siya-

sete müdahale etmek isteyen siyaset dışı güçlerle mücadelenin ancak hukuk yoluyla gerçekleştirileceği 

konusunda kamuoyunu ikna etmesi, farklılıkları ve onların taleplerini dinleyerek yeniden kuşatıcı bir 

söylem geliştirmesi, toplumsal muhalefetlere kulak vererek bunu kendisini yenilemek için bir fırsata 

dönüştürmesidir. 

Bir diğer önemli mesele, AK Parti, sürekli yükselen “yolsuzluk” sesleri karşısında ciddi önlemler almalı, 

hatta kendi içerisinde dahi ciddi bir arınma gerçekleştirmelidir. Kamu kurumlarının işleyişinin daha da 

açık hale getirilmesi, harcamaların kontrollü ve adilane yapılması, kamu kurumlarına personel alımlarında 

adaletli imtihan sisteminin uygulanması ve bazı konularda mevcut algıyı değiştirecek ve gerçekten 

adalete dönüşü sağlayacak önlemler almalıdır. 

Bir başka önemli husus, yaşananları vesile bilerek, ciddi problemleri bünyesinde barındıran düşünüş 

tarzımız gözden geçirilmelidir. Kendimize ait değerlerin düşünme tarzımız üzerindeki etkisi, aslî 

bağlamlarından arındırılmış ve anlamsızlaştırılmış kelimeler düzeyinde. Geldiğimiz vasatta, Allah-insan, 

Allah-kâinat, insan-kâinat ve insan-insan ilişkilerinin aslî bağlamlarını kaybettiği bir zeminde atılacak her 

adımın zamane bir refleks olarak kalmaya mahkûm olmaması için ıslah çabaları süreklilik arz etmelidir. 

Unutulmamalıdır ki devamlı olan ibadet istikamet açısından güzeldir. 

Yeni sayımızda buluşmak üzere...
          Umran 
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G Ü N D E M NATO’NUN GELECEĞİ VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI

Öner BUÇUKCU

Kırım krizinin NATO ittifakı üzerindeki ilk ve en belirgin etkisi bu 
özerklik sürecinin yavaş yavaş son bulacağına yönelik sinyallerin 

gelmeye başlamasıdır. Böyle bir ortamda Türkiye’nin de NATO üyesi 
bir ülke olarak dış politikasını NATO’yu dikkate alarak belirlemeye 

başlayacağı ön görülebilir. 

NATO’nun Geleceği ve
Türk Dış Politikası

U
krayna’da yaşanan gelişmeler sonrası Kırım 
Meclisi’nin aldığı Rusya’ya bağlanma kara-

rı ve Rusya Meclisi’nin bu kararı onaylaması 
Soğuk Savaş sonrası Avrupa’daki en ciddi sınır 
değişikliklerinden birisi oldu. Yaşanan bu sınır 
değişikliği ilk değildi. 1990’lı yıllar hatırlanacak 
olursa Yugoslavya’nın dağılma süreci oldukça 
zor ve kanlı olmuştu. Avrupa’da siyasal den-
genin oluştuğu düşünülürken 
Kosova’nın bağımsızlık 
kararı, Rusya’nın karşı 
çıkmasına rağmen 
Batılı ülkelerin bu 
kararı tanıması ardı 
sıra geldi. Sırbistan 
ve Karadağ’ın ayrıl-
ma kararının ardın-
dan yaşanan bu gelişme 
Sırbistan’ın siyasî sınırları-
nın yeniden değişmesi anlamına 
geliyordu. Bu gelişmeyle aynı dönemlere rastla-
yan gelişmeler sonucunda ise Rusya’nın destek 
ve teşvikiyle Güney Osetya ve Abhazya krizleri 
yaşandı. Bu krizlerin tamamında farklı saflarda 
yer alan siyasal aktörler, yaşanan gelişmeler can 
sıkıcı olmasına rağmen ilişkilerin kopmaması için 
büyük çaba sarf ettiler. Ancak Kırım’da yaşanan 
gelişmeler sonrasında küresel sistem yeni bir 
dönüm noktasına gelmiş gibi gözüküyor.

Umran’ın bir önceki sayısında yayınlanan 
metinde Soğuk Savaş sonrası NATO’nun pozis-
yon arayışını teorik açıdan ele almaya çalışmış ve 
Türkiye’nin NATO ve AB arasında gelişen askerî 
ilişkiler dolayısıyla yaşadığı sorunlu dönemi ele 
almıştık. Bu metin aslında NATO’nun aldığı 
kararların Türkiye açısından bağlayıcılığının ora-
nını da ortaya koymayı amaçlıyordu. Örnek 

olay olarak üzerinde durulan 
ESDI (European Security 

and Defence Identity) 
Türkiye’yi karar 
verme mekanizma-
larının dışarısında 
bırakan bir giri-
şim, son kertede 

Türkiye’nin aleyhi-
ne olsa dahi Türkiye 

tarafından kabul edilmek 
zorunda kalmıştı. Zira NATO’nun 

bu dönem stratejisi ile AB’nin Soğuk Savaş sonrası 
stratejilerinin uyuşuyor olması blok içi dayanış-
ma/farklılıkları görmezden gelme zorunluluğunu 
da beraberinde getiriyordu. 

AB Genişlemesi ile NATO genişlemesinin 
kabaca aynı süreçleri izlemesi esasen Soğuk Savaş 
sonrası üzerinde uzlaşılan bir politikanın pratik-
teki haliydi. Bu dönemde NATO ve AB’nin geniş-
leme stratejisi, o dönem oldukça zor durumda 



5

 Umran • Mayıs 2014

 NATO’NUN GELECEĞİ VE TÜRK DIŞ POLİTİKASINATO’NUN GELECEĞİ VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI

olan Rusya’nın yüzyılın en güçsüz pozisyonuna 
düştüğü bir süreçte bir gün yenden kendi ayakları 
üzerinde durma ihtimali karşısında Avrupa’nın 
güvenliğinin sağlanabilmesi için Güney ve Doğu 
Avrupa’yı Avrupa Birliği ve NATO şemsiyesi altın-
da toplayarak Rusya’nın olası bir yeniden güçlen-
mesi durumunda etki alanı sınırlanmış bir oyun 
sahası vermekti. Bugün Avrupa’daki siyasal kom-
pozisyon bu politikanın büyük ölçüde başarıya 
ulaştığı şeklinde yorumlanabilir.

Burada Rusya’nın tarihsel 
olarak Avrupa açısından hiç-
bir dönem ekonomik anlamda 
rakip olmadığının altı çizilmeli-
dir. Klasik güç dengesi sistemi-
nin hâkim olduğu 1815-1914 
arası dönemde Rus Çarlığı’nın 
Avrupa siyaseti açısından önemi 
askerî gücünden kaynaklanı-
yordu. SSCB de Soğuk Savaş 
yıllarında ABD ile karşılaştırıl-
dığında küçük bir ekonomiye 
sahipti. Ancak nükleer silahlara 
sahip olması, dahası kıtalararası 
nükleer başlık taşıyabilen füze-
lere ve ikinci vuruş kabiliyetine 
sahip olması, ideolojik olarak 
ekonomik-siyasal-toplumsal açı-
lardan farklı bir model öneriyor 
olması SSCB’yi Soğuk Savaşın 
taraflarından birisi haline getir-
mişti.

ABD’nin küresel hegemon-

yasının tartışılmaz olduğu 90’lı 

yıllarda eski Doğu Bloku ülkeleri 

ile NATO arasındaki ilişkilere ve 

bunun kurumsal çerçevesi olan 

“Barış İçin Ortaklık” perspek-

tifine geçtiğimiz ay değinmiştik. 

Putin’in Rusya Devlet Başkanı olmasından sonra 

agresif bir biçimde petrol ve doğal gaz gibi yer altı 

kaynaklarını küresel piyasalara pazarlamaya baş-

layan ve bu açılımıyla ekonomisini düzeltmeye 

başlayan Rusya Federasyonu’nun ABD hegemon-

yası ve onun etkisi altında şekillenen uluslararası 

kurumsallaşmaya ilk resmî tepkisi Putin’in 2008 

yılında Münih’te Avrupa Güvenlik Konferansı’nda 

yaptığı konuşmaydı. Bu konuşmasının arka met-

ninde Putin çok kutupluluğun dünyada barış ve 
istikrarın sağlanmasında daha işlevsel olabile-
ceğini öne sürüyor, ABD’nin uygulamalarından 
rahatsızlığını dile getiriyordu. 

Ukrayna’da yaşanan gelişmeler ilk planda AB 
yanlıları ve Rusya yanlıları arasındaki mücade-
le görünümündeydi. Ancak Kırım’da yaşanan 
gelişmeler sonrasında Avrupa’nın güvenliği ve 
NATO’nun fonksiyonu yeniden gündeme geldi. 

Kırım’daki gelişmeler Türkiye’ye 
“Kırım Türkleri ve Tatarları” 
üzerinden girdi ancak ilerleyen 
süreçte NATO içi dengeler ve 
dış politika tercihleri açısından 
belirleyici süreçlere gebe görü-
nüyor.

NATO’nun Geleceği ve Türkiye

Soğuk Savaş’ın sona erme-
sinden sonra NATO askerî 
açıdan kısa sürede netice elde 
edebilecek çok uluslu operas-
yonel kuvvetlerin örgütlenmesi 
stratejisine yönelmişti. Bu çer-
çevede askerî yapısını yeniden 
düzenleyen NATO stratejisi 
kriz çözümü odaklıydı. Bu yak-
laşım NATO’nun Soğuk Savaş 
sonrası kendini tanımlamasına 
uyumluydu çünkü NATO Soğuk 
Savaş sonrasında dünyada barış 
ve istikrarın sağlanması, demok-
rasinin yerleşmesi için kendisini 
alan dışı coğrafyada da görev ala-
bilecek şekilde organize etmişti. 
Kırım’da yaşanan gelişmelerin 
ardından Avrupa ülkelerinde 

NATO’nun güvenlik şemsiyesinin 
caydırıcılığına yönelik endişeler başladı. Ulusal 
konvansiyonel kuvvetlerin eşgüdümlenmesini 
ikinci planda bırakan NATO stratejisinin caydı-
rıcılığının Kırım’da yaşadığı başarısızlık özellikle 
Avrupa Birliği ülkelerinin savunma ve güvenlik 
odaklı tartışmaları yeniden NATO ve Avrupa 
Parlamentosu gündemine getirme ihtimalini orta-
ya çıkardı.

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh 
Rasmussen’in Foreign Affairs’de “NATO Geri 

Ukrayna’da yaşanan 

gelişmeler ilk planda 

AB yanlıları ve Rusya 

yanlıları arasında-

ki mücadele görü-

nümündeydi. Ancak 

Kırım’da yaşanan 

gelişmeler sonrasında 

Avrupa’nın güvenliği 

ve NATO’nun fonksi-

yonu yeniden günde-

me geldi. Kırım’daki 

gelişmeler Türkiye’ye 

“Kırım Türkleri ve 

Tatarları” üzerinden 

girdi ancak ilerleyen 

süreçte NATO içi den-

geler ve dış politika 

tercihleri açısından 

belirleyici süreçlere 

gebe görünüyor.
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Döndü (NATO is Back)” başlığıyla yayınlanan 

mülakatında verdiği mesajları pratiğe döküldü ve 

16 Nisan 2014’te yaptığı açıklamada NATO’nun 

Baltık Denizi’ndeki hava devriyelerini arttıracağı-

nı ve bölgede ek askerî manevralar gerçekleştire-

ceklerini duyurdu. Ardından NATO kontrolünde 

beş savaş gemisi Baltık’a gönderildi. Rasmussen’in 

açıklaması Rusya’ya bir mesaj olduğu gibi NATO 

üyesi ülkelere de bir mesaj niteliğinde. Ancak 

stratejistler yapılacak bu askerî hareketlerin 

Rusya için caydırıcı olmayacağını düşünüyor. 

Bu bağlamda önerilerin başında ise NATO üyesi 

Litvanya, Letonya ve Estonya’da konuşlanacak 

kuvvetler oluşturulması geliyor. Tartışmalar önü-

müzdeki dönemde NATO’nun Avrupa’nın güven-

lik endişesini dindirmek için Avrupa’da daha fazla 

asker bulundurmasını beraberinde getirecek gibi 

görünüyor. Ancak bu durumun da Avrupa Birliği 

içerisinden sert bir muhalefetle karşılaşması bek-

lenebilir. ESDI’ın uygulamaya geçirilmesi döne-

minde Avrupa’nın ortak savunma ve güvenlik 

politikası olması yönünde politika isteyen politik 

aktörler bulunduğu hatırlanabilir.

Bütün bu gelişmeler yaşanırken Cenevre’de 

bir araya gelen Rus ve Batılı diplomatlar Ukrayna 

krizini de gündeme aldılar ve Rusya Dışişleri 

Bakanı Sergei Lavrov toplantılardan sonra yap-

tığı açıklamada Ukrayna ve NATO diplomat-

larıyla Ukrayna’daki siyasal gerilimin düşürül-

mesini kolaylaştırma noktasında anlaştıklarını 

duyurdu. Cenevre’deki toplantı esas olarak illegal 

silahlı örgütlerin silahsızlandırılması, tansiyonun 

düşürülmesi ve Rusya yanlısı Ukrayna Devlet 

Başkanı Viktor Yanukovych’in görevden ayrılma-

sının ardından vaat edilen ancak henüz gerçek-

leştirilmeyen kurumsal ve anayasal reformların 

hayata geçirilmesinin sağlanması amacıyla top-

landı. Ancak Kırım’da yaşanan gelişmeler sonrası 

Ukrayna hükümetinin Rusya yanlısı göstericilere 

uyguladığı şiddet, illegal örgüt olarak Rusya 

yanlısı oluşumların hedeflenmesi gibi durumlar 

dolayısıyla Lavrov’un açıklaması dışında ciddi 

bir netice elde edilemedi. Diğer taraftan Rusya 

Devlet Başkanı Putin ise katıldığı bir televizyon 

programında NATO’nun Rusya sınırlarına daha 

da yaklaşması durumunda buna muhakkak cevap 

verileceğini ifade etmesi akıllara en temel ve basit 

soruyu getirdi: Bundan sonra ne olacak?

Hem NATO’da hem de Avrupa Birliği’nde ön 

plana çıkan görüş Soğuk Savaş sonrası izlenen 

askerî ve siyasal stratejilerin hatalı olduğu yönün-

de. Avrupa açısından bakıldığında Soğuk Savaş 

sonrasında Rusya ile Avrupa Birliği’nin ilişkilerini 

geliştirmesi NATO tarafından teşvik edilmişti. Bu 

süreçte özellikle Almanya, Rusya ile önemli doğal 

gaz anlaşmaları imzaladı. Diğer Avrupa ülkeleri 

de büyük oranda Rus doğal gazına bağımlı hale 

geldi. 2000’li yıllarda ABD ve AB’nin bölgede 

enerji güvenliği ve çeşitliliğini arttırmak için 

öne çıkardığı Nabucco ve benzeri projeler çeşitli 

sebeplerle gerçekleşemediği için bugün Avrupa 

siyasetinin ve ticaretinin tam orta noktasında bir 

Rusya gerçeğini tespit etmek gerekiyor.

Durumun Türkiye’ye bakan yönü de kabaca 

böyle bir hat üzerinde şekilleniyor. Zira Rusya 

Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı durumunda. 

Her ne kadar Türkiye enerji kaynaklarını çeşit-

lendirmeye çalışmış olsa da büyük oranda Rus 

gazına bağlı bulunuyor. Bu çerçevede Kırım’da 

yaşanan gelişmeler sonrası NATO’nun Rusya’ya 

NATO Genel Sekreteri RasmussenNATO Genel Sekreteri RasmussenRusya Devlet Başkanı PutinRusya Devlet Başkanı Putin
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bazı ekonomik yaptırımlar uygulama kararı alma-
sı durumunda Almanya ve Türkiye gibi ülkelerin 
ittifak içerisinde nasıl bir siyaset izleyecekleri 
merak konusu. 

Rüya Bitti: Görece Özerk Dönemin Sonu

Enerji kaynakları açısından Batı bloku benzer 
bir şoku 1973 Petrol Ambargosu döneminde yaşa-
mıştı. OPEC’in ambargo kararından sonra Batılı 
ülkeler kısa vadeli planlarını enerji kaynaklarının 
çeşitlendirilmesi ve alternatifli hale getirilmesi 
üzerine kurdular; bunda da bir ölçüde başarılı 
oldular. Rusya ve NATO’nun daha sert angajman-
lar geliştirmesi durumunda enerji bağımlılığının 
ittifak üyesi ülkeler için karar vermede oldukça 
önemli ancak hayatî olmayacağı öngörülebilir. 
Ancak karar verme mekanizmasının bu şekilde 
hareket edebilmesi için blok içi dayanışmanın en 
üst noktaya varması gerekir ki Kırım krizi mevcut 
haliyle böyle bir kriz görünümünde değildir. 

Soğuk Savaş sonrası dönemde NATO’da 
en çok tartışılan konuların başında gelen 
re-nasyonalizasyon yani yeniden millileşme tam 
manasıyla gerçekleşmese de ittifak ilişkilerinin 
gevşediği bir dönemde NATO’nun müttefikler 
üzerinde tamamen belirleyici olduğunu söylemek 
de oldukça güçtür. Örneğin ittifakın et etkin ve 
en eski üyelerinden birisi olan Türkiye ABD’nin 
Irak’a müdahalesi esnasında, bir NATO müdaha-
lesi olmamasına rağmen ABD ile askerî ve siyasî 
ilişkilerinin boyutları düşünüldüğünde, 1 Mart 
Tezkeresini Meclisten geçirmeyerek özerk bir 
politika belirleyebilmişti. Bu durum Türkiye’nin iç 
siyasal koşulları kadar uluslararası sistemin duru-
mundan da kaynaklanıyordu. İttifak ilişkilerinin 
gevşediği bir dönemde Türkiye “görece özerk” 
politikalar belirleyebiliyordu. “Görece özerk”ti 
çünkü özerklik belli bir aşamaya kadar geçerliy-
di. Örneğin 1 Mart Tezkeresinden sonra TBMM 
Irak müdahalesine ilişkin ABD diplomatlarıyla 
üzerinde ortaklaşa çalışılarak hazırlanan bir başka 
tezkereyi geçirmek durumunda kalmıştı. 

Kırım krizinin NATO ittifakı üzerindeki ilk 
ve en belirgin etkisi bu özerklik sürecinin yavaş 

yavaş son bulacağına yönelik sinyallerin gelme-

ye başlamasıdır. Böyle bir ortamda Türkiye’nin 

de NATO üyesi bir ülke olarak dış politikasını 

NATO’yu dikkate alarak belirlemeye başlayacağı 

ön görülebilir çünkü ittifak dayanışmasının arttığı 

dönemlerde özerk politikalar izlemek zorlaşmak-

tadır. Ancak Türkiye, siyasal ve askerî gücü ora-

nında NATO içerisinde karar verme mekanizma-

larına etki edecek ve alınacak kararları kendi ulu-

sal çıkarlarına göre şekillendirmeye çalışacaktır.

İkinci Büyük Savaş öncesi dönemde 

İngiltere Başbakanı Arthur Neville Chamberlain 

“Almanya’yı yatıştırma politikası” kapsamın-

da Almanya’nın Versailles Antlaşması’na aykı-

rı hareketlerini bir biçimde kılıfına uydurmaya 

çalışıyordu. Bu politikanın en uç noktası Nazi 

Almanya’sının 1938’de Çekoslovakya’yı işgalini 

Chamberlain’in onaylamasıydı ve Londra’ya dön-

düğünde kendisini savaşı önlediği için oldukça 

gururlu hissediyordu. Çekoslovakya’nın işgali 

değil ama Polonya’nın işgali İkinci Büyük Savaş’ın 

fitilini ateşlemiş, Chamberlain’in politikasının 

aslında bir “politikasızlık” olduğu anlaşılmıştı. 

Belki koşullar çok farklı ama eksik de olsa 

Kırım’da yaşanan gelişmelerle İkinci Büyük Savaş 

öncesi dönem arasında bir analoji kurmak yarar-

lı olabilir. Eğer Chamberlain perspektifi değil 

de Churchill perspektifi devreye girerse NATO 

Soğuk Savaş dönemindeki önemini ve ulusla-

rarası siyaset açısından belirleyiciliğini yeniden 

kazanacaktır, en azından kazanmayı deneyecektir. 

Ancak uluslararası sistemin süreci nereye götüre-

ceğini şimdiden tahmin etmek oldukça zor…

Durumun Türkiye’ye bakan yönü de 
kabaca böyle bir hat üzerinde şekil-
leniyor. Zira Rusya Türkiye’nin en 
büyük ticaret ortağı durumunda. Her 
ne kadar Türkiye enerji kaynakları-
nı çeşitlendirmeye çalışmış olsa da 
büyük oranda Rus gazına bağlı bulu-
nuyor. Bu çerçevede Kırım’da yaşa-
nan gelişmeler sonrası NATO’nun 
Rusya’ya bazı ekonomik yaptırımlar 
uygulama kararı alması durumunda 
Almanya ve Türkiye gibi ülkelerin 
ittifak içerisinde nasıl bir siyaset izle-
yecekleri merak konusu. 
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G
eçen ay İslâm dün-
yası büyük üstatla-

rından birini daha yitir-
di. İslâm düşüncesine 
önemli katkılar yapmış 
olan Üstat Muhammed 
Kutub’u kaybettik. 4 
Nisan 2014 tarihinde 
doksan beş yaşında vefat 
etti. Allah rahmet etsin. 
İslâm dünyasının başı 
sağ olsun. 

Kimdir Muhammed 
Kutub? Onu bu kadar önemli kılan nedir? 
Aslında bu soruyu “Kutub”ları ismen tanısalar 
da estirdikleri düşünce ikliminin etkisinde yaşa-
mamış olan genç jenerasyonun namı hesabına 
soruyoruz. Yoksa bizim gibi yetmişlerin sonuna 
doğru lise öğrencisiyken İslâm düşüncesine 
bağlanma bilinciyle yanıp tutuşan biri olsanız, 
bu soruyu sorma gereği bile duymazdınız. 

Manyetik Kutub’lar

Yıl 1979. Diyarbakır’da lise üçüncü sınıf 
öğrencisisiniz. Marksist solun argümanları 
güçlü, yayınları çok ve sayısal üstünlüğü had 
safhada. Çarşıda-pazarda bile hissedebileceği-
niz düşünsel baskıya direnmeniz kolay değil. 
Milli Türk Talebe Birliği’nin argümanları zayıf, 
yayın desen yok hükmünde, sayısal azlık hem 
sıkıntılı hem de güvenlik açısınan tehlikeli. 
“Milli Görüş”ün o güne kadar ürettiği sloganik 

söylemler heyecanınızı 
dindirmeye, duyguları-
nızı okşamaya yetiyor 
belki, ama kesinlik-
le aklınızı doyurmaya 
yetmiyor. Söyleyecek 
sözüm var, diyemiyor-
sunuz. Derken, imdadı-
nıza kitaplar yetişiyor. 
İslâm’da Sosyal Adalet, 
İ s l â m - K a p i t a l i z m 
Çatışması, Yoldaki 
İşaretler, Fi Zilali’l-

Kur’ân. Yazarı Seyyid Kutub. Yine kitaplar: 20. 
Asrın Cahiliyeti, İslâm ve Materyalizme Göre 
İnsan, İslâm’ın Etrafındaki Şüpheler, İslâm’a 
Göre İnsan Psikolojisi. Yazarı Muhammed 
Kutub. 

Bir Ağustos susuzluğuyla içiyorsunuz kitap-
ları. İslâm’ın da bir hukuk sistemi olduğunu, 
kendine özgü ekonomik ve sosyal görüşle-
ri olduğunu, toplumsal adalet ve kardeşlik 
düşüncesiyle aslında toplumu yönetmeye talip 
olduğunu bu kitaplardan öğreniyorsunuz. 
İşgalci Batı’nın İslâm dünyasına dayattığı kapi-
talist sistemin ve kapitalizme tepki olarak yine 
Batı’da ortaya çıkan Marksist sistemin aslında 
batıya ait değerler olduğunu ve bize uymadı-
ğını okuyorsunuz.  İşgalci güçlerin ve onların 
içerideki uzantılarının İslâm’ı kasıtlı olarak 
karaladıklarını, kasıtlı olarak gerici ve çağdışı 
ilan ettiklerini, amaçlarının İslâm’ın etrafında 

Sıbğatullah KAYA

Muhammed Kutub’u Kaybettik

Muhammed KutubMuhammed Kutub

Kutub kardeşler, bu ülkede yaşayan her Müslüman’ın bilincini 
etkilemeyi başarmış değerlerdir. Bu etkilerin çok sert yorumlar 

kazandığı yıllarda, Muhammed Kutub’un esneklik sürecinde olumlu 
roller üstlendiğine, biz kendi adımıza şahitlik ederiz. 
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şüpheler uyandırmak ve zihinleri İslâm’dan 
uzak tutmak olduğunu öğreniyorsunuz. Bu 
kitapları okuyunca, dünyayı yönetmeye talip 
bütün doktrinlere karşı sizin de bir sözünüz 
olduğunu, karşılaştırmalı bir şekilde öğreni-
yorsunuz. Daha önce öğrendiğiniz klasik dini 
bilgilerden, aldığınız medrese eğitiminden ve 
aşina olduğunuz fıkıh, tefsir, hadis ilminden 
edinemediğiniz farklı bir bakış açısı kazanıyor-
sunuz. Çömeldiğiniz yerden daha güçlü doğru-
luyorsunuz. Ayaklarınız yere daha sağlam bası-
yor. Kendinizden eminsiniz. Haykırmak geliyor 
içinizden: Benim de söyleyecek sözüm var! 

Yetmişlerin sonunda bu 
heyecanı yaşamış olsanız, 
kuşkusuz şöyle hissederdiniz: 
Dünyanın manyetik kutupları 
belki kuzey ve güney kutbu 
olabilir ama İslâm düşünce 
dünyasının manyetik kutup-
ları kesinlikle Seyyid Kutub ve 
Muhammed Kutub. Sonradan 
düşünce ve okuma hayatımı-
za Kutuplara ileveten başka 
yıldızlar da dâhil oldu tabi. 
Mevdudiler, Nedviler, Şeriatiler, 
Mutahhariler ve diğerleri… 
Ama kutupların bıraktığı tat 
bambaşka ve unutulmaz.

Muhammed Kutub, iki kar-
deşin mağdur ve çilekeş olanıy-
dı. Şehit olanı Seyyid Kutub’du. 
Mısır’da Cemal Abdünnasır reji-
minin 1965’te “İhvan” liderlerine 
ve hatta üyelerine karşı başlattığı tutuklama 
dalgasının sonucunda Seyyid Kutub 1966’da 
idam edilmiş, Muhammed Kutub 1972’ye 
kadar hapis yatmıştı. Düşüncelerinden dolayı 
çektiği 7 yıllık hapis hayatının ardından kendi-
si ve ailenin kalan diğer üyeleri sürgün hayatı 
yaşamaya başladılar. 

Muhammed Kutub kırklı yıllardan itibaren 
yazı hayatına başlamış bir alim ve düşünce ada-
mıydı. Kırklı-ellili yıllarda Mısır yönetiminin 
emperyalistlerin güdümü altında modernizas-
yon adıyla toplumu zorla dönüştürme çalışma-
larına tanık olmuş ve diğer dava arkadaşlarıyla 

birlikte buna karşı mücadele vermişti. Kendisi 
ve diğer dava arkadaşlarının geliştirdikleri 
“İslâmî çözümleri” vardı. Cemaleddin Afgani 
ve Muhammed Abduh çizgisiyle başlatılan ve 
Muhammed Reşit Rıza ile biçimlenen İslâmi 
uyanış düşüncesi, Hasan el-Benna tarafından 
Şazili tasavvuf düşüncesiyle de birleştirile-
rek büyük bir harekete dönüşmüştü. 1928’de 
Hasan el-Benna önderliğinde Mısır’ın İsmailiye 
şehrinde kurulan “Cemiyyetü’l-İhvâni’l-
Müslimîn”, bir başka deyişle “Müslüman 
Kardeşler Cemiyeti” kısa zamanda Mısır’da 
pek çok şehirde şube açmış, daha sonra ülke 

dışına kadar taşarak Sudan, 
Ürdün, Filistin ve Suriye’de 
merkezleri olan büyük bir 
siyasi hareket olmuştu. 

48 Aralığında Başbakan 
Nukraşi Paşa’nın ölümüyle 
sonuçlanan suikasttan “İhvan” 
organik anlamda değilse de 
fikir babası olarak sorum-
lu tutuldu ve 49 Şubatında 
Hasan el-Benna devlet ajan-
ları tarafından düzenlenen 
bir saldırıyla şehit edildi. Bu 
olayın ardından bir süre boca-
lama dönemi yaşayan İhvan, 
ikinci genel başkan Hasan 
el-Hudaybi döneminde yeni-
den toparlandı. İşte, Kutup 
kardeşlerin İhvan içerisindeki 
fikri ağırlığı bu döneme rast-

ladı. Ağabeyi Seyyid Kutub, en tanınmış İhvan 
yazarı idi. Kardeş Kutup da ilmi çalışmalarıyla 
ve özgün düşünceleriyle tanınmaya başladı. 
Bundan sonraki dönem Kutub kardeşler için 
zorlu geçecekti. Yazdıklarından ötürü takibat-
lar, gözaltılar ve tehditler artmıştı. 50’li yıllar 
böyle geçti. 20 binden fazla İhvan üyesinin 
tutuklandığı 1965 dalgasında Kutub kardeşler 
de içeri alındılar. Sonrası malum: Seyyid Kutub 
1966’da diğer bazı İhvan liderleriyle beraber 
idam edildi. Kardeş Kutub, 1972’ye kadar 
içeride kaldı. Siyasi hükümlüler için çıkarılan 
bir aftan yararlanarak dışarı çıkan Muhammed 
Kutub ve diğer bazı aile bireyleri 1972’den 

Üstat Muhammed Kutub 

söyleşisi, bazı kavramları 

kökünden reddetmiyor, 

yorumlarını tamamen 

değiştirmiyordu belki, 

ama esnetiyor ve yumu-

şatıyordu. Bu yeni üslup 

bile Türkiye’de gittikçe 

radikal ve uzlaşmasız 

bir karakter kazanan 

İslâmî uyanışa ve geli-

şen İslâm düşüncesine 

hizmet etmiş, büyük 

ölçüde olumlu sonuç-

lar doğurmuştu.
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sonra siyasi mülteci olarak Suudi Arabistan’a 
sığındılar. Üstat Kutub, bundan sonraki yaşa-
mını orada sürdürdü. Suudi’de yaşadığı süre 
boyunca “Ümmü’l-Kura” ve “Kral Abdülaziz” 
üniversitelerinde dersler verdi. Hayatını ilme ve 
İslâm dünyasının problemlerine adayan büyük 
bir üstat olarak vefat etti, arkasında 30’dan fazla 
basılmış eser bırakarak…       

Üstat Kutub, dünyanın hangi evrelerden geç-
tiğine tanık olacak kadar uzun yaşadı. Yaşadığı 
onca olaydan sonra 80’lerde dünyanın düşünsel 
bir açılıma girdiğini, 90’larda değişim ve dönü-
şüme uğradığını, Berlin Duvarı’nın yıkıldığını, 
Sovyetlerin dağıldığını, globalleşmenin tarihin 
sonunu getireceği gibi iddiaların ortaya atıldığını 
gördü, tanık oldu. Tanık olmadığı tek şey İslâm 
dünyasının huzurlu günleri oldu. Yine de 90’nı 
geçkin olduğu bir dönemde Arap Baharı dalga-
sının Kuzey Afrika’daki tüm diktatörlükleri yerle 
bir ettiğini görmek ona da nasip oldu. Acaba 
ağabeyinin idam sehpasına gittiğini gördükten 
sonra hapiste çile doldururken Üstat ellerini açıp 
Maximillian(Mekselina) ve arkadaşları gibi “Ya 
Rabbi! Bu zulüm gerçekten bir gün bitebilir mi?” 
diye bir yakarışta bulunmuş muydu? Eğer öyley-
se, Allah, Ashabı Kehfi uzunca bir süre uyuttuk-
tan sonra uyandırarak meraklarını giderdiği gibi, 
Üstat Kutub’un merakını da ömrünü uzatarak 
gidermiş olmalı. Hasta yatağından başını her kal-
dırdığında acımasız tiranların yıkıldığını gördü 
ve bekli de son nefesinde “Kelimei Şehadet”in 
ardından bir de “Elhamdülillah, bunu da gör-
dük” dedi.

Handikap

Uzun yıllar yaşamış bir âlim ve mütefek-
kirseniz, en büyük handikabınız çok önceleri 
ürettiğiniz toplumsal çözümlerle değişen top-
lumsal koşulların doğurduğu sonuçlar arasın-
da çelişkiye düşmeniz olur. Üstat Muhammed 
Kutub’un da yaşadığı önemli bir handikap oldu 
bu. Baskı, işkence ve idamlara maruz kaldığınız 
dönemlerde üreteceğiniz mücadele yöntemleri, 
sertliklerden ari olamaz. Emperyalistlerin dayat-
tığı taklitçi ve zavallı kölelik hayatını reddedip 
mücadele başlatmışınız. Karşılaştığınız zulüm 

ve baskı altında üreteceğiniz toplumsal hareket 
metodu, ister istemez sert unsurlar içermeye 
başlar. Daha sonraki dönemlerde bu metodu 
değiştirmeye, yanlış olduğunu söylemeye dili-
niz varmaz, zorlanırsınız. Muhammed Kutub’un 
yaşadığı önemli bir handikap da şehit ağabeyinin 
anısını zedeleme kaygısıydı. Seyyid Kutub’un 
esaslarını “cahiliye toplumundan düşünsel ayrı-
lış ve cihat olarak çizdiği” mücadele metodu, 
baskıcı ülkelerde Müslümanlara yönelik baskı 
ve zulümlerin daha da artmasına neden oluyor-
du. Muhammed Kutub, İhvan’ın bu uzlaşma-
sız katı metotlarla mücadele verdiği ülkelerde 
nasıl bir şiddete maruz kaldığını gördü. 60’lar-
dan itibaren Mısır’da yaşanan zulümleri gördü. 
Sudan, Filistin ve Ürdün’de yapılanları gördü. 80 
ve 82’de Suriye’de yaşananları gördü. 1982’de 
Suriye’deki Hafız Esad rejimi, Hama şehrini 
kuşatarak yerle bir etmiş ve binlerce Müslüman’ı 
ağır silahlarla öldürmüştü. Bu katliam tam bir 
insanlık trajedisiydi ve İslâm dünyasının yüreği-
ni kanatmıştı. O günlerde dünya üzerinde yaşa-
yan her Müslüman’ın yüreğinden gelen iniltilere 
kulak verdiğinizde duyacağınız ses “Hama ah!” 
iniltisiydi. Üstadın da yüreğini dinleyenler, aynı 
iniltiyi duymuşlardır, elbette. Ama mücadele 
metodumuz yanlıştır, dediğini duyan olmadı.

Biz de üstadın yanlış yapmışız, dediğini duy-
madık. Ama İslâmî mücadele metodunu sert ve 
katı formlardan kurtarıp daha yumuşak bir hoş-
görü zeminine taşıma gayretlerine tanık olduk. 
Şöyle ki, onunla iki defa yüz yüze görüşmek ve 
sohbet etmek kısmet oldu. 86 yılıydı. Merhum 
Turgut Özal’ın başbakanlık dönemi. Muhammed 
Kutub’un yazları sessiz sedasız Türkiye’ye gel-
diğini ve bir süre kafa dinlediğini öğrendik. Bu 
bizim için bir görüşme fırsatı olabilirdi.

Üstatla Tanışma ve Girişim Söyleşisi

Girişim dergisi o yıl bir Seyyid Kutub sayısı 
çıkarmak ve radikal İslâm düşüncesini doğ-
rusuyla yanlışıyla sorgulamak istiyordu. Biz 
de derginin yayın kurulu üyesi ve yazarıydık. 
Muhammed Kutub ile şehit ağabeyi hakkında 
bir söyleşi çok iyi giderdi. Ancak önemli sorun-
larımız vardı. Birincisi, üstat sessizce geliyor, 



11

 Umran • Mayıs 2014

 MUHAMMED KUTUB'U KAYBETTİKMUHAMMED KUTUB'U KAYBETTİK

İstanbul’un Anadolu yakasında, Yalova’da veya 
Bursa’da mütevazı bir yazlık kiralayıp bir süre 
kalıyor ve yine sessizce ayrılıyordu. Yani, nerede 
kaldığını bilmiyorduk. İkincisi ve daha önemli-
si, üstat uzun bir süreden beri aldığı bir karar 
nedeniyle hiçbir yayın organına demeç vermi-
yor, siyasi yorumlar ve değerlendirmeler yap-
mıyordu. Sadece uluslararası sempozyumlarda 
tebliğler sunu-
yor, konuşma-
lar yapıyordu. 
Ne Türkiye’de 
ne de diğer 
İslâm ülkelerin-
de Muhammed 
Kutub’la siyasi 
içerikli röportaj 
yapma bece-
risi göstermiş 
bir yayın orga-
nı yoktu. Onu 
bulsak bile amacımıza ulaşabilecek miydik? Bu, 
gözümüzü korkutuyordu. Ama deneyecektik, 
kararımızı çoktan vermiştik.

Üstad’ı nokta atışıyla yakalama konusun-
da sevgili Hasan Aktürk imdadımıza yetişti. 
Girişim dergisinden ayrı olarak düşünce kitapla-
rı yayınlama işinde “Seçkin Yayıncılık”ı beraber 
yürüttüğümüz Hasan Aktürk, seksenli yıllar-
da Müslüman gençliğin tartışmasız en popüler 
liderlerindendi ve tanımadığı çevre yoktu. Birkaç 
gün sonra kendimizi Üstat Kutub’un karşısın-
da bulduk. İlk görüşmemiz tanışma ve sohbet 
şeklinde geçti. Bu görüşmede bizim dışımız-
da sevgili Hasan Aktürk, Orhan Murat Kural 
ve Kızıltepeli Molla Süleyman Hoca da vardı. 
Sohbetimiz uzadıkça uzamıştı. Bu ilk görüş-
mede bile üstadın iki şeyden çok etkilendiğine 
şahit olduk. Birincisi, geçirdiği bir rahatsızlık 
yüzünden artık gözleri görmeyen bir mollanın 
kendisine Seyyid Kutub’un “Fî Zilâl”inin Arapça 
baskısından ezbere pasajlar okuması ve Seyyid’in 
fikirlerine bu kadar aşina olması. İkincisi de 
bizim gibi kendi imkânlarıyla Türkiye medrese-
lerinde Arapça öğrenmiş gençlerin çağdaş İslâm 
düşüncesine, Kutub kardeşlerin eserlerine ve 

fikirlerine bu kadar hâkim olması. O gece,  soh-
betimiz uzadıkça uzamış ve iki taraf için de haz 
verici bir duruma dönüşmüştü.  

Peki, acaba röportaj teklifini kabul ettirebi-
lecek miydik? Sohbetin sonuna doğru devreye 
tamamen biz girdik ve Seyyid Kutub’un şehade-
tinin 20. yılında dergimizin bir “Seyyid Kutub” 
dosyası yapacağını, bu dosyada İslâmî radi-

kal düşünce ve 
metotları da sor-
gulamak istedi-
ğimizi, Seyyid 
Kutub’un fikir-
leri çevresinde 
oluşan şiddet 
eğilimli rijit 
grupların fark-
lı yerlere sav-
rulmak üzere 
olduğunu, dola-
yısıyla İslâmî 

hareket metodunun düşünsel temeli konusunda 
kendisiyle bir söyleşi yapmak istediğimizi dile 
getirdik. Tabii ki, karşı çıktı. Buna gerek olma-
dığını söyledi ve kabul etmedi. Üstat, karşı çıkış 
gerekçesini şöyle ortaya koyuyordu: “Kutub kar-
deşlerin görüş ve düşünceleri, eserlerinde zaten 
var. Bu tip röportajlar, sansasyonel olmaktan 
öteye pek bir şeye hizmet etmiyor…” Biz ise, 
Seyyid Kutub’un düşüncelerinin daha da katı 
yorumlarıyla yola çıkan radikal grupların silahlı 
mücadele fikrine doğru kaydıklarını,  bu röpor-
tajı o yüzden çok önemsediğimizi, çok hayır-
lara vesile olacağını, hatta bunun Türkiye’deki 
Müslüman gençliğe ve  Şehit Seyyid’in anısına 
karşı bir vicdan borcu olarak değerlendirilmesi 
gerektiğini ısrarla anlatmaya çalıştık. Ayrılırken 
içimizde teklifimizi kabul edeceğine dair küçük 
bir ümit vardı… 

Bir Söyleşi Gündeme Bomba Gibi Düşer mi?

Üstadı sürüklediğimiz derin vicdan muha-
sebesi etkili olmuş olmalı ki, birkaç gün sonra 
olumlu haber geldi. Hemen ses kayıt cihazla-
rımızı ve fotoğraf makinemizi kapıp röportaja 
koştuk. Ünlü Muhammed Kutub söyleşisi böyle 

Sıbğatullah Kaya Muhammed Kutub (sağda) ile, İst. Eylül 1986Sıbğatullah Kaya Muhammed Kutub (sağda) ile, İst. Eylül 1986
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ortaya çıktı. Ünlü tabirini mazur görün. Çünkü 

bir röportajın gündeme bomba gibi düşeceğini 

ve gündemi bu kadar meşgul edeceğini biz de 

rüyamızda görsek inanmazdık. Evet, yaptığımız 

büyük bir gazetecilik başarısıydı. İstanbul’dan 

Batman’a Türkiye’nin her yerinde ortaya çıktı-

ğına yakından tanık olduğumuz ilgi, kesinlikle 

röportajın içeriğiyle ilgiliydi. Çünkü biz, üstat 

Muhammed Kutub’la Seyyid’in fikirleri çerçe-

vesinde “İslâmî hareket metodu”nu ve “Cihad”ı 

sorgulamıştık.

Türkiye’de o sıralar İslâmî uyanış, düşün-

sel zeminde radikalleşerek çehre değiştiriyordu. 

Hâlâ12 Eylül darbesinin baskısı sürüyor ve doğ-

rudan hissediliyordu. 1980’den önce kurulan 

tüm dernekler ve siyasi oluşumlar kapatılmıştı. 

Yeni oluşumlara çok sıkı denetimler altında, 

ancak izin veriliyordu. Sağ-sol çatışması bitmiş, 

gençlik okumaya, düşünmeye ve tartışmaya 

başlamıştı. Milli Görüş, MTTB ve Akıncılar’ın 

tabanını oluşturan gençler, aidiyet duygusu-

nu sağlayacakları platform bulmakta güçlük 

çekiyorlardı. Gençlik kendini okumaya ve tar-

tışmaya vermişti. Bu okumalar ve tartışmalar 

sonucunda ortaya çıkan fikri üretim, daha çok 

radikal refleksler veriyordu. İslâm dünyasında 

80’lere kadar yapılan zulümler, 82’deki Hama 

katliamıyla ayyuka çıkmıştı. Bu zulümlere karşı 

duyulan tepki ve çaresizlik Türkiye’deki askeri 

baskıyla birleşerek nefrete dönüşüyordu. Öte 

yandan, İran İslâm Devrimi’nin arkamızdan 

esen rüzgârları emperyalizme karşı büyük bir 

direnme cesareti dağıtıyordu. Cesaret ve öfke, 

Türkiye’de gençlik gruplarını kesinlikle tehlikeli 

noktalara sürüklüyordu! 

Muhammed Kutub söyleşisi, bu yüzden gün-

demi çok etkiledi. Yıllarca konuşuldu. Bizim o 

gün ön plana çıkardığımız çerçeve, panellerde 

konferanslarda ve düşünce oturumlarında tar-

tışıldı. İslâm düşüncesine ilişkin yazılan yazılar, 

bu çerçeveyi kâle almak zorunda kaldılar. Bu 

alanda yazılan kitaplar, bu röportajdan alıntılar 

yaptılar. 1986 Eylül’ünde Girişim dergisi’nin 12. 

sayısında yayınlanan Muhammed Kutub söyleşi-

sinin ana çerçevesi özetle şöyleydi:

1. Geleneksel olarak Müslüman olan ama 

bilinç yoksunu oldukları için “Cahiliye” statüsün-

de yer alan toplumları ve bireyleri “Müslüman” 

saymamak doğru mudur? Cevap: Cahiliye kav-

ramı, bireylerin değil, toplumların vasfıdır. Tıpkı 

“Darü’l-İslâm ve Darü’l-Harb” kavramları gibi. 

Örneğin darü’l-harpte yaşayan bir Müslüman 

kafir sayılamayacağı gibi, darü’l-İslâm’da yaşa-

yan bir kafir de Müslüman sayılmaz. Seyyid’in 

cahiliye toplumları diye vasıflandırdığı toplum-

larda yaşayan bireyleri kafir kabul etmek doğru 

değildir. Hatta bu tip toplumlarda yönetime katıl-

mak hata kabul edilebilir, ama kesinlikle küfür 

kabul edilemez.

2. Seyyid Kutub’un üzerinde çokça dur-

duğu “tekfir/kâfir kabul etme” ve “hicret/ayrı-

lış” kavramları nasıl okunmalı? Cevap: Kâfir 

kabul etme, düşünce ve inançların küfür kökenli 

olduğunun bilincinde olma, ayrılma ve hicret 

de bilinçsel ve düşünsel bir ayrılma demektir. 

Kesinlikle fiziksel anlamda kampları ayırma ve 

ötekileri kâfir kabul etme anlamında kullanıla-

maz.

3. Cihad kavramı çok tartışmalı. Cihadın 

metodik karakteri sert olmak ve nihai durağı 

devrim olmak zorunda mı? İslâmî hareketler 

devlet otoritesini reddettiklerinde devlet oto-

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

laşmanın bir parçası olduğu ilan edilen uzlaşı uluslararası kamuoyundaki yansımaları 

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

getiriyor.

Üstat Kutub, dünyanın hangi evrelerden geçtiğine tanık olacak kadar uzun yaşadı. 

Yaşadığı onca olaydan sonra 80’lerde dünyanın düşünsel bir açılıma girdiğini, 90’larda 

değişim ve dönüşüme uğradığını, Berlin Duvarı’nın yıkıldığını, Sovyetlerin dağıldığını, 

globalleşmenin tarihin sonunu getireceği gibi iddiaların ortaya atıldığını gördü, tanık 

oldu. Tanık olmadığı tek şey İslâm dünyasının huzurlu günleri oldu. Yine de 90’nı geçkin 

olduğu bir dönemde Arap Baharı dalgasının Kuzey Afrika’daki tüm diktatörlükleri yerle 

bir ettiğini görmek ona da nasip oldu.



13

 Umran • Mayıs 2014

 MUHAMMED KUTUB'U KAYBETTİKMUHAMMED KUTUB'U KAYBETTİK

ritesine tanınan tüm haklara sahip olurlar mı? 
Örneğin, Suriye İhvanı’nın önde gelen yazar-
larından Said Havva bu görüşü açıkça dile 
getirir… Cevap: İslâmî hareketler hoşgörü ve af 
yolunu seçebilirler. Devlet erkinin tüm yetkilerini 
üstlenip kullanamazlar. İslâmi hareketler, İslâm 
devletinin çekirdeğini ve ana bloğunu oluşturur-
lar, kendisini değil…

Değiştirmedi Ama Esnetti

Üstat Muhammed Kutub söyleşisi, bazı kav-
ramları kökünden reddetmiyor, yorumlarını 
tamamen değiştirmiyordu belki, ama esnetiyor 
ve yumuşatıyordu. Bu yeni üslup bile Türkiye’de 
gittikçe radikal ve uzlaşmasız bir karakter kaza-
nan İslâmî uyanışa ve gelişen İslâm düşüncesine 
hizmet etmiş, büyük ölçüde olumlu sonuçlar 
doğurmuştu.

90’lı yıllarda sınırlı da olsa silaha sarılan 
İslâmî grupların Doğu ve Güneydoğu’daki 
eylemlerine tanık olduğumuzda, 80’lerdeki kay-
gılarımızda ne kadar haklı olduğumuzu bir kez 
daha anlamıştık. Aslına bakarsanız, haklı çıktı-
ğımıza sevinememiş, üzülmüştük. Gruplar arası 
çatışmalarda toprağa düşen eski dava arkadaşla-
rımızın cansız bedenlerinin ardından çok, ama 
çok ağlamıştık.   

Türkiye’de İslâm düşüncesi bu yumuşamanın 
ardından daha ılımlı bir zemine doğru kaymaya 
başladı. Bizim de içinde yer aldığımız jeneras-
yon, kafalarındaki soru işaretlerine ilişkin arayışı 
hızlandırdılar. Bu arayış, 90’lı yıllarda farklı açı-
lımlara yol açacaktı.

Bir Müslüman için devrim yapmak ve aka-
binde “Şer’î” bir devlet kurmak gerçekten gerekli 
miydi? Yaşadığımız ülkenin temelinde halkoyu-
na dayalı bir meşruiyet olması, hak-hukuk ve 
adalete riayet edilmesi İslâmî açıdan yeterli değil 
miydi? Bu ve benzeri problemler, tüm İslâm dün-
yasında tartışılmaya başlanmıştı aslında. İranlı 
düşünür Abdülkerim Süruş, devrimci İslâmî 
anlayışları kökünden sarsacak nitelikte düşünce-
ler geliştiriyordu. Süruş’un düşünce temelinde, 
“Bizzat dini olan hakikatler ile insanların dinden 
devşirdiği hakikatler bir tutulamaz. İkisi aynı şey 
değildir.” önermesi yatıyordu. O zaman din kay-

nağı bakımından ilahi, din anlayışları ise kaynağı 

bakımından beşeri bir şeydi ve ikisi bir tutula-

mazdı. Bu bakış açısı Müslümanların bu güne 

kadar sorgulamaya cesaret dahi edemedikleri 

fıkıh ve tefsir ilmi dâhil, tüm müktesebatı sor-

gulayabilecekleri kapısını aralıyordu. Temelinde 

bu önermenin yattığı düşünüş, İslâm’a has bir 

“sekülerizm” kavramını da beraberinde günde-

me taşıyordu. İslâmî sekülerizm konusunda ben-

zer bir ses de Mısır’dan yankılanıyordu. Mısırlı 

düşünür Hasan Hanefi, Marksist gelenekle selefi 

düşünceyi birleştiren bir üslupla, modernist 

sayılabilecek yaklaşımlarda bulunuyor, laikliğin 

Kur’ân’ın özünde zaten var olduğunu savunu-

yordu. 80’li yıllarda Tunus’tan Londra’ya sürgü-

ne gönderilen “Nahda” lideri Raşid el-Gannuşi, 

İslâmî hareketlerin dönüşmesi gerektiğini savu-

nuyor, İslâm’ın demokrasi, özgürlükler, kamusal 

alan ve bir arada yaşamaya nasıl baktığına iliş-

kin düşünceler geliştiriyordu. Türkiye’de de bu 

ve benzeri tüm zihinsel problemleri gidermek 

amacıyla eli kalem tutan Müslüman aydın-

lar, “Medine Sözleşmesi” ekseninde “Birlikte 

Yaşama”, “İslâm ve Demokrasi”, “Kamusal alan” 

“Kişisel Özgürlükler”, “Sekülerizm ve İslâm”, 

“Ulus İslâm Devleti Gerekli mi?” gibi konuları 

tartışmaya başladılar. Bu tartışmalar Türkiye’de 

İslâmcıların daha önce hiç sıcak bakmadık-

ları “Laiklik” ve “Demokrasi” gibi kavramları 

daha yumuşak, daha çözümleyici, kullanılabilir/

yararlanılabilir şeklinde ele almalarıyla noktala-

nacaktı. Bu ve benzeri düşüncelerin tartışılması 

ve geliştirilmesi bakımından Girişim(1985-90), 

Yeni Zemin(1992-93), Sözleşme(1997-98), Bilgi 

ve Düşünce(2003-2005) ve benzeri bazı dergiler, 

mektep görevi gören birer platform olarak tarihe 

geçtiler.

Kutub kardeşler, bu ülkede yaşayan her 

Müslüman’ın bilincini etkilemeyi başarmış değer-

lerdir. Bu etkilerin çok sert yorumlar kazandığı 

yıllarda, Muhammed Kutub’un esneklik sürecin-

de olumlu roller üstlendiğine, biz kendi adımıza 

şahitlik ederiz. 

Rabbü’l-âlemîn hizmetlerini kabul etsin, 

“şehit” ve “çilekeş” iki kardeşi birlikte haşretsin, 

ruhları şâd, mekanları cennet olsun.
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D oğru, şayet İran Beşşar 
Esed rejiminin kurtarılma-

sı yönünde stratejik bir karar 
almasaydı Esed 2013 yılının 
başını göremezdi. İran Lübnan 
Hizbullah’ı gibi bölgesel milisleri-
ni kiralatmasaydı Esed sarayında 
kalamazdı. Bu durum tıpkı hava 
kuvvetleri komutanı gibi İranlı 
komutanların Esed rejiminin 
düşmemesini İran’ın kararlaştır-
masıyla övünmelerine bir açık-
lık getiriyor. Ayrıca Hizbullah’ın 
genel sekreteri Seyit Hasan 
Nasrallah’ da aynı hafta Lübnan 
Sefir gazetesinde aynı minval-
de açıklamalarda bulundu. İlave 
olarak hatanın kendi milisleri-
nin Suriye savaşına girmesinde 
değil, müdahalenin gecikmesin-
de olduğunu belirtti. 

Görünen o ki dostlar arasın-
daki bu tartışma doğru olma-
sına rağmen Esed ve ordusu 
için bir aşağılama ve sıkıntıdır. 
Suriye devlet başkanının danış-
manı Büseyna Şaban’a zaferin 
İran veya Hizbullah’ın değil, 
Esed ordusu sayesinde kazanıl-
dığı açıklamasına nispet edildi. 

Sonrasında Suriye rejimi askeri 
başarıları kendilerine yazmama-
ları, Esed ve ordusunu sıkıntıya 
sokmamaları için İran’ın ve İran 
destekçilerinin televizyon ekiple-
rine savaş meydan-
larındaki haberlerin-
de sınırlama getirdi. 
Hatta bazıları Suriye 
rejiminin kendilerini 
korkutmak ve cay-
dırmak için Malula 
kenti olaylarını çek-
mek için hüküme-
tin ruhsatı olmak-
sızın bölgeye giren 
Hizbullah’a bağlı 
Menar televizyonun-
dan gazetecilerin 
öldürülmesini plan-
ladığı söyleyecek 
dereceye kadar var-
dırdı işi. 

Ancak soru zafe-
rin kime yazılacağı 
değil, Esed rejiminin 
gerçekten kazanıp 
kazanmadığıdır? Başkan böyle 
iddia ediyor, Nasrallah tekrar-
lıyor. İranlı komutanlar zaferin 
kendi kararları olduğunu dile 
getirdiler. 

Amerikan dışişleri ise adeti 
olduğu üzere ateşli açıklama-
larda bulunarak Esed’in söyle-
dikleriyle hemfikir olmadığını ve 
savaşın nasıl sonlanacağı hak-
kında kehanette bulunmak iste-
mediğini belirtti. Hiç kimsenin 
anlamadığı sözler. 

Şam, Tahran, Moskova, 
Lübnan’daki Hizbullah’ın Dahiye 
bölgesinde tatlıların dağıtılması-
na ve zafer naraları atılmasına 
rağmen Esed’in Suriye’deki iç 
savaşı kazanmasına olan sevin-
cinin ABD’nin Afganistan’daki 
zaferindeki mutluluk kadar 
olduğunu ifade ediyorum. Bu 
zaferler geçicidir ve sonları farklı 
olacaktır. Çünkü toprak üzerin-
deki gerçekler geçici savaşların 
sonuçlarından daha büyüktür. 

Öncelikle Esed güçleri ve 
müttefiklerinin milisleri bugün 
Suriye’nin sadece üçte birini 
elinde bulunduruyor. Bu üçte 
bire de tam anlamında kontrol 
edemiyor. Devletin diğer devasa 
topraklarında savaş tamamlanır-
sa devlet bugün olduğundan 
daha fazla yıkılacak. Savaş İran 

devrim muhafızla-
rı güçleri, Lübnan 
Hizbullah güçleri, 
Irak çetelerinin ve 
farklı ülkelerden 
başka milislerin dahi 
ka ld ı r amayacağ ı 
uzun bir zaman ala-
caktır. Bu savaş El 
Kaide örgütleri hariç 
tüm katılımcılar için 
tehlikeli bir kan 
kaybıdır. El Kaide 
örgütleri adetleri ve 
intiharcı yapıları iti-
bariyle dönüş bileti-
ni almadan gelmek-
tedirler. Ölünceye 
kadar savaşmak 
niyetindeler. 

İkincisi toprak 
üzerindeki gerçekler 

değişti, rejim ile insanlar ara-
sındaki ilişki kırıldı. Esed’in emri 
altındaki Suriye ordusu kopma-
lardan ve geçen üç yılın sava-
şındaki can kayıplarından dola-
yı iyice zayıfladı. Diğer yandan 
Esed, ordusu, güvenlik güçleri 
ve müttefikleri yüzde 70 Sünni 
çoğunluğa hükmeden küçük 
mezhepçi bir azınlığı temsil 
etmektedirler. Kör savaş sebe-
biyle Suriyeli vatandaşın bakışın-
daki bu değişim, vatandaşlarıyla 
birçok ortak değerlere sahip ulu-
sal bir rejim olduğu yönündeki 
eski Baas kavramlarını değiştirdi. 
Bu düşmanlık hali rejime karşı 
savaşı düşene kadar daimi hala 
getirecektir. Kanımca rejim bun-
dan önce düşecek. Çünkü tama-
men muhtaç hale geldi, İran 
rejimini ve milislerinin omuzla-
rında bir yük olarak kalacaktır. 
(Şarkulevsat gazetesi, 17 Nisan 

2014)

ESED’İN ZAFER KUTLAMASI
Abdurrahman ER-RAŞİD 

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)

Öncelikle Esed güç-
leri ve müttefikleri-
nin milisleri bugün 
Suriye’nin sadece 
üçte birini elinde 
bulunduruyor. Bu 
üçte bire de tam 

anlamında kontrol 
edemiyor. Devletin 
diğer devasa top-
raklarında savaş 

tamamlanırsa 
devlet bugün oldu-
ğundan daha fazla 

yıkılacak.
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B irkaç yıl geriye dönecek 
olursak Türkiye’deki şartla-

rın genel olarak Arap ve İslâm 
dünyası çevrelerinde pek ilgi 
görmediğini söyleyebiliriz. Zira 
Erdoğan liderliğindeki iktidarda-
ki parti Avrupa Birliği üyeliği-
nin peşindeydi ve Siyonist olu-
şumla kayda değer hiçbir sorun 
yaşamıyordu. Şöyle ki önceki 
hükümetlerden Siyonist oluşum-
la kapsamlı güvenlik, stratejik 
ve ekonomik ilişkiler miras kalır-
ken Erdoğan genel olarak Arap 
konularına müdahale etmiyor ve 
hatta partinin dış politikasının 
sloganı herkesin bildiği üzere 
‘sıfır sorun’ idi. Özellikle Suriye 
ile ilişkiler çok belirgindi. Keza 
İran’la da öyle. Türkiye İran’ın 
uluslararası yaptırımlar gölgesin-
de ekonomik sığınağı idi. Diğer 
Arap ülkelerinin Türkiye ile iliş-
kileri ülkeden ülkeye farklılık arz 
etse de genelde olumluydu

Yaklaşık 4 yıldır ve tam ola-
rak 31 Mayıs 2010’dan itibaren 
her şey değişmeye başladı. Bu 
tarih ablukayı kırmak amacıyla 
Gazze Şeridi’ne yoğdu yol a 
çıkan Mavi Marmara gemisin-
de bir Siyonist katliama sahne 
olmuştu. Erdoğan’ın 9 Türk’ün 
şehit olduğu katliama tepkisi 
çok güçlü oldu. O vakitten iti-
baren Siyonist oluşumla ilişkiler 
gerginlik sürecine girdi. Bu olay-
dan önce de Siyonist oluşumun 
başkanı Peres’le Davos’ta sözlü 
çatışma yaşanmıştı. Bu olay 
da bir alameti farikaydı ancak 
Mavi Marmara olayı ile birlikte 
Erdoğan’ın Arap sahasına en 
geniş kapısından girişinin ilanıy-
dı. Bu giriş Arap şartlarının Mısır-
Suudi Arabistan liderliğindeki 
ılımlılık eksenine boyun eğmesi 
gölgesinde yaşandı. 

Burada bir parantez açıyor 
ve Erdoğan’ın Mavi Marmara 
gemisi katliamına yönelik güçlü 
tepkisinin kendisi ile uzun yıllar-
dır ABD’de yaşayan din adamı 
Fethullah Gülen arasındaki 

ayrılık noktası olduğuna işaret 
ediyoruz. Gülen, işgal devle-
tiyle sıcak ilişkilere sahip Yeni 
Muhafazakârlarla iyi ilişkiler için-
dedir. İlk defa Gülen Erdoğan’a 
eleştirilerde bulunarak Mavi 
Marmara hadisesine gösterdi-
ği tepkinin gerektiğinden fazla 
olduğunu ifade ediyordu. 

Tunus ve ardından Mısır, 
Yemen, Libya ve Suriye devrim-
leri üzerinden Arap Baharı gele-
ne kadar bu konu yatışmadı. 
Erdoğan sıfır sorun politikasının 
çıkmaz duvara tosladığını gördü. 
Olan bitene ilişkin siyasi tutum 
almak zorunda kaldı. Ya çıkarlar 
dilini kullanacaktı ya da ilkeler 
dilini. Özellikle de bazı deneme-
ler sıkıntı verici oldu. Zira Libya 
ile ticari ilişkiler güçlüydü. Suriye 
ile ekonomik ve siyasi ilişkiler 
daha da güçlüydü. Bu durum 
Erdoğan’ın prensiplerin yanında 
yer alan tutumunu belirleme-
den önce biraz tereddüt içine 
girmesine yol açtı. Tüm gücüy-
le ilkelerin yanında yer aldı ve 
bu tutum kendisine çok mali-
yetli oldu. Hâlâ Suriye halkının 
yanındadır. Daha önce de Libya 
ve Mısır halklarının yanında yer 
aldı, Arap Baharı düşüncesini 
destekledi. 

Arap solcu ve milliyetçi siya-
si güçlerin Erdoğan’a yönelik 
saldırıları burada şiddetlenme-
ye başladı. Onların nazarında 
Erdoğan, atalarının mirasını geri 
getirmeye çalışan bir ‘Osmanlı 
sultanı’ oldu. Bazılarında ise 
emperyalizm ve Siyonizm’e çalı-
şan söylemler kendini göster-
di ancak burada dikkat çeken 
nokta Erdoğan’a yönelik saldırı-
nın onlarla sınırlı kalmayıp Arap 
Baharı’na karşı duran klasik 
Arap rejimlerini de kapsamasıy-
dı. Bu noktada medya kampan-
yasıyla yetinilmedi. Birçok alan-
da Erdoğan’a yönelik komplo-
lara bizzat katıldılar. İş, Türkiye 
işe tarihi anlaşmalarını bozmaya 
teşvik etmek için Kürtler gibi iç 

güçlerle temasa kurmaya kadar 
vardı. Suriye ve İran da des-
tekçilerinin büyük kesimi Alevi 
olan CHP ile bağlantı kurdular. 
Erdoğan karşıtı kampanyanın 
tırmanmasındaki alameti farika 
onun karşı devrim rejimleri, sol 
ve milliyetçi güçler tarafından 
desteklenen Mısır’daki darbeye 
karşı çıkmasıydı. 

Erdoğan’a Arap solcu ve 
milliyetçilerden, karşı devrim 
rejimlerinden gelen bu sert 
saldırılar ve Gülen cemaatinin 
büyük komplosunun ortaya 
çıkışı Türkiye başbakanını Arap 
halklarının ilgi odağı yaptı, kendi 
savaşıyla uğraşmasına sevk etti. 
Hatta Erdoğan’dan büyük ölçü-
de endişe etmeye başladılar. 
Özellikle de Mursi ile aynı kaderi 
paylaşması söylemi devrimlerin 
ve Arap Baharı’nın karşısında 
duran birçok Arap resmi çevre-
lerinde dillendirilmeye başlandı. 

Ancak bölgedeki mezhepçi 
yoğunluğun ve Sünni çoğunlu-
ğun İran küstahlığını yakından 
hissetmesinin Türk konularına 
yönelik büyük ilgiyi ikiye kat-
ladı. Bu çoğunluk bölge düz-
leminde Türkiye’nin İran’la bir 
denge unsuru oluşturabileceğini 
düşündü. 

Bu noktadan hareketle son 
yerel seçimler, özellikle de sız-
dırılan telefon kayıtlarıyla ken-
disinin ve parti liderlerinin leke-
lenmesine ve yolsuzlukla suçlan-
masına çalışılması sonrası adeta 
bir Erdoğan referandumu olma-
sı hesabıyla büyük bir önem-
le yapıldı. Bu yüzden seçimleri 
kazanması, devrimlerin yanın-
da yer alan ümmetin yaşadığı 
büyük bir sevinç doğururken 
Mısır ve keza karşı devrim güç-
lerinin yanı sıra Beşşar’ın rejimi, 
kendisini destekleyen ittifakın 
payına hayal kırıklığı düştü. 

Bu adamın içeride ve dışarı-
da mücadele ettiği sorunlar hâlâ 
büyük. Sosyal paylaşım sitelerine 
karşı olan savaşı gibi hatalı yan 
savaşlar çıkarmaksın bu sorun-
larla gücün yanı sıra büyük bir 
ustalıkla mücadele etmesi gere-
kiyor.(Ürdün gazetesi Düstur, 2 
Nisan 2014)

ERDOĞAN NASIL ARAPLARIN GÜNDEMİ OLDU?
Yaser EZ-ZEATİRE 
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G Ü N D E M ORTADOĞU'DAN

G eçen ay katıldığım ulus-
lararası bir konferansta 

Mısır şartlarıyla ilgili görüşüm 
sorulmuştu. Soruya siyasi ve 
ekonomik kötüleşmeyi durdu-
racak acil önlemler alınmadığı 
takdirde birçok göstergenin 
Mısır’ın Somalileşmeye doğru 
gideceğine işaret ettiği şeklinde 
yanıt vermiştim. Oturum sonra-
sı büyük bir hikmet ve feraset 
sahibi olduğunu düşündüğüm 
muhterem bir Mısırlı diplomatla 
konuşmuştum. Kendisi bir arif 
gülümsemesiyle benim konuyu 
abarttığımı belirtmişti. Diplomat 
durumun çok kötü ancak kont-
rol altına olduğunu kabul etti. 
Mısırlı bir başka uzmandan da 
tehlikenin Somalileşmek değil, 
güvenlik organları gözetimi 
altında işaretleri oluşmaya başla-
yan faşist devlet olduğu yönün-
de bir açıklama duymuştum. 

Usta diplomata haklı olma-
sını temenni ettiğimi ancak 
Mısır’daki korkunç kayışın ger-
çeklerini görmemek için bir 
insanın kör olması 
gerektiğini belirttim. 
Zira Sina yarımada-
sı bir başka İdlip’e 
dönüştü. Port Said 
gibi kanalların oldu-
ğu birçok şehir birer 
devletçik oldu. Ordu 
vatandaşlara parti 
milisi gibi muamele 
ediyor. Keza polis 
ve güvenlik de öyle. 
Yargı da hukuk yöne-
timinden çok uzak bir 
milis güç halini aldı. 
Tüm bunların hazmı 
içinde kötülük yalan 
yayan ve Mısır’ın ‘çir-
kin yüzünü’ gösteren 
bir medya var. Bu 
durum helak ve yıkım 
değil de nedir? 

Son Asvan olaylarında kentin 
merkezinde bir ‘kabile çekişmesi’ 
yaşadık. Çok şükür Mısır’da da 

kabilelerin tıpkı Darfur, Somali, 
Kongo ve Ruanda da olduğu 
gibi birbirleriyle savaştığını duyu-
yoruz artık. Bu bölgelerde oldu-
ğu gibi kabile çekişmesi sadece 
devlet ortadan yok olduğu için 
değil aynı zamanda devletin 
kabileler arasındaki bir kabileye 
dönüşmesi sebebiyle yaşanır. 

Son Asvan olayları tesadüfi 
değil. Tıpkı Darfur tesadüfi olma-
dığı gibi. Bu olaylar Mübarek 
dönemi sonrası elde kalan Mısır 
devletinin metodolojik yıkımının 
bir halkasıdır. Mübarek dönemi 
devlet otoritesinin istihbaratlar, 
iş adamları, yabancı çıkarlar ve 
doğal olarak ekonomik bir güç 
olarak arasında bölüştürülmesi-
ne sahne olmuştu. Ocak dev-
rimi ve demokratik dönüşüm 
devletin meşruiyetini ve rolü-
nü kazanmasının başlangıcıydı 
ancak daha önce devleti par-
çalayan aynı unsurlar tüm yeni 
güç unsurlarına yönelik sistema-
tik saldırıya liderlik ederek işleri 
tekrar önceki dönemine ve daha 

kötüsüne götürdü. 
Mısır’ın demok-

rasi deneyimini 
yıkmak için izlenen 
strateji ile devleti 
suç çetesine dönüş-
türmek suretiyle 
devrimi başarısız 
kılma girişimleri için 
izlenen strateji aynı-
dır. Hapishaneler 
ve polis merkezleri 
suçlulardan boşal-
tıldı ve insanlara 
musallat edildi. 
Göstericilerin aile-
lerini korumak için 
harekete geçmesi 
umuduyla insanla-
rın kalbine korku 
salmak için iktidar 

medyası kullanıldı. Keza göste-
ricileri dağıtmak ve korkutmak 
için baltacı denen çeteler silah-
landırıldı. Böylelikle tam bir bal-

tacı devletle karşı karşıya geldik. 
Aynı yöntem demokrasi 

deneyimini sarsmak için de kul-
lanıldı ancak bu kez iş devletin 
ahlaki muhtevadan boşaltılması-
nı aşıp toplumun geniş kesimle-
rinin ahlaken yıkıma uğratılması 
aşamasına geçti. Bu kez demok-
rasiyi yıkmak için sadece baltacı-
lar değil, aynı zamanda partiler, 
sendikalar ve bazı ‘devrimciler’ 
de seferber edildi ve birer balta-
cılara dönüştürüldüler. İhvan’la 
savaş söylemi altında herkes 
demokrasinin yıkılması suçuna 
karıştı. Suçun işlenmesi sonrası 
soyguncular birbirine girdi, hak-
sız yere halktan çaldıkları ikti-
dardan pay almak istedikleri için 
suç ortakları tarafından farklı 
suçlarla cezaevlerine kondular. 
Haramilerin büyüğü ortaklığı 
kabul etmedi. Karşılıklı tasfiyeler 
mafya çeteleri arasında bilinen 
bir yöntemdir. 

Mısır devletinin kronik para-
doksu meşruiyetin temellerini 
yerleştirmekte başarısız olmasın-
dan ve ebedi olağanüstü halden 
kaynaklanıyor. Mısır’ın konumu 
ve nüfuzuyla ilgili her konuşmay-
la birlikte Mısır devletinin halen 
dış yardımlara bağlı olduğu orta-
da. Mısır’da hâlihazırda izlenen 
yöntemin yakında istikrara götü-
receğini düşünenler, bir an önce 
tutumlarını gözden geçirsinler. 

Başta İhvan olmak üzere 
muhalefet de Mısır devletinin 
kanından masum değildir ancak 
sorumluluğu sadece İhvan’a 
yükletilmesi faydasızdır. İhvan’ı 
demokratik pratiği yok ederek 
ve Mısır devletini yıkarak vurmak 
için alınan önlemlerin İhvan’a 
hiçbir zarar vermediğini görü-
yoruz. Aksine rakiplerinin ahlaki 
ve siyasi iflasını ortaya çıkar-
dığı için kendisine yararlı bile 
oldu. Mısır devletini yıkmadan 
da İhvan’ı siyasi olarak sınır-
lamak mümkündü. İhvan soy-
kırımdan geçirilecek bir kabile 
değil, böylesine yıkıcı bir şekilde 
gelecek nesillerin benimsenmesi 
engellenemeyecek bir düşünce-
dir. (El-Kudsü’l-Arabi gazetesi, 
10 Nisan 2014) 

MISIR’IN SOMALİLEŞMESİ
Abdulvehhab EL-EFENDİ 

Mısır’ın demokrasi 
deneyimini yıkmak 
için izlenen strateji 
ile devleti suç çete-
sine dönüştürmek 
suretiyle devrimi 
başarısız kılma 

girişimleri için izle-
nen strateji aynıdır. 

Hapishaneler ve 
polis merkezleri 

suçlulardan boşal-
tıldı ve insanlara 
musallat edildi. 
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S uizan günah olmasaydı 
azledilmiş cumhurbaşkanı 

Muhammed Mursi yanlısı 529 
kişinin idam edilmesi kararının 
arkasında İhvan’ın olduğunu 
söylerdim. Zira bu karar İhvan 
cemaatine büyük hizmet sundu. 
Bu tür kararlar sayı, hız ve icraat 
açısından ancak faşist bir yöne-
timden çıkar ve darbe yöneti-
mine muhalif olanların kökünü 
kurutma yöntemi bağlamında 
verilir. Hatta bazı darbe destek-
çileri dahi bu skandaldan rahat-
sızlık duydular. Kararın garabe-
ti hukuk örgütleri ve dünyada 
insan haklarını savunmakla ilgi-
lenen kurumlarca onaylanmadı. 

Kararın hukuki yönleri bir 
tarafa şaşırtıcı ve tuhaf olan 
ise 529 kişinin idamı gibi büyük 
bir kararın mahkemelerinin baş-
lamasından üç gün sonra 20 
dakika içinde alınması. Yani her 
26 sanığın idam kararı bir daki-
kada alındı. Üstelik ne sanıklar 
var ne de avukatları. Böyle bir 
olay Karakuş döneminde bile 
yaşanmadı. 

Avrupa-Akdeniz İnsan 
Hakları Gözlemevi’ne göre bu 
sayıda bir kararı modern tari-
hin en ağır toplu idam cezası 
sayılıyor. Birçok ülkenin çıkardığı 
idam kararlarının üstünde.

Daha da ilginci bu kimse-
lere yöneltilen suçlama ise 14 
Ağustos 2013 günü Rabia ve 
Nahda meydanlarındaki Mursi 
destekçilerinin eylemlerinin dağı-
tılması akabinde polis karako-
luna saldırmaları, karakoldaki 

memur yardımcısının öldürülme-
si, bir polis ve subayın öldürül-
mesi, karakoldaki silahların ele 
geçirilmesi ve binanın yakılması. 

İspatlanmayan bu suçlama-
lara karşı 529 kişinin idamını bir 
tahayyül edin. Rabia ve Nahda 
eylemlerinin dağıtılması sıra-
sında ve askeri darbeye karşı 
bugüne kadar süren gösteriler-
de darbe yönetiminin kurşun-
larıyla ölen ve yaralanan binler 
ise meçhule karıştı. Toplu idam 
kararları ve öncesinde siyasallaş-
mış birçok karar Mısır yargısı için 
tam bir skandaldır. Hüküm tem-
yize gitse ve yeniden yargılanma 
olsa dahi bu gerçek değişmez. 
Bazı hukuk uzmanlarının tahmin 
ettiği üzere Mısır’ın dışarıdaki 
imajı bozuldu ve insan haklarının 
temel kriterlerinin ihlali sıradan 
bir konu oldu. 

Zamanlama anlamlıydı. Bu 
toplu soykırım kararından sade-
ce iki gün sonra darbenin komu-
tanı Mareşal Abdulfettah Sisi 
askeri kıyafetle resmi televizyon 
kanalıyla adaylını açıkladı. Böyle 
tarihi bir olay tıpkı toplu idam 
kararları gibi başka bir devlette 
yaşanmadı. 

Ortaya çıkan görüntüsü 
daha çok başkalarıyla seçim yarı-
şına girecek bir aday değil de 
halka konuşan bir cumhurbaşka-
nı gibiydi. Bilindiği üzere medya 
Mareşali Mısır’ı dış bir düşman-
dan değil de Mısır dokusunun 
bir parçası olan siyasi bir gruptan 
kurtaran büyük kurtarıcı ve kaçı-
nılmaz lideri şeklinde göstermek 

için evvelden devasa bir hazırlık 
yapmıştı. Bu siyasi grubun tek 
günahı ise cumhurbaşkanlığı ve 
parlamento seçimlerine girmek 
ve sandıktan beş defa galip çık-
maktı. Hatta maalesef gazeteci-
lerin piri Muhammed Hasaneyn 
Heykel birkaç ay önce bir televiz-
yon söyleşisinde ‘İhvan’a seçim-
leri kazanmasına izin vererek 
hata edildiğini’ belirtmişti. 

Cumhurbaşkanlığı seçimle-
ri Mübarek referandumlarına 
benzeyecek. Mareşal aday-
lık açıklamasında klasik seçim 
savaşına girmeyeceğini, yani 
seçmenlerle görüşmeyeceğini 
programını sunmayacağını açık-
ladı. Zira o görüldüğü üzere bu 
tür şeylerden büyüktü. Zaten 
ortada ‘güzelliğini tamamla’ 
kampanyasını yürütenler var. 
Propagandaya gerek yok yani.

Sisi’yi ikiyüzlülüğe boğdu-
lar ve insanlık üstü bir konu-
ma koydular. El Ezher hocala-
rından biri Sisi’yi Allah’ın pey-
gamberi Musa’ya, İçişleri bakanı 
Muhammed İbrahim de Allah’ın 
peygamberi Harun’a benzet-
mişti. Birkaç gün önce Ezher’in 
ikiyüzlü hocalarından biri şöyle 
diyordu: ‘Sen olmasaydın Mısır 
olmazdı. Küçük cihadı bırak-
tın ve büyük cihada başladın. 
Papazlardan biri, ‘Sisi’nin sevgi-
siyle eriyorum’ sözüyle desteğini 
ifade etti. 

Sisi seçilmiş cumhurbaşkanı-
na darbe yapmak için karanlıkta 
çalıştı. Gerekçe ise Mursi’nin bir 
yıl zarfında Mısır’ın sorunları-
nı çözmekte başarısız olmasıy-
dı ancak ironi mareşal haftalar 
önce komutanlarla bir toplantı-
da ekonomik durumun çok kötü 
olduğunu ve iyileşmesinin bir 
veya iki nesil alacağını belirtiyor, 
Mısırlılardan kemerlerini sıkma-
larını istiyordu. Sisi cumhuriyet 
sarayına çıkması sonrası sarhoş-
luk gidecek ve düşünce gelecek, 
aldatma oyunu ve Mareşal’in 
Mısır’ın sorunlarını çözmek için 
sihirli bir değnek taşımadığı 
görülecektir. (Katar gazetesi 
Ra’ye, 1 Nisan 2014)

529 İDAM KARARI VE SİSİ’NİN ŞÖLENİ
Ahmed ZEYBAN 
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S EKAM, Türkiye’deki gençliğin özelliklerini, 
sorunlarını ve beklentilerini konu edinen 

önemli bir araştırmaya imza attı. Yürütücüsü 
olduğunuz bu araştırma ile nüfusumuzun dörtte 
birinin ayrıntılı bir resmini çekmiş oldunuz. Ben 
araştırmanın özelliklerine geçmeden SEKAM 
ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Öncelikle 
SEKAM hakkında ve daha önce yaptığı araştır-
malar hakkında bilgi verir misiniz?

SEKAM ismiyle tanınan araştırma kuruluşu, 
isminin açılımı sosyal, ekonomik ve kültürel araş-
tırmalar merkezi olan bir araştırma kuruluşudur. 
Araştırma ve Kültür Vakfı’nın bünyesinde, bir 
vakfın sahip olması gereken sosyal sorumluluk 
ilkesi gereği kurulmuş bir araştırma birimidir. 
Türkiye’nin özelliklerini, problemlerini doğru 
belirleme ve toplumun gelişimine, problemle-
rin çözümüne doğru önerilerle bulunma amacı 
ile hareket eden SEKAM, şu ana kadar toplu-
mun yapıtaşı olan aile kurumunu konu edinen 
ve Türkiye’de ailenin özelliklerini, problemlerini 
kapsayan önemli ve kapsamlı bir araştırmaya 
imza attı. Bu araştırmayı takiben aileyi konu edi-
nen ve konuyla ilgili bilim insanlarının, kanaat 
önderlerinin katılımıyla bir aile sempozyumu 
düzenledi. Ayrıca Türkiye’de benzeri olmayan 
bir araştırmanın da yayınlanmasına ve dolayısıy-
la kamuoyu ile paylaşımına imkân sağladı. Söz 

konusu araştırma Türkiye’de benzeri olmayan 
ama Batı toplumlarında oldukça yaygın olan aile 
hayatının evrelerini belirleme amacı taşıyan Aile 
Yaşam Döngüsü araştırmasıdır. Anayasa çalışma-
larının gündemde olduğu ve birçok sivil toplum 
kuruluşunun Yeni Anayasa kapsamında öneriler-
de bulunduğu, anayasa raporları hazırladığı bir 
dönemde kendi kadim toplumsal değerlerimizi 
ve parçası olduğumuz dünyanın mevcut duru-
munu da dikkate alam bir Anayasa Raporu yine 
SEKAM’ın araştırmaları arasında yerini aldı. Bu 
raporun diğerlerine göre en özgün tarafını, insa-
nın yaratılış gerçeğini dikkate alan ve bu açıdan 
fıtrat ekseninde yer almaya çalışan bir rapor 
olması oluşturdu. Gençlik araştırması SEKAM’ın 
son araştırması oldu. Halen Kadın araştırması ise 
yürütülmekte, inşaallah önümüzdeki sene kamu-
oyu ile paylaşılacak. 

Gençlik araştırması kapsamında öncelikle 
araştırmanın teknik özellikleri hakkında genel-
de olsa biraz bilgi verir misiniz?.

Araştırmanın evrenini yaklaşık 19 milyonluk 
bir kitle oluşturuyor. Çünkü 2012 tespitlerine 
göre 15-29 yaş grubunun sayısı bu kadar. Biz 
araştırmamızda 15-28 yaş grubunu esas aldık. Bu 
kitleyi temsilen 81 şehirden katılımcıya ulaştık. 
Biraz daha ayrıntılı ifade etmek gerekirse 173 

Kemal YILMAZ 

“SEKAM GENÇLİK ARAŞTIRMASI”
ÜZERİNE

Sosyal Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi’nin (SEKAM) ‘Gençlik Araştırması’ndan çıkan sonuçlar 
herkesi çok şaşırttı. “Muhafazakârlık yükseliyor mu?’” sorusunun sık sık gündeme getirildiği dönemde 

gençlerin kendilerini tarif ettiği kimlikler ve taşıdıkları değerler konusunda ne tür bir savrulma aşamasında 
olduklarını gösteren önemli bir araştırma bu. Araştırma sonuçlarına bakarak söylemek gerekirse ülkemizde 

ciddi bir ‘Gençlik politikası’ eksikliği olduğu anlaşılıyor. SEKAM’ın araştırmasını, araştırmanın proje 
yönetmenliğini yapan Celalettin VATANDAŞ ile konuştuk. 
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kent merkezinden, 179 kırsaldaki küçük yerleşim 
merkezlerinden olmak üzere 342 yerleşim merke-
zinden 5541 kişiden elde edilmiş verilere dayanan 
bir araştırmadır. Konuyu teknik olanlar bilenler bu 
örneklem grubun istisna niteliğinde çok önemli 
bir kitle olduğunu, genellikle bu çapta bir araş-
tırmanın 1000-1500 kişilik örneklem gruplarla 
yapıldığını çok iyi bilirler. Biz örneklem grubu, 
hata payının düşürmek adına, yüksek tuttuk. Ama 
yine konuyla ilgili olanlar bilirler ki önemli olan 
örneklem grubun evreni temsil kabiliyetidir. Bu ise 
örnekleme tekniklerinin titizlikle uygulanmasıyla 
sağlanır. Bunu olmazsa olmaz bir özellik olarak 
gördük ve tüm aşamalarında çok titiz bir şekilde 
sürdürülen bir araştırma gerçekleştirdik. 

Postmodern Durum ve Melezlik

Araştırmanızın bulgularına geçecek olursak, 
araştırmada en öne çıkan ve çok dikkat çeken 
özelliklerden birisi, gençlerin bir kimlik krizine 
sahip oldukları. Örneğin gençlerin yüzde 72’si 
‘biraz modern, biraz geleneksel’ olduğunu ifade 
ediyor. Bu durum nasıl açıklanabilir? 

Burada “kriz” kavramını ihtiyatlı kullanmakta 
fayda var. Çünkü sizin kriz olarak gördüğünüzü 
bir başkası “olması gereken” durum olarak göre-
bilir. Bu nedenle “kriz” yerine şunu ifade etmek 
daha doğru olacaktır; gençlerin modern-gelenek 
düzleminde kendilerini konumlandırışları tama-
men “melez” bir duruma işaret etmektedir. Yani 
biraz modern biraz geleneksel nitelemesiyle “ne o 
ne de bu olmadıklarını” ifade etmiş olmaktadırlar. 
Bu aynı zamanda postmodern bir duruma işaret 
etmektedir: yani “hem o hem de bu olduklarına”. 
Bu ise sizin durduğunuz yer açısından son derece 
önemli bir probleme de işaret edebilir, ideal bir 
yere de. Ben kendi kişisel kanaatimi söyleyecek 
olursam bu durum ciddi bir probleme işaret 
etmektedir. Çünkü ben toplumumuzun kadim 
değerlerine inanan birisiyim. 

Araştırmanın en ilginç verisi ise ateistlerin 
yüzde 61’inin Allah’a inanıyor, yaklaşık yüzde 
47’sinin de namaz kılıyor olması. Medyada da en 
çok bu bulgu eleştiri konusu yapıldı. Siz bu eleşti-
rilere ne cevap vereceksiniz? 

Ateistlerin, daha doğrusu kendisini ateist olarak 
niteleyenlerin bu durumu önceki soruda da değin-
diğim melez veya postmodern durumun bir gereği 

olarak anlam kazanmaktadır. Tabi şu da düşünüle-
bilir, bu durumla bizdeki ateizmin felsefi bir teme-
linin bulunmadığı da anlaşılmış olmaktadır. Ancak 
kendisini Ateist olarak niteleyenlerin bu durumları 
garip bulunuyor da diğer kimlik mensuplarının 
inanç, tutum ve tavırları neden garip bulunmuyor? 
Yani namaz kılmayan dindarın, milliyetçi ideo-
lojiyle çatışan ülkücünün, sosyal demokrasinin 
gereklerinden habersiz olan sosyal demokratın 
durumu çok mu normal? Veya kendisini Kemalist 
yahut Atatürkçü olarak niteleyen ama yakın dönem 
tarihimizle, cumhuriyet dönemi tarihiyle, Mustafa 
Kemal ile ilgili en temel sorulara bile doğru cevap 
veremeyenlerin hali çok mu normal? Yine bir başka 
tespitle kendisini İslâmcı veya Dindar olarak nite-
leyen ama laikliği önemli bir değer olarak kabul-
lenenlerin durumu Ateist olarak tanımlayanların 
çelişkilerinden daha mı basit? İşte tüm bunlar söz 
konusu dini, ideolojik ve siyasi kimliklerin tama-
men isimsel olduğu, içeriklerinin bulunmadığı 
veya değiştirildiği anlamına gelmektedir. 

Üniversiteliler ve Ahlaki Değerler

Araştırmada dikkat çeken bir başka olgu da 
gençlerin yaklaşık yüzde 75’inin ‘kızlı erkekli 
aynı evde birlikte yaşamaya karşı’ olması. Fakat 
bu oran, üniversiteli gençlerin kızlı erkekli aynı 
evde birlikte yaşamaları ile ilgili sorunun verileri 
ile karşılaştırıldığında oran yüzde 51’e kadar 
düştü. Bu veriler bize ne anlatıyor? 

Siz rakamları kadim toplumsal değerleri dikka-
te alarak, o değerlerin kabul ettikleri pencereden 
bakarak veriyor ve %75 yüksek bir rakam diyor-
sunuz, gerçeği bir de diğer taraftan görelim; her 
dört gençten birisi toplumumuzun namus ile ilgili 
kadim değerlerini kabul etmiyor. Bu son derece 
yüksek bir orandır ve toplumsal değerler açısından 
son derece önemli bir probleme işaret etmektedir. 
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Ancak ilginçtir konu üniversiteli gençler olun-
ca problem daha da büyümekte ve üniversiteli 
olmak kadim ahlaki değerlerle çatışmayı nor-
malleştirmektedir. Daha doğrusu eğer gençler 
üniversiteli ise istediklerini yaparlar, normaldir 
gibi bir anlayış yaygınlaşmaktadır. Bence bu her 
bakımdan üzerinde durulması, kanaat önderleri-
nin dikkate alması gereken ahlaki bir fay hattına 
işaret etmektedir. 

“Gençlerin en büyük sorunu nedir” sorusuna 
eğitim ve meslek edinme cevabı verilmesinin 
nedenleri nelerdir? Son günlerin popüler tar-
tışması belki ama eğitim sistemimiz meslek 
sahibi gençler yetiştiremiyor mu? Gençler aile 
ile ilişkileri, evlilik, cinsellik, ahlaki yozlaşma 
gibi verileri de sorun olarak sıralamış. Bu neyin 
göstergesi? 

Araştırma ile bireysel ve toplumsal problemle-
rimizin kapsamı açığa çıkmış oldu. Elbetteki her 
toplumda her zaman problem olarak algılanan 
bir şey vardır ve olacaktır da. Burada önemli olan 
problemin olup-olmaması değil, neyin problem 
olarak görüldüğüdür. Kişilerin istedikleri işlerde 
çalışamıyor olmaları bir problemdir ama geçim-
lerini sağlamak için iş bulamıyor olmaları daha 
önemli bir problemdir. Yine aynı şekilde toplu-
mun ahlaki değerlerini sarsan tutum ve tavır-
lar bir problemdir ama bu problemin yaygınlık 
durumu daha önemli bir problemdir. Gençlerin 
cevaplarından hareket edecek olursak Türkiye 
bir problemler yumağı durumunda ve üstelik bu 
problemler neredeyse her alanda; yani hem istih-
dam alanında hem ahlaki alanda, hem toplumsal 
ilişkilerde hem de aile değerlerinde. Bu durumda 
kanun yapıcıların, siyasi liderlerin, sivil toplum 
kuruluşlarının aktif üyelerinin, kanaat önderleri-
nin toplumsal konuların sadece bir boyutun değil 
geneline yönelmelerinin ve problemlerin çözümü 
için sebeplerini doğru tespit gayretinde ciddi ve 
üst düzeyde teyakkuz halinde olmaları gerekti-
ği anlaşılmış olmaktadır. Bu arada söz konusu 
problemlere doğrudan veya dolaylı kaynaklık 
yapması açısından eğitim sistemine de eğilinmesi 
bir zorunluluktur. Çünkü mevcut eğitim sistemi 
çocuklarımızı hayat hazırlamıyor, daha doğrusu 
anlam ve değer ifade eden hiçbir şeye hazırlamı-
yor. Sadece yarış haline getiriyor. Zaten eğitim 
sistemimizde toplumumuzun kadim değerlerini 
dikkate alan bir değerler eğitimi de bulunmuyor. 

Böylelikle hayatın gerçekleriyle uyumlu, bütün-
cül ve tutarlı değerler sistemine sahip bir nesil 
oluşturulamıyor veya oluşturulmuyor. Okuldaki 
anlayışla hayattaki veya daha özelde ailedeki 
anlayış ve değerlerin çatışması ise çocuklarımızı 
kişilik bölünmesine sürüklüyor. Bir eğitim sistemi 
düşünün ki geçerli olduğu toplumun değerleriyle 
çatışıyor, onları aşağılıyor ve bir toplum mühen-
disliği anlayışıyla ayakları toplumsal gerçeklikte 
olmayan kuşaklar yetiştiriyor. Bunun sonucu 
SEKAM’ın araştırma bulgularından başka ne ola-
bilir ki!

Atomize Bireyler

Gençler açısından en önemli sorunlardan 
biri de sanırım güven sorunu. Babasına bile 
güvenmeyen bir gençliğin oranı yüzde 36’larda. 
Gençlik neden böyle güvensiz bir duruma sürük-
lendi acaba? Bununla birlikte yaklaşık yüzde 
76’sı ara sıra depresyon ve umutsuzluk yaşayan 
bir gençliğe sahibiz. Bu bize gençler için SOS 
sinyalleri mi veriyor? 

Modern değerlerin ve hayat tarzının önem-
li özelliklerinden birisi bireyselleşmedir. Yani 
modernite bireyleri atomize eder ve neredeyse 
tüm toplumsal bağlarını yok eder veya son derece 
zayıflatır. İşte bundan dolayıdır ki artık bireyleri 
kuşatan, onlara hem bir yaşama alanı ve hem 
de bir sığınak olan aileden, mahalleden, köyden 
eskisi kadar güçlü bir şekilde bahsedemiyoruz. 
Hâlâ kısmen var olmakla birlikte eskiden bir kişi 
100 kişinin yaşadığı bir köyde veya 100 kişinin 
yaşadığı bir mahallede o 100 kişi ile birlikte, o 
100 kişinin bir mensubu olarak yaşardı. Artık 15 
milyonluk şehirde tek başımıza yaşıyoruz; ölecek 
olsak komşularımız ancak cesedimizin kokusun-
dan öldüğümüzü anlar hale geldiler. Burada “kom-
şularımız” ifadesi de esasen yeniden düşünülmesi 
gereken bir kavramdır, çünkü komşularımız da 
yok artık, komşularımızın yerini “alt katta”, “üst 
katta”,“yan tarafta” oturanlar aldılar. Onların tüm 
kimlikleri “altta”, “üstte” veya “yanda” otuyor 
olmalarıdır; başka bir kimlikleri veya nitelikleri 
yoktur. Böyle olunca, yani modernitenin kaçı-
nılmaz sonucu olan bireyselleşme güçlendikçe, 
bireyler atomize oldukça bireyin başkalarıyla 
bağları zayıflamakta, ilişkiler mekanikleşmekte 
ve varolan ilişkiler de tamamen maddi menfaat 
temelli hale gelmektedir. Dolayısıyla güvensizlik 
kaçınılmaz bir özellik haline gelmektedir. Ünlü 
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sosyolog ve aynı zamanda modern düşüncenin 
ağababalarından Durkheim buna yüzyıl önce 
dikkat çekmiş ve modernliğin anomiye, yani 
kargaşaya, kuralsızlığa yol açtığını/açacağını ifade 
etmişti. Bunu ise modern hayatın içselleştirilmiş 
kendi sosyal kontrol araçlarını geliştirememiş 
olmasıyla izah etmişti. Bugün gençliğimizin yaşa-
dığı, sahip olduğu güvensizlik tamamen bununla 
ilgili bir durumdur. Bu arada özellikle TOKİ bağ-
lamında konut politikalarının muhakkak gözden 
geçirilmesi gerektiğini özellikle dile getirmekte 
yarar var. 

Siyasilerin Konum ve İtibarları

Türkiye’deki tüm demokratikleşme hamle-
lerine rağmen bugün hala gençler yüzde 31’le 
orduya güveniyor. Siyasetçilere güven ise olduk-
ça düşük oranlarda. Bu neden kaynaklanıyor? 
Medyaya güven oranı ise yüzde 1 civarında. 
Medyanın Türkiye’de hiç itibarı yok mu? 

Maalesef siyaset geleneksel bir anlayışı destek-
leyerek güven vermemeye devam ediyor. Çünkü 
örneğin siyasetçi çoğu zaman toplumun temsilcisi 
olma özelliğini kazanamıyor. Veya daha doğru bir 
söylemle toplumun temsilcisi olanlar sırtlarını 
büyük bir partiye dayamadıkça seçilemiyorlar. 
Burada seçim yasalarının, siyasi partilerle ilişkili 
yasaların önemli bir etkisi olduğu açıktır. Orduya 
güven işte bu boşlukta kendisine yer buluyor. 
Esasen ordunun yönetime gelmesinin nelere mal 
olduğunu belirli bir yaşın üzerinde olan herkes 
biliyor. Bence buna rağmen ordunun en güvenilir 
kurumlar sıralamasında en üstlerde yer bulma-
sının en önemli nedeni siyasilerin konum ve 
itibarlarının olması gereken yerde olmamasıyla 
doğrudan ilgili. Medyanın güvenilirlik durumuna 
gelince, yukarıda bir köşe yazarından hareketle 
bireysel bir örnek verdim, Allah aşkına bu med-
yaya, her gün TV ekranlarını dolduran ve rüzgâra 
göre eğilip bükülen adamların çoğunlukta olduğu 
bu yapıya nasıl güvenebilirsiniz ki. Maalesef özel-
likle zor zamanlarda medya hiç iyi bir sınav ver-
medi; 28 Şubat bunun en somut örneklerinden 
birisidir. Toplumsal hafıza ise bunu unutmuyor. 

Bencil, Tüketici Yeni Hayat Tarzı ve Zihniyet Dünyası

Türkiye’de 80’lerden sonra genel olarak neo-
liberal ekonomi politikaları uygulandı. Buna 
karşın gençlerin tüketici olarak bilinçli olduğu 

görülüyor. Araştırmada gençlerin büyük bir 
çoğunluğunun modayla ilgili olduğu ama bu 
ilginin tutku düzeyinde olmadığı belirtiliyor. Bu 
iyi bir gelişme olarak okunabilir mi? Gençlerin 
eğitim ve aileye, paradan daha çok değer verdik-
lerini açıklamalarını da bu bağlamda değerlen-
direbilir miyiz? 

Araştırmanın birçok bulgusundan hareketle 
gençliğin durumunun çok da iyi olmadığı rahat-
lıkla söylenebilir. Ancak bu aşamada gözden 
kaçırılmaması gereken bir durum söz konusu; 
o da “gençlik” derken “insan”dan bahsediyoruz. 
“İnsan” çok boyutlu, kompleks bir varlıktır. İnsan 
o kadar kompleks bir varlık ki birey-toplum, 
geçmiş-gelecek, madde-madde dışı boyutlarında 
yer almaktadır; bu üçünün kesişimindedir. Bu 
nedenle İnsanı bir yönüyle değerlendirmeye tabi 
tutmak hiçbir zaman gerçeği bütün boyutuyla 
görmeyi sağlayamaz. Bu tespitleri şunun için 
yapıyorum: 1980’den sonra Türkiye’de uygulanan 
sosyo-ekonomik politikalar ve 1990 sonrası git-
tikçe hızlanan, kapsamı büyüyen ve yoğunlaşan 
küreselleşmeyle yaygınlaşan seküler, materyalist, 
bencil, tüketici yeni hayat tarzı ve zihniyet dün-
yası dikkate alındığında bir tüketim kuşağından, 
tüketimi değerleştiren ve tükettikçe kendi var his-
seden, AVM’leri çağın en büyük tapınakları gibi 
algılayan, tüketen ve tüketime bağlı olarak “kul-
lan, at!” özelliğini kişiliğinin karakteristik özelliği 
haline getirmiş bir gençlikten bahsetmek gereki-
yor. Maalesef bunlar var, ama bunlardan hareketle 
gençlik tamamen bundan ibaret demek de müm-
kün değil. Çünkü öbür yanda tüketimi kölelik 
olarak algılayan, tüketime direnilmesi gerektiğini 
düşünen, tutumlu olmayı, paylaşmayı, yardım-
laşmayı önemseyen bir gençlik de söz konusu. 
Dolayısıyla bizi derin düşüncelere sevk etmesi 
gereken özellikler olduğu gibi, sevindirmesi gere-
ken özellikleri tespit etmekte de zorlanmıyoruz. 
Önemli olan eğitim sistemimizle, aile için tutum 
ve tavırlarımızla, toplumsal sistemimizle gençli-
ğin hangi yönüne destek verip geliştireceğimize 
yoğunlaşmamız gerekiyor. 

Zamanın Örgütlenmesi

Sanırım gençler açısından en önemli şeyler-
den biri de serbest zamanın değerlendirilmesi. 
Gençlerin serbest zamanlarını verimli bir şekil-
de değerlendirdiklerini söylemek mümkün mü? 
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Bu arada serbest zamanlarını internette geçi-
renler nasıl bir profil çiziyor? İnternet gençleri 
nasıl etkiliyor? 

Boş zaman veya daha doğru bir tanımla-
mayla serbest zaman kavramı insanın hayatını 
sürdürebilmesi için zorunlu olan çalışma, uyku, 
yeme-içme, temizlenme gibi faaliyetlerinden 
artan zamanı ifade ediyor. Bugün hemen herkesin 
böylesi bir zamanı var ve günü üçe bölersek birini 
çalışma, birini uyku, yeme-içme, temizlenme gibi 
faaliyetler oluştururken üçüncüsünü ise serbest 
zaman denen kesit oluşturuyor. Geleceğini daha 
iyi şartlara sahip kılmak için serbest zamanını 
sadece “öldürmek” için değil, geleceği doğrultu-
sunda en verimli kullanması gereken kesim genç-
lerdir. Bu anlamda serbest zamanlar, kitap okuya-
rak bilgilenme, gezerek bilgilenme ve görgülen-
me, dil öğrenerek bireysel potansiyeli geliştirme, 
entelektüel faaliyetlerde bulunarak kişisel donanı-
mı zenginleştirme gibi faaliyetlerle doldurulabilir 
ve doldurulmalıdır da. Ancak ilginçtir gençliğin 
ağırlıklı olarak TV seyrederek, müzik dinleyerek, 
chatleşerek, internette gezerek ve uyuyarak ser-
best zamanlarını “öldürdüğünü” tespit ediyoruz. 
Elbetteki bunlar da gerekir ve önemlidir. İnsan 
bir robot gibi her an gelir-gider dengesi içerisin-
de faaliyetlerinin sosyo-ekonomik muhasebesini 
yapamaz ve yapmamalıdır da. Ancak zaman gibi, 
kaybedildiği zaman telafisi mümkün olmayan ve 
insana verilmiş en önemli sermayenin sadece ve 
sadece “öldürülmesi” anlaşılır bir şey de değildir. 
Bu arada özellikle internetin korkunç denecek 
düzeyde kişilikleri tahrip ettiği, bireysel ve top-
lumsal değerleri alt-üst ettiği birçok araştırmanın 
önemli bulgularından birisi durumunda. Dünya 
Sağlık Örgütü, internet bağımlılığını tedavi gerek-
tiren bir bağımlılık olarak tanımlamış durumda. 

Ve maalesef gençlerimiz her geçen gün daha çok 
internet bağımlısı haline geliyorlar. Böylelikle 
asosyal, bencilleşmiş, toplumsal sorunlara duyar-
sız, toplumsal değerlere mesafeli, hayatı planlama 
yeteneğini büyük oranda kaybetmiş bir kesimle 
her geçen gün daha fazla karşılaşır hale geliyoruz. 

Sınav Kulvarlarında Yarış Atı Gibi Koşuşturan Bir Nesil

Gençlerin genel kültür ve yakın tarih açı-
sından bilgisiz oldukları da bir başka gerçek. 
Bu sizin araştırmanıza da yansıyor. Örneğin 
gençler arasında Cumhuriyet’in ilan tarihini bil-
meyenlerin oranı yüzde 47’nin üstünde! Bu bize 
ne anlatıyor? 

En kısa anlamıyla mevcut eğitim sisteminin 
ne kadar başarısız olduğunu gösteriyor. Pardon 
düzeltiyorum, belki de ne kadar “başarılı” oldu-
ğunu gösteriyor. Bir eğitim sistemi düşünün ki 
ortalama 13-14 yıl kendi siyasal tarihinin 1920 
ve 1930’lu yıllarını tekrar tekrar öğretiyor. Üstelik 
öğrettikleri de hep aynı 10-15 başlık altında 
şekilleniyor ve siz bu sürecin sonunda en basit 
bir konu olarak örneğin Cumhuriyet’in ilan tari-
hini soruyorsunuz ve muhataplarınızın yarısın-
dan fazlasından ya cevap alamıyorsunuz ya da 
yanlış cevap alıyorsunuz. Üstelik istediğiniz tarih 
29 Ekim 1923 biçiminde kesin tarih de değil; 
tarihin on yıllık dilim halinde ifade edilmesini, 
yani 1920’li yıllar biçiminde ifade edilmesini iste-
diğiniz halde. Aslında konu sadece bu da değil, 
yine aynı eğitim sistemi öğrencilerine ortalama 
8 yıl İngilizce öğretiyor ve sekiz yıl sonunda 
İngilizce herhangi üç cümleyi doğru biçimde 
ifade edebilenlerin sayısı parmakla gösterilecek 
kadar az. Elbetteki bu çocuklar, bu insanlar aptal 
değil, ama anlıyoruz ki bu eğitim sistemi insan-
ları bazı konularda müthiş şekilde aptallaştırıyor. 

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

laşmanın bir parçası olduğu ilan edilen uzlaşı uluslararası kamuoyundaki yansımaları 

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

getiriyor.

Mevcut eğitim sistemi çocuklarımızı hayat hazırlamıyor, daha doğrusu anlam ve değer 
ifade eden hiçbir şeye hazırlamıyor. Sadece yarış haline getiriyor. Zaten eğitim siste-
mimizde toplumumuzun kadim değerlerini dikkate alan bir değerler eğitimi de bulun-
muyor. Böylelikle hayatın gerçekleriyle uyumlu, bütüncül ve tutarlı değerler sistemine 
sahip bir nesil oluşturulamıyor veya oluşturulmuyor. Okuldaki anlayışla hayattaki 
veya daha özelde ailedeki anlayış ve değerlerin çatışması ise çocuklarımızı kişilik bölün-
mesine sürüklüyor. Bir eğitim sistemi düşünün ki geçerli olduğu toplumun değerleriyle 
çatışıyor, onları aşağılıyor ve bir toplum mühendisliği anlayışıyla ayakları toplumsal 
gerçeklikte olmayan kuşaklar yetiştiriyor.



23

 Umran • Mayıs 2014

 “SEKAM GENÇLİK ARAŞTIRMASI” ÜZERİNE“SEKAM GENÇLİK ARAŞTIRMASI” ÜZERİNE

Bugün okullardaki ve dershanelerdeki eğitim ve 
öğretim faaliyetlerinin, çocukları, bilgilendirme, 
hayata hazırlama, toplumsallaştırma süreçlerini 
yerine getirmekten çok uzak bir şekilde sadece 
test kuşağına dönüştürdüğü, sınav kulvarlarında 
yarış atı gibi koşuşturan bir nesil inşa ettiği herkes 
tarafından görülüyor. Üstelik bu eğitim sistemi 
bir değerler eğitimi de yapmıyor. Dolayısıyla, 
“Türkiye’de öncelikle ne değişmeli?” diye sorulur-
sa hiç tereddüt etmeden “eğitim sistemi” derim. 
Bu eğitim sistemiyle, bu eğitim sisteminin ideo-
lojisiyle iyi-güzel-doğru bir yere gitmemiz müm-
kün değildir ve yaşanan yüzyıl da bunun tarihsel 
delilidir. 

Araştırma kapsamında konuşulacak konunun 
çok olduğunun farkındayım. Ancak medyada 
bazıları tarafından araştırmanın bilimselliğini 
sorgulayan ifadelere rast gelindi. Ben bunlardan 
hareketle SEKAM’ın “Türkiye’de Gençlik” araş-
tırmasında bulgulara hangi yöntemlerle ulaşıl-
dığını, bu yöntemlerin güvenilirliğini nasıl test 
edildiğini sormak istiyorum.

Bir araştırma için, araştırmaya konu olan olgu 
veya olayı olduğu gibi tespit edebilmesi elbette 
ki olmazsa olmaz önemde bir kriterdir. Gerçi bu 
kesinlik hiçbir zaman %100 düzeyinde olmaz, 
ama buna rağmen olay ve olguyu olduğu gibi 
tespit şartını ifade etmek gereklidir. Bunun ger-
çekleşebilmesi ise sosyal bilimlerin geliştirdiği ve 
en genel anlamıyla sosyal bilimlerde araştırma 
yöntem ve teknikleri kapsamında anlam kazanan 
ilke ve ölçülere uymakla mümkündür. Yani soru 
formunu nasıl hazırlayacaksınız, örneklemini-
zi nasıl belirleyeceksiniz, uygulamayı kimlerle 
gerçekleştireceksiniz… Tüm bunların bilimsel 
kriterleri var ve bunlardan taviz verilemez. Taviz 
verildiği zaman da elde edilen bilgiye güvenile-
mez. SEKAM’ın gençlik araştırması, rahatlıkla 
ifade etmeliyim ki bilimsellik neyi gerektiriyorsa 
ona uyularak gerçekleştirilip sonuçlandırılmış bir 
araştırmadır. Elbetteki tavsiye niteliğinde bazı 
eleştiriler olabilir ve olmalıdır da. Örneğin verile-
rin anket tekniğiyle değil de derinlemesine müla-
kat tekniğiyle toplanmasının daha iyi olacağı dile 
getirilmiş olsa ben bunu iyiniyetli bir yaklaşım 
olarak değerlendiririm. Ama elbetteki o tekniğin 
de anket tekniğiyle karşılaştırdığınızda dezavan-
tajlı yönleri vardır.

Gençlik araştırması bağlamında tek-tük de 
olsa dile getirilen bazı eleştirileri dikkate alarak 
söz konusu bilimsel ilke ve ölçülerin neler oldu-
ğunu açıklayacak olursam; öncelikle şunu tespit 
etmekte yarar var: Bilimsel araştırma yöntemiyle 
ilgili en yüzeysel bilgiye sahip olanlar bile şunu 
açık ve net bir şekilde bilirlerki araştırılan olguya 
ait kişisel kanaat ve görüşünüzün ne olduğu hiç 
önemli değildir; önemli olan olgunun gerçekte 
ne olduğudur. Araştırmanın yapılma amacı da o 
gerçeği tespit edebilmektir. Bunu şundan dolayı 
söylüyorum, araştırmayı bilimsel açıdan zayıf 
göstermek için deniliyor ki: “Ateist Allah’a inanır 
mı?”. Literatürdeki anlamıyla bir ateistin Allah’a 
inanmayacağını elbette ki biliyorum ama araştır-
ma ortaya koydu ki kendisini ateist olarak nite-
leyenlerin %61’i hiç kuşku duymaksızın Allah’ın 
varlığına inanıyor. Şimdi burada şunu düşünmek 
gerekiyor, ben bir sosyal bilimci olarak ateist-
lerle ilgili ve literatüre de uygun olan ön kabu-
lümden hareketle, “Ateistler Allah’a inanmaz-
lar” deyip ateistlerin Allah inancına sahip olup-
olmadıklarıyla bir araştırma yapmayacak mıyım? 
Araştırma yapmayacaksam, kendisini ateist olarak 
niteleyenlerin literatürdeki anlamıyla ateizme ne 
kadar uygun olup-olmadığını nasıl bileceğim? 
Konuyu biraz daha genelleştirelim, eğer litera-
türdeki anlamdan hareket edip ateistlerin Allah’a 
inanıp inanmama durumlarını araştırmaya değer 
bulmayacaksam, o zaman hiçbir şeyi araştırmaya 
gerek yok. Çünkü her şey hakkında bir ön kabu-
lümüz zaten var. O halde niye araştırma yapalım 
ki? Ama araştırma yapılınca görülüyor ki ön 
kabullerimiz gerçeği yansıtmıyor; zaten araştırma 
da bunun için yapılır, bilim bunun için vardır. 
Ortaçağ Avrupa’sında, “ben doğruyu biliyorum 
dolayısıyla bir şey araştırmaya gerek yok” deyip 
bilimin önünde duran kiliseydi. Görüyoruz ki 
bugün de kilise ruhen yaşıyor ve ismi bilim insa-
nı olan kişiler bile ön kabulleriyle hareket edip, 
bilimsel bulgularınızı ön kabulleriyle örtüşmediği 
için eleştiriyorlar. Ne yapalım, ön kabullerimizle 
örtüşmediği için araştırma sonucuna müdahale 
mi edelim?

Yöntemsel Tartışmalar Üzerine Birkaç Not
Gençlik araştırmasının ateistlerle ilgili bul-

gusu, aslında samanlıktaki bir saman çöpüne 
tekabül edecek kadar ayrıntıda kalan bir tespitti. 
Ancak ilginçtir araştırmaya ilgi duyanların bir-



24

 Umran • Mayıs 2014

G Ü N D E M “SEKAM GENÇLİK ARAŞTIRMASI” ÜZERİNE

çoğu, özellikle de ön kabulleriyle örtüşmediği 
için bu noktadan hareketle araştırmaya eleştiriler 
yönelttiler: “Siz bu araştırmayı yaparken katılım-
cılara ateizmin ne olduğunu açıkladınız mı?” diye 
soru kalıbıyla dile getirilmiş eleştiriler yönelttiler. 
Bu eleştiri son derece mantıklı görünüyor. Ancak 
bir şeyin mantıklı olması doğru olduğunu göster-
mez. Şimdi öz konusu soru ile ilgili tespitlerimi 
kısaca sizlerle paylaşayım. Bu soru, yani “Siz bu 
araştırmayı yaparken katılımcılara ateizmin ne 
olduğunu açıkladınız mı?” sorusu, sorunun sahi-
binin en düşük düzeyde bile sosyal bilimlerde 
araştırma yöntem ve tekniği hakkında hiçbir şey 
bilmediğini, konuya ilişkin tam bir cahil oldu-
ğunu gösteriyor. Çünkü hiçbir sosyal bilimci 
araştırmasının temel kavramlarını katılımcılara 
açıklamaz. Zira açıklarsa doğru yapmış olmaz. 
Eğer ben ateizmin ne olduğunu açıklayarak katı-
lımcıya “bu açıklamam bağlamında sen ateist 
misin?” diye sorsam, bununla o kişinin ateizmden 
ne anladığını değil benim anladığım ateizmi ne 
oranda onaylayıp-onaylamadığını araştırmış olu-
rum. Dolayısıyla böyle bir araştırma olguyu tespit 
bakımında hiçbir şekilde bilimsel olmaz. Ayrıca 
bu imkânsızdır da, çünkü katılımcılarınıza her 
kavramı açıklamaya kalkarsanız araştırma yapma-
ya zamanınız olmaz. Normal şartlarda katılımcı 
soruyu okur ve kendi düşüncesine, inancına, 
tutum ve tavrına göre kendince doğru olan cevabı 
verir. Zaten amaç da bunu tespit etmektir. Eğer 
olurki katılımcı kavramı bilmiyorsa veya cevap 
vermek istemiyorsa o soruyu geçer. 

Dedim ki, “siz ateizmin ne olduğunu açıkla-
dınız mı?” diye eleştiri yöneltenlerin bu soruları 
ile en düşük düzeyde bile olsa sosyal bilimlerde 
araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgileri 
olmadığını göstermiş oldular. Üstelik bunu ifade 
edenlerin arasında isminin önünde “profesör” 
veya “tanınmış gazeteci” etiketi olanların bulun-
ması ise son derece manidardır; gelin bunu izah 
edin nasıl izah edecekseniz. Söz konusu soru ve 
o soru üzerinden yöneltilen eleştiriye cevabımın 
ne olduğunu genel hatlarıyla da olsa açıkla-
dım. Ancak yine söz konusu soru sahiplerinin 
en düşük düzeyde bile olsa sosyal bilimlerde 
araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi-
lerinin olmadığıyla ilgili tespitimin daha başka 
gerekçeleri de var. Bu gerekçelerimden birisi ise 
şudur: araştırma sorularımız arasında Kemalizm 
veya Atatürkçülük de vardı. Eğer Kemalist veya 

Atatürkçülük ile ilgili bir tespitte bulunan bir 
araştırma yapıyorsanız ve araştırmanıza eleştiri 
yöneltenlerin görüşlerinden hareketle öncelikle 
katılımcılara Kemalizm’i veya Atatürkçülüğü açık-
lamamız gerekiyorsa işte bu durumda çıkmaz bir 
sokağa girdiniz demektir. Çünkü bu iki kavramın 
anlamı konusunda bir genel kabul var mı ki açık-
layasınız. Diyelim ki kendimce bir şey anlattım, 
bu ne oranda Kemalizm veya Atatürkçülük’tür? 
Esasen düşünülürse diğer kavramların da bundan 
istisna olmadığı kolaylıkla anlaşılır. Bu bağlamda 
ister ülkücülüğü veya dindarlığı, ister milliyetçi-
liği ve İslamcılığı düşünün sonuç hiç değişmez. 
Tekrar ve özellikle ifade ediyorum, bir araştırma-
da önemli olan insanların benim düşündüğüme 
uygun düşünüp düşünmediklerini tespit etmek 
değil, o konu veya durum hakkında ne düşün-
düklerini tespit etmektir. Değer ifade eden budur. 

Bu aşamada işin ilginç tarafı ise şu, burada 
somut isim vermem lazım; Fatih Altaylı, köşe 
yazısında SEKAM’ın gençlik araştırmasını konu 
edinerek “birileri bu SEKAM’cılara ateizmin ne 
olduğunu öğretsin!” diye yazdı. Bunu derken 
kendince araştırmayı eleştirmiş ve değersizleştir-
miş oldu. Burada söylediklerimi ayrıntılı bir şekil-
de Fatih Altaylı’ya yazdım ve “sanırım üniversite 
yıllarında ya sosyal bilimlerde araştırma yöntem 
ve teknikleri dersi almadınız ya da yıllar geçtiği 
için unuttunuz. SEKAM’cıların ateizmi öğrenme-
ye ihtiyaçları yok ama sizin en basitinden de olsa 
bir araştırma yöntem ve tekniği kitabı alıp biraz 
da olsa bakmaya ihtiyacınız var” dedim. Ama ne 
yazık ki maalesef tık yok. Eleştirimi okur yorum-
ları kısmında da yayınlamadılar, Fatih Altaylı’dan 
özel bir mail de almadım. Onun köşe yazısını 
okuyan ve bilimsel bir araştırmanın yöntem ve 
tekniğini bilmeyen kitleler yanıltıldıklarının farkı-
na bile varmamış olurlarken, bunlar ise o kitleleri 
o bilgiç tavırlarıyla yanıltmayı kendilerine iş edin-
miş oluyorlar, başka ne düşünebilirim ki. 

Gayet rahat ve ne yaptığını bilmenin güve-
ni içerisinde “SEKAM Gençlik Araştırması”nın 
bilimsel yönü hakkında saatlerce konuşabilirim. 
Ama burası buna çok müsait değil. Sadece en özet 
haliyle şunu söylemeliyim. Araştırmanın anke-
törlerinin ağırlıklı kesimi sosyologlardan oluştu, 
bunlar öğrencilerim. Anket tekniğini, anketörlü-
ğün gereğini bilen kimseler ve üstelik araştırma 
öncesi tekrar konu bağlamında seminere tabi 
tutuldular. Anketler mantıksal elemeden geçiril-
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dikten sonra bilgisayara girildi. İşte bu aşamada 
önemli bir tespitte bulunmak istiyorum: piyasada 
yapılmış ve yayınlanmış araştırmalara bir bakın, 
birkaç tanesi hariç hiçbirinde “güvenirlik analizi” 
ile ilgili bir açıklama bulamazsınız. Hâlbuki her 
araştırmacı şunu bilir veya bilmek zorundadır: 
anketi soru formunu çok profesyonelce hazır-
lamış olsanız da, anketörler işlerini çok ciddiye 
alıp verileri en sağlıklı şekilde toplamış olsalar da 
katılımcılar soruları ciddiye almamış veya soruları 
okumadan cevaplamış olabilirler. Bu da sorular 
arasında çatışma ve çelişkilere yol açar. Böyle bir 
durum gerçekleşmiş mi gerçekleşmemiş mi bunu 
anlamak için güvenirlik analizi yapmak gerekiyor. 
Güvenirlik analizi tamamen bilgisayar ile yapılan, 
sonuca hiçbir şekilde müdahale edemediğiniz bir 
analizdir. Eğer araştırmanızın güvenirlik katsayısı 
0-40 arası çıkarsa veriler sorunlu demektir. Bu 
verileri dikkate alamazsınız. Katsayı 40-60 arası 
ise bu veriler kısmen sorunlu olmakla birlikte 
kullanılabilir. Katsayı 60-80 arası ise veriler güve-
nilir demektir. Katsayı 80-100 arası ise veriler 
çok güvenilir demektir. Bu arada söylemeliyim 
söz konusu rakamlar bir tür korelasyon katsayı-
sıdır ve 0 ile 1 arasında yer alır. Yani siz benim 
örneğin 60 dediğimi 0,60 olarak düşünmelisiniz. 
Ben bir araştırmacı olarak güvenilir katsayısını 40 
ve üzeri gördüğüm zaman sevinirim, 60 ve üstü 
çıkması ise inanılmaz derecede memnun eder. 
Çünkü güvenirlik katsayısı 40 ve üstü çıkarsa 
emeğiniz ve masraflarınızın boşa gitmedi demek-
tir. Yoksa bir yığın masraf ve emeğiniz işe yaramaz 
oldu demektir. Ne yazık ki güvenirlik analizini 
araştırma verileri toplanıp bilgisayara girinceye 
kadar bilme şansınız yok. En kaba açıklamasıy-
la bir araştırmanın güvenirliliğini etkileyen üç 
aşamadan bahsedebiliriz: 1- Soruların uygun, 
anlaşılır ve doğru hazırlanması, 2- Anketörlerin 
işlerini düzgün yapmaları, 3- Katılımcıların işi 
ciddiye alıp kendi doğrularını işaretlemiş, açık-
lamış olmaları. Bunlardan ilk ikisini araştırma 
aşamasında kontrol etmek mümkün ama üçün-
cüsünde bu imkan son derece kısıtlı. Böyle 
olunca araştırma verileri toplanıp bilgisayara 
girinceye kadar heyecandan kıvranırsınız eğer 
işinizi ciddiye almış ve sosyal gerçekliği doğru 
tespit etmek gibi bir amaç taşıyorsanız. Dedim ki 
kamuoyu ile paylaşılan, yayınlanan araştırmaların 
çoğunda güvenilirlik analizi ile ilgili bir açıkla-
ma yer almıyor, şimdi soralım; Neden? Bunun 
iki nedeni olabilir: 1-Araştırmacının güvenirlik 

analizinden haberi yoktur; bu durumda o araş-
tırmaya ne kadar güvenebilirsiniz? 2- Güvenirlik 
analizi yapılmış ama katsayı çok düşük çıkmıştır. 
Araştırmacı emeğine ve masrafına kıyamadığı 
için bu gerçeği gizleyerek o araştırmasını bilimsel 
tespitmiş gibi kamuoyu ile paylaşır. Kabul etmek 
gerekir ki bu da hem bilimsel ve hem de ahlaki 
açıdan son derece problemli bir durumdur. Şimdi 
gelelim “SEKAM Gençlik Araştırması”nın güveni-
lirlik analizine; analiz sonucunu İstanbul Ticaret 
Üniversitesi’nde çoğu akademisyen olan ve konu-
yu bilenlerin huzurunda paylaştım, şimdi burada 
da sizin aracılığınızla kamuoyu ile paylaşayım. 
Araştırmamız alt sorularla birlikte 308 sorudan 
oluşuyor. Bu oldukça yüksek bir rakamdır. En 
yaygın olarak kullanılan SPSS istatistik programı 
bu kadar soruyu birden analiz edemiyor. Bunu 
grup analizleri şeklinde yapabiliyoruz. Siyasi-
ideolojik ve dini kimliklerle ilgili soruların güve-
nirlik analizi katsayısı 80, bireysel ve toplum-
sal değerlerle ilgili soruların analizi sonucunda 
güvenilirlik katsayısı 84 çıktı. İşte bu oranlar bir 
araştırmacı için müthiş sevindirici rakamlardır. 
Bu rakamlar araştırmacının emeğinin karşılığını 
gördüğü değerler olarak anlam kazanmakta ve 
tabi ki bu itibarla son derece mutluyum.

23 Kasım 2013’ü 24 Kasım 2014’e bağ-

layan gece açıklanan ve imzalana-

cak nükleer antlaşmanın bir parçası 

olduğu ilan edilen uzlaşı uluslarara-

sı kamuoyundaki yansımaları Körfez 

üzerinden İran tehdidi hisseden S. 

Arabistan’da ciddi bir hassasiyet mey-

dana getiriyor.

Araştırmayı bilimsel açıdan zayıf gös-
termek için deniliyor ki: “Ateist Allah’a 
inanır mı?”. Literatürdeki anlamıyla 
bir ateistin Allah’a inanmayacağını 
elbetteki biliyorum ama araştırma 
ortaya koyduki kendisini ateist olarak 
niteleyenlerin %61’i hiç kuşku duymak-
sızın Allah’ın varlığına inanıyor. Şimdi 
burada şunu düşünmek gerekiyor, ben 
bir sosyal bilimci olarak ateistlerle ilgi-
li ve literatüre de uygun olan ön kabu-
lümden hareketle “Ateistler Allah’a 
inanmazlar” deyip ateistlerin Allah 
inancına sahip olup-olmadıklarıyla 
bir araştırma yapmayacak mıyım? 
Araştırma yapmayacaksam, kendisi-
ni ateist olarak niteleyenlerin litera-
türdeki anlamıyla ateizme ne kadar 
uygun olup-olmadığını nasıl bilece-
ğim?
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S
eçimler, oyu 
merkeze alan bir 

mücadele şeklidir. 
Oy niceliğe bağlı 
olarak bir ülke-
nin kaderinin tayın 
edilmesi demektir. 
Oy, bir halkın fikri, 
felsefi, duygu ve 
düşünce durumunun 
yönetime yansıması-
dır. Bir açıdan Hz. 
Peygamber’in (s.a.v.), “Siz nasıl iseniz öyle yöne-
tilirsiniz” sözünün bir tecellisidir.

Ülkenin kabul ettiği sisteme bağlı olarak oyla-
rın, dağılımı, ağırlığı ve önemi değişmektedir. 
Seçilen seçim sistemi, oy ve milletvekili dağılımı 
arasında oransal bir ilişki kurulmasına mani 
bir özellikte olabilir. Lozan’da Hayim Nahum 
Doktrini’ne göre kurulu Türkiye’deki sistemi, 
istikrar adına koruma amaçlı olarak konan ‘baraj 
sistemi’, halkın bir kısmının duygu, düşünce 
ve hayat görüşünün parlamentoya yansımasına 
mani olmakta ve istemediği partilere rey verme-
sine neden olmaktadır. Oy verdiği partiden olan 
memnuniyetsizlikler, zamanla büyümekte, genel 
olarak, gayrı memnunlar kitlesinin büyümesine 

ve yeni arayışların 
ortaya çıkmasına 
vücut vermektedir. 
Bununla beraber, 
bazı partilerin yol 
boyu (AP, ANAP, 
MSP, RP, AKP) yük-
sek rey alması ve bu 
başarısını art arda 
sürdürmesi, seçim-
lerde daha başka 
faktörlerle birlikte 

toplumsal şuur altının çok önemli olduğu gerçe-
ğini ortaya çıkarmaktadır. 

30 Mart 2014 seçimlerinin en hazin sonucu, 
genel olarak, geçmişe nazaran çok daha kötü, 
sert, kirli bir kampanyanın yapılmış olmasıdır. 
Güzelliğin yarışacağı bir atmosfer yerine, çirkin-
liğin, hayasızlığın yarıştığı bir ortam meydana 
getirilmiştir. ‘Hırsız’-‘Hain’ düzleminde yürütülen 
kirli bir seçim kampanyasına, genel olarak, toplu-
mun hangi açıdan baktığının birçok siyasi tarafın-
dan anlaşılamaması ve seçim kampanyalarını yol 
boyu değiştirmeyip sabitlemeleri, toplumsal şuu-
raltıyı okuyamamalarının sonucudur. O nedenle 
Mart 2014 seçimlerindeki kirli ve gerilimli bir 
mücadeleye rağmen elde edilen sonuçları yorum-

Burhanettin CAN

30 Mart 2014 yerel seçimlerinin bir başka özelliği, Erdoğan’ı hedef almış Taksim 
Kadife darbe sürecinin devam etmiş olması ve hem Cumhurbaşkanlığı hem de 
genel seçimlere kadar sürdürülmek istenmesidir. Kadife darbelerin bir özelliği, 

İç-Dış güç ittifakına dayanması ve tüm gayrı memnunlarla siyasi iktidara karşı 
bir birleşik cephe kurulmuş olmasıdır.

30 Mart 2014 Seçimlerinin Ortaya Çıkardığı Gerçek:

MİLLETİN ŞUURALTINI OKUYABİLMEK

Erdoğan İstanbul Mitingi/Mart 2014Erdoğan İstanbul Mitingi/Mart 2014
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layabilmek için toplumsal şuuraltı göz önüne 
alınmalıdır.

Burada, 30 Mart 2014 seçimlerinde, harekete 
geçen ya da geçirilen toplumsal şuuraltı konusu 
ele alınıp incelenecektir.

30 Mart 2014 Seçimlerinde Etkili Olan Dinamikler

Türkiye’nin bütün ana meselelerinde olduğu 
gibi seçimlerinde de, iç ve dış dinamiklerin etki-
sini göz önüne almak gerekmektedir. Dış dina-
mikleri algılamak, etkisini görebilmek için özel 
bir gayret ve analiz gerekir. MİT Müsteşarlığı’na 
Hakan Fidan’ın atanmasına İsrail’in gösterdiği 
tepki, Türkiye’deki önemli konularla ilgili Dış 
Dinamiklerin ne kadar önemli olduğunu, mut-
laka göz önüne alınmaları gerektiğini ortaya 
koymaktadır. Bununla bağlantılı olarak İsrail’le 
aynı eksende Gülen hareketinin harekete geçip 
tepki vermesi, olayın iç dinamik boyutunu orta-
ya çıkarmaktadır. Bu durum, aynı zamanda bazı 
konularda dış dinamiklerle iç dinamiklerin ittifak 
içinde hareket edebileceğini de göstermektedir. 

30 Mart 2014 yerel seçimlerinin önemi, salt 
bir yerel seçim süreci olmasından çok hemen 
ardından Türkiye’nin en önemli kurumunun 
(Cumhurbaşkanlığı) sahibinin seçilmesinin 
yapılacak olmasıdır. Bu seçimlerin bir başka 
özelliği, Erdoğan’ı hedef almış Taksim Kadife 
darbe sürecinin devam etmiş olması ve hem 
Cumhurbaşkanlığı hem de genel seçimlere kadar 
sürdürülmek istenmesidir. Kadife darbelerin bir 
özelliği, İç-Dış güç ittifakına dayanması ve tüm 
gayrı memnunlarla siyasi iktidara karşı bir birle-
şik cephe kurulmuş olmasıdır. Gülen hareketinin 
Taksim’le başlayan Kadife darbe sürecine destek 
vermesi, Dershaneler krizi aşamasından sonra 
darbenin yürütücülüğünü fiilen üstlenmiş olma-
sı, Gülen hareketi ile Kadife darbenin dış güç 
odakları arasında güçlü bir ittifakın var olduğunu 
göstermektedir. O nedenle sadece iç dinamikleri 
ya da sadece dış dinamikleri göz önüne alarak 
yapılacak analizler, eksik olup gerçeğin ortaya 
çıkarılmasına manidir.

Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri de etkile-

yecek olan 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde, hem 

iç ve dış güçlerin etkisini hem de ittifaklarını göre-

bilmekteyiz. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde etkili 

olan İç dinamikleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

• Siyasi Partiler
• Etnik Unsurlar
• Mezhepsel Unsurlar
• STK/Cemaat/Hareketler
• Kadife Darbeciler
• Halk
Seçimlerin aslı unsuru olan Siyasi partile-

rin, genel olarak da halkın, seçim döneminde 
etkin olması işin doğası gereğidir. Bu seçimlerde 
öncekilerden farklı olarak ilk kez, STK/Cemaat/
Hareketler bazında ciddi bir kutuplaşma meyda-
na gelmiştir. Bu kutuplaşma, sağ- sol, laik- anti 
laik kutuplaşmasının ötesinde Müslüman kimlikli 
yapılar arasında meydana gelmiş ve seçim sonuç-
larını ciddi bir şekilde etkilemiştir. 

Bu seçim döneminde, Ankara ve İstanbul 
seçimleri için, önceki seçimlere nazaran, 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 
olmuştur. Bu gizli ittifak, CHP karşıtlığı şuuraltını 
harekete geçirerek, SP tabanından, hatta MHP 
tabanından, SP ve MHP yönetimlerine rağmen, 
AK Parti’ye bir oy kayması meydana gelmesini 
sağlamıştır. Dahası bu seçimlerde rey vermeyi 
düşünmeyen birçok gayrı memnun, bu gizli 
ittifaktan dolayı AK Parti’nin saflarında kavgaya 
iştirak etmiştir. 

Parlamento dışı bir faktör olarak Gülen 
hareketinin ve onun lideri Fethullah 
Gülen’in AKP karşısında bir cephe sava-
şına girmiş olması, kendi tabanının 
düşüncesi ile asla uyuşmayan CHP’ye, 
AK Parti karşısında destek vermesi, 
kadrolarını bir CHP kadrosu gibi cep-
heye sürmesi, ev ev dolaştırması, bek-
lenen etkiyi oluşturmamış ve arzulanan 
oy kayması meydana getirmemiş ise 
sebebi, oluşan bu toplumsal şuuraltıdır. 
Bu toplumsal şuuraltıyı okuyamayan, 
göremeyen CHP, kendi tabanına, parti 
felsefesine ve Ergenekon davasına rağ-
men, Gülen hareketini savunması, des-
teklemesi, CHP’ye yarar değil zarar ver-
miştir.
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30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde etkili olan 

Dış dinamikleri, görebilmek için bölgede çatışan 

projeleri ve proje sahiplerini göz önüne almak 

gerekmektedir:

• Büyük Ortadoğu Projesi (BOP; ABD-İsrail-

İngiltere-Küresel Sermaye) 

• Büyük İsrail Projesi (BİP; İsrail-Siyonizm, 

ABD destekli) 

• 2. Sevr Projesi (AB) 

• Büyük Ortadoğu’nun Hıristiyanlaştırılması 

(‘Dinler Arası Diyalog’) Projesi (Vatikan)

• ‘NATO’nun Evrenselleşmesi ve İslâm 

Coğrafyasına Yerleşmesi Projesi’ 

• “Serbest Piyasa”-“Özelleştirme Projesi” 

(ABD-Siyonizm-Küresel Sermaye-AB) 

• Bölge Güçlerinin Birbirini Dengeleme 

Projesi–Ayrı Dengeli Güç Odakları (ABD)

• Sıcak Denizlere İnme-Eski Müttefikleri 

Kazanma Projesi (Rusya) 

• Düşmanla/Rakiple Güvenlik Alanının 

Dışında Hesaplaşma Projesi (ABD/Çin/

Rusya): Vekâlet Savaşları

• Etnik-Mezhepsel Fay Hatları Oluşturma 

Projesi-Kaos Projesi (ABD/AB/Rusya/Çin/

Siyonizm)

• İslâm’ın İslâm’la Savaştırılması Projesi 

(ABD-İngiltere-İsrail-AB)

• Şia Savunma Hattı Projesi (İran-Irak-

Suriye-Lübnan)

• Şia Eksenini Parçalama, Yayılmasını 

Engelleme ve Sünni Bir Eksen Meydana 

Getirme Projesi (Suud/Katar/Türkiye/

Mısır)/(Sünni Arap Yönetimleri+İsrail)

• Yeni Osmanlı Projesi-Bölgesel Güç Olma 

Projesi (Türkiye)

Yukarıda yer alan “Yeni Osmanlı Projesi” ve 

onun sahibi Türkiye ile diğer tüm projeler ve 

onların sahipleri karşı karşıya gelmek durumun-

dadır. Rusya, Çin ve bazı Arap ülkeleri ile Türkiye 

arasındaki fay hattı, çok yüksek enerji yüklen-

memiş olmasına karşılık, gelecekte Türkiye’nin 

Cumhurbaşkanı olacak şahsın kendileri ile olan 

ilişkileri nasıl etkileyeceğini göz önüne alarak 

seçimlerde o istikamette etkili olmaya çalışmış-

lardır. Rusya ve Çin’in, ABD-AB ittifakına karşı 

Türkiye’de Erdoğan’ı desteklemesi, bunun hari-

cindeki tüm ülke yönetimlerinin Erdoğan’ın kar-

şısında yer almış olması kuvvetle muhtemeldir. 

Taksim Kadife darbe süreci ile başlayan Haçlı 
İttifakı, İkinci Sevr Projesi, seçim sürecinde git-
tikçe daha etkin olmaya başlamıştır. Bu olgu ya 
da görüntünün, tarihsel şuur altıyı hangi yönde ve 
şiddette etkilediği/etkileyeceği önemlidir. 

30 Mart 2014 Seçimlerinde Harekete Geçen 
Toplumsal Şuur Altı

İkinci Viyana bozgunundan sonra, sürekli 
geri çekilme zorunda kalmış, sürekli mağlubi-
yetlerle yoğrulmuş bir milletin şuuraltının bir 
katmanı, yeniden eski gücüne kavuşmak, tarih 
sahnesinde yeniden etkin olmak, hatta hainlerden 
hesap sormak şeklinde oluşmuştur. Bu toplumun 
unutamadığı ve hazmedemediği asıl mesele, Milli 
Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasına rağmen, 
Lozan’da Hayim Nahum Doktrini’ne göre batı 
kültür ve medeniyetinin kabul edilmesi, barış 
masasında zaferin mağlubiyetle sonuçlandırıl-
masıdır. Daha da vahim olanı, Devletin tepeden 
inmeci bir politikayı, “ulus yaratma”, kanunen ve 
cebren uygulamaya sokması, halkı zorla değiştir-
meye kalkması ve İslâm kültür ve medeniyeti ile 
bütün bağları koparmasıdır. 

Konumuz açısından öncelikle göz önüne alın-
ması gereken temel nokta, yaklaşık 80 yıldır 
sistem tarafından horlanmış, aşağılanmış ve yok 
varsayılmış bir milletin psikolojisi ve şuur altıdır. 
Necip Fazıl’ın deyişiyle ‘öz yurdunda garip öz 
vatanında parya’ olmaktan kurtulamamış, devlet 
kapısından, jandarmadan, polisten ve yargıdan 
korkmuş/korkutulmuş bir milletin oluşan şuur 
altını okumak, vuku bulan olayları anlamakta 
bize yardımcı olacaktır. Son 200 yıllık süreçte 
milletin şuur altında oluşan muhtemel duygusal 
alt alanları/katmanları şu şekilde tasnif edebiliriz:

• ‘Bu millet adam olmaz’ ya da kendine 
güvensizlik psikolojisi, 

• Ezilmişlik, acizlik, korku ya da sığınma 
psikolojisi,

• Taklit, kendisi olamama ya da yabancılaş-
ma psikolojisi,

• Çemberi yarıp çıkma ya da isyan psiko-
lojisi 

• Geçmişin hesabını sorma ya da intikam 
alma psikolojisi,

• Eski günlere özlem, büyük, güçlü olma, 
onurlu yaşama isteği ya da muktedir olma 

psikolojisi, itibar görme psikolojisi, 
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• Sevdiklerine toz kondurmama, sevmedik-
lerini şeytanlaştırma, her türlü şerrin kay-
nağı olarak görme ya da göz perdelenmesi 
psikolojisi/deve kuşu psikolojisi.

• Yoğurdu üfleyerek yeme, risk almama ya 
da temkinli olma psikolojisi

Bunları daha da çoğaltmak mümkündür. 
Ancak konumuz açısından bunlar yeterlidir. 

Görülebileceği gibi yıllar içerisinde milletin 
şuur altında oluşan alt duygusal katmanlar/alan-
lar, birbirine zıt ve karmaşıktır. Hangi psiko-
lojik alt alanın tezahür edeceğini kestirmek, 
özel uzmanlık işidir. Bu alt alanların hangi etki 
veya duygu ile rezonansa gelebileceği önemlidir. 
Siyasetin toplumsal şuuraltı ile rezonansa geldiği 
eksen, onu ya zirveye taşımakta ya da yerlerde 
süründürmektedir. 

Türkiye’nin 1950 sonrası olaylarını ve seçim-
lerini analiz ettiğimizde, toplumsal yönlendirme-
lerde, çok özel kamuoyu çalışmalarının yapıldı-
ğını görmekteyiz. Yapılan tespitlere uygun olarak 
kamuoyu şekillendirilmek istenmiştir/istenmek-
tedir. Çok tecrübeli ve yetenekli liderler de halkı 
çok iyi tanıdıkları için halkın nabzını seçim mey-
danlarında çok iyi tutabilmekte, ona göre söylem 
ve slogan geliştirmektedirler. 

Seçim dönemlerinde iç dinamiklerle diş dina-
mikler örtüştüğünde seçimlerde gerilim meyda-
na gelmemektedir. Dinamikler arasında çatışma 
varsa, ülke, büyük bir gerilim ortamında seçime 
gitmektedir. Ya da seçime gitmeden önce siyasi 
iktidarlar sokak hareketleri, muhtıra ya da darbe-
lerle düşürülmeye ya da yıpratılmaya çalışılmak-
tadır. Genelde Dış küresel güçlerin menfaatlerini 
engelleyen, dümen suyunda gitmeyen iktidarlar, 
iç ve diş güç odaklarının ittifakı ile düşürülmüş-
tür ya da yıpratılmıştır. 27 Mayıs 1960 darbesi, 
12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi, 
28 Şubat 1998 postmodern darbesi, 2001 Krizi ve 
Ecevit’in hastaneye hapsedilmesi, 24 Nisan elekt-
ronik muhtırası, Ergenekon, Balyoz ve Taksim 
Kadife darbe girişimleri bu güne kadar sahneye 
konmuş iktidar düşürme/yıpratma operasyonla-
rıdır. 

Seçip iktidar yaptıklarının bu tür operasyon-
larla yıpratılmasına ya da iktidardan düşürülme-
sine karşı, milletin şuur altında meydana gelen 
isyan ve intikam alma psikolojisi, son derece 
önemli bir duygudur. 

Milletin bu şuur altına tekabül eden bütün 

siyasi hareketler, halk tarafından ciddi bir şekil-

de desteklenmiştir. Menderes, Demirel, Özal, 

Erbakan, Ecevit ve Erdoğan bu şuur altını iyi keş-

fetmişler ve o istikamette bir söylem geliştirmiş-

lerdir. Menderes’in 1950 de ‘Yeter Söz Milletindir’ 

sloganıyla başlattığı isyanın halktan destek bul-

ması bundandır. Demirel’in ‘Büyük Türkiye’ 

rüyası ve CHP’ye karşı verdiği meydan savaşı 

toplumu heyecanlandırmıştır. Toplum 1960’ın 

rövanşını Demirel ile alabileceğine inanmıştır. 12 

Eylül darbecilerinin 27 Mayıs’ı bayram olmaktan 

çıkarmaları bu psikolojiyi okumuş olmalarından 

dolayıdır.

Rahmetli Erbakan hocayı iktidara taşıyan 

önemli faktörlerden biri de, Onun dindarlığının 

yanı sıra milletin bu şuur altına hitap etmesi-

dir. Sürekli olarak ‘Lider ülke’, ‘Yeniden büyük 

Türkiye’, ‘D-8’, ‘İslâm NATO’su, ‘İslâm BM’si, 

‘İslâm Dinarı’ ve ‘Yeni Bir Dünya’ söylemlerini 

gündemde tutmuş olması ve çok keskin bir Batı 

karşıtlığı yapmış olmasıdır. 50 yıl önceki yapının 

bugün geçerli olmadığını söyleyerek Birleşmiş 

Milletler’in yapısına karşı çıkmış olması, ulusla-

rarası arenada bir meydan okuma olarak algıla-

nırken; Millet tarafından da, Küresel sisteme bir 

başkaldırı olarak değerlendirilmiştir. ‘Bana Ne 

Amerika’dan?’ diyebilmek bir yürek ve cesaret 

işidir. Bütün bunlar, millete bir öz güven vermiş, 

yarınlara daha güvenle bakmasına sebep olmuş-

tur. Rantiyecilere açtığı savaş ve Anadolu serma-

yesine destek vermiş olması, milletin şuur altını 

temizlemeye ve ona öz güven vermeye dönüktür. 

Mesajın özü, ‘Sen geçmişte başardın şimdi de 

başarabilirsin’ idi. 

Eğer 28 Şubat darbesi olmasaydı, ABD’nin 

gelecek seçimlerle ilgili ön görüsü, ilk genel 

seçimde RP’nin %35 oy oranı alacağı şeklindey-

di. Bu tespit, Erbakan’ın İç- Dış şer ittifakı ile 

düşürülmesine karar verilmesi sonucunu doğur-

muştur. 

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Ecevit’i Kıbrıs fatihi 

durumuna getirmesi, CHP’ye tarihinde göreme-

diği en büyük oyu (%44) getirmiştir. Bu başarı, 

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Batıdan intikam alma 

olarak algılanmasının bir sonucudur. Taksim 

mitinginde kendisine suikast yapılacağı ihbarı-

nın yapılması karşısında Demirel’in çıkıp bunu 
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açıklaması ve Taksim’e eşi ile birlikte gidip miting 

yapacağını söylemesi, bir meydan okuma olarak 

algılanmış ve sol şuuraltı harekete geçerek bütün 

sol fraksiyonların CHP etrafında bütünleşmesi-

ni sağlamıştır. Keza Meclis’in dördüncü partisi 

olarak Ecevit’in kurduğu azınlık hükümetine 

Öcalan’ın teslim edilmesi, Ecevit’in seçimlerden 

birinci parti olarak (%22) çıkmasını sağlamıştır. 

Özal’ın Necdet Öztorun’a Genelkurmay 

Başkanlığı yolunu kapatması, 

Askeri birlikleri şortla teftiş 

etmesi, Özal’ın halkın tevec-

cühünü kazanmasına yetmiş 

de artmıştır. 

Erdoğan’ın 27 Nisan 

Elektronik muhtırasına karşı 

meydan okuması, halkın 28 

Şubat’la yaşadığı, içine attığı 

isyan duygusunun hareke-

te geçmesini sağlamıştır. Keza 

Ergenekon ve Balyoz davaları, 

halk tarafından ‘orduyu hiza-

ya getirme’ olarak algılanmış ve 

hararetle desteklenmiştir.

Mehmet Ağar ve Erkan 

Mumcu’nun parlamento dışı 

kalması, Cumhurbaşkanlığı seçi-

mini intikam alma aracı gören 

bir halkın şuuraltının öfke şek-

linde dışa vurmasının sonucu-

dur. Demirel’in ciddi itibar kaybı, 

28 Şubat generalleri ile birlikte 

olması, darbecilere destek vermiş 

olmasındandır.

2011 Genel seçimlerinde 

MHP’ye baraj altında kalması için kasetlerle 

çekilen operasyon, siyasi ahlakın tefessüh etmiş 

boyutunun bir göstergesi olup halk tarafından 

tepki ile karşılanmıştır. Bahçeli’nin kaset sahip-

lerine karşı sert tavrı etkili olmuş, istenen sonuç 

elde edilememiştir. 2011 seçimlerinde MHP’nin, 

Diyarbakır’da miting yapmaya karar vermesi ve 

de yapması bir ezberi bozmuş ve MHP’ye olan 

güven ve desteği artırmıştır. Bu, MHP tabanında 

bir meydan okuma olarak algılanmış, MHP seç-

meni partisine sahip çıkmış ve süreçten rahatsız 

olan bazı kesimler de MHP’ye destek vermişlerdir.

Gazze olayları nedeniyle SP’nin büyük 
Çağlayan mitingi, İsrail’e ve ABD’ye bir meydan 
okuma şeklinde vuku bulduğu için SP’ye seç-
men desteği artmaya başlamış; ancak Davos’ta 
Erdoğan’ın ‘One Minute’ çıkışı, bu yükseli-
şin önünü kesmiştir. Mavi Marmara olayında 
Erdoğan’ın İsrail’e karşı kullandığı dilin, tüm 
uluslararası ilişkilerin normlarını yıkıp parçalayan 
bir dil olması, halkın isyan ve intikam duygusunu 
harekete geçirmeye yetmiştir. 

Gülen Hareketine Karşı Oluşan 
Toplumsal Şuuraltı

Gülen hareketi, kamuo-
yunda konuşulmaya başlan-
dığı günden itibaren hem 
diğer İslâmi cemaat/hareket-
lere karşı hem de Milli Görüş 
hareketine karşı mesafeli dur-
muştur. 28 Şubat postmodern 
darbe sürecinde Fethullah 
Gülen, Refah-Yol iktidarı-
nın düşürülmesinde aktif rol 
almış, 3 saat civarında Yalçın 
Doğan’la Erbakan’ın aleyhinde 
konuşmuş, “iktidarı bırakma-
sı gerektiğini söylemiş”, Ecevit, 
Çiller ve Demirel’le görüşme-
sine rağmen, ‘Erbakan’la asla 
görüşmediğini, görüşmeyece-
ğini’ ifade etmiştir. Bu tavır, 
Gülen hareketine karşı hem 
Milli Görüş hareketinde hem 
de diğer İslâmi camialarda 

olumsuz bir şuuraltının ilk tohumla-
rının atılmasına sebebiyet vermiştir. 

28 Şubat postmodern darbe sürecinde üni-
versitelerdeki Başörtüsü direnişini, ‘Başörtüsü 
furuattır’ diyerek ve Gülen hareketine mensup 
gençlerin başlarını açıp okula gitmelerini söyleye-
rek büyük ve tarihi başörtüsü direnişini kırması 
Gülen hareketine karşı oluşan tepkinin derinleş-
mesini sağlamıştır. Ancak okul-dershane-yurt-ev 
eksenli yapılanışın meydana getirdiği güvenlik 
alanı, Gülen hareketine karşı oluşan tepkilerin 
düşmanlık boyutuna varmasını engellemiştir. 

AK Parti döneminde, bürokraside girdikleri ve 
etkin oldukları bütün birim ve kurumlarda, Gülen 

Taksim Gezi Parkı olayları 
ile birlikte hem ulusa l hem 
de uluslararası alanda 
Erdoğan’ın diktatörlüğü 
seslendirilmeye başlan-
mıştır. 8 Mayıs 2013 ve 10 
Haziran 2013 tarihlerin-
de Gülen’in kendi sitesin-
de yaptığı ve Samanyolu 
TV’de yayımlanan video 
kayıtlarındaki açıkla-
maları ile Erdoğan isim 
verilmeden “Nemrut”, 
“Firavun”, “tiran”, “des-
pot” ve “cemaat düşma-
nı” olarak ilan edilmiş 
ve böylelikle Kadife dar-
becilerin “diktatör inşa 
etme” sürecine katkıda 
bulunulmuştur.
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hareketine mensup olmayan herkesi tasfiye etme-

ye kalktıklarına ve bunun için hiçbir ahlaki ölçü 

tanımayan metotlar kullandıklarına, atamalarda 

adaleti göz ardı edip hak-hukuk tanımadan kendi 

mensuplarını yükselttiklerine ilişkin bir kanatin 

oluşması ve yaygın bir şekilde konuşulmaya baş-

lanması, toplumsal zeminde, olumsuz ciddi bir 

şuuraltının oluşmasını sağlamıştır. İmzasız ya da 

sahte imzalı, iftiraya dayalı ihbar mektuplarının 

Gülen hareketi mensupları tarafından yapıldığına 

ilişkin bir kanaat, toplumsal şuuraltında daha 

da derin yaralar açmıştır. Ancak Ergenekon ve 

Balyoz hareketine karşı verdikleri sistematik/

topyekün mücadele, bu şuuraltının görünür bir 

şekilde dışa vurmasına mani olmuştur.

Uluslararası sularda İsrail devletinin saldırısına 

muhatap olmuş ve dokuz evladının şehit olması-

na neden olmuş Mavi Marmara olayında, Gülen’in 

İsrail’i kast ederek ‘otoriteden izin alınmalıydı’ 

tarzında bir açıklama yaparak Türkiye’de İsrail 

zulmüne ve terörüne karşı oluşan havayı kırması, 

“Gülen hareketinde neler oluyor?” sorgulaması-

nın ilk kez ciddi bir şekilde yapılmasına neden 

olmuştur. Gülen hareketinin Neocon-Siyonist itti-

fakı ile ittifak halinde olmasının sebebi anlaşıla-

mamış; İsrail’in yanında yer alması, sorgulanma-

ya başlanmıştır.Gülen hareketi, Türkiye’nin İsrail, 

Suriye ve Iran politikalarına hep karşı çıkmış, 

siyasi iktidarı çok ciddi bir şekilde eleştirmiş-

tir/eleştirmektedir. Siyasi iktidarın politikalarına 

karşı çıkması, kendilerinin en doğal hakkıdır. 

Bundan dolayı eleştirilebilirler fakat suçlanamaz-

lar. Ancak bu konuda olduğu gibi birçok konuda 

da İsrail ile aynı dili kullanmaları, Hakan Fidan’ın 

MİT müsteşarı olmasına İsrail’le birlikte karşı 

çıkmaları, hiçbir belge sunmadan onu İran ajanı 

olarak göstermeleri, Gülen hareketini ciddi töh-

met altına bırakmıştır ve güvenilirliğini sarsmıştır.

Oslo görüşmeleri diye tarihe geçen Kürt 

meselesinin çözümü ile ilgili PKK yöneticileri-

nin de içinde bulunduğu gizli bir görüşmenin 

ses kaydını, önce medyaya servis edip sonra da 

Hakan Fidan’ı tutuklamaya kalkmak ve ardın-

dan Başbakan’a ulaşmak, Gülen hareketi adına 

yapılan çok büyük bir operasyondu. Bu konuda, 

Gülen hareketinin iddiaları ret etmemesi, tam 

tersine sürece sahip çıkması, Gülen hareketine 

karşı daha büyük bir kin ve öfkenin birikmesine/

kabarmasına sebebiyet vermiştir. Nihayet bu tavrı 

dolayısıyla, Gülen hareketi ile AK Parti’nin yolları 

-açıkça ifade edilmemiş olmasına rağmen- ayrıl-

mıştır. Perde arkasında gizli bir mücadele, bütün 

şiddeti ile devam ettirilmiştir.

Gülen hareketine mensup olduğu söylenen 

Polis-Yargı bürokrat hattı, siyasi iktidarın “Çözüm 

sürecine” karşı çıkmış, süreci engellemek için 

ellerinden geleni yapmış; 2009-2010’daki KCK 

tutuklamaları ile KCK’nın bir MİT operasyonu 

olduğunu seslendirmiş ve böyle bir kanaatin oluş-

masına yardımcı olmuştur. 

Gülen hareketine karşı görünür ciddi tep-

kilerin oluşması ve özellikle Gülen’in medya-

da tartışılır hale gelmesi, Taksim Kadife darbe 

sürecine verdiği destek ve takındığı tavırdan 

sonradır. Kadife darbelerin temel dayanağı, dik-

tatörün varlığıdır. Strateji, şiddet kullanmadan 

gayrı memnunların ittifakı ve sokak hâkimiyeti ile 

diktatörün devrilmesi üzerine çizilmiştir. Taksim 

Gezi Parkı olayları ile birlikte hem ulusal hem 

de uluslararası alanda Erdoğan’ın diktatörlüğü 

seslendirilmeye başlanmıştır. 8 Mayıs 2013 ve 

10 Haziran 2013 tarihlerinde Gülen’in kendi 

sitesinde yaptığı ve Samanyolu TV’de yayımlanan 

video kayıtlarındaki açıklamaları ile Erdoğan isim 

verilmeden “Nemrut”, “Firavun”, “tiran”, “despot” 

ve “cemaat düşmanı” olarak ilan edilmiş ve böy-

lelikle Kadife darbecilerin “diktatör inşa etme” 

sürecine katkıda bulunulmuştur. 

Bugüne kadar Dünyada yapılmış olan tüm 

kadife darbelerin teşkilat yapısı incelendiğinde, 

en iç halkada stratejik beyin olarak Soros ve ekibi-

nin yer aldığı görülmektedir. İkinci halkada, ilgili 

ülkedeki Mason-Sabetayist-Siyonist-işbirlikçi bir 

ekip vardır. Bu iki ekip görünür değillerdir. Asıl 

görünür olan ve darbe sürecini yönettiğini sanan, 

üçüncü halkada yer alan örgüt ya da örgütlerdir. 

Dolayısıyla birinci halkadakiler patronlar, ikin-

ci halkadakiler, mütahitler ve üçüncü halkada 

yer alanlar ise taşeron firmalardır. Türkiye’deki 

Taksim Kadife darbe sürecinin dershaneler, polis-

yargı yolsuzluk operasyonları, MİT’in Tırları ve 

Dış İşleri Bakanlığı’nın dinlenmesi ve yerel seçim-

ler aşamalarında Gülen hareketi, kadife darbeyi 

fiilen yürüten örgüt konumuna yerleşmiş ya da 

konumlandırılmıştır.
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Seçim dönemine girildiği bir zamanda MİT’in 

Suriye’ye gönderdiği Tırların, Gülen hareketine 

mensup olduğu iddia edilen Yargı-Polis-Asker 

ekseni tarafından iki kez deşifre edilip durdurul-

ması ve Tırların Suriyeli muhaliflere silah taşıdığı 

propagandasının yapılması; ardından Türkiye’yi, 

Teröre yardım yataklık yapan bir ülke olarak 

gösteren kampanya başlatılarak, uluslararası mah-

kemelerde Türkiye’nin mahkûm edilmeye çalışıl-

ması ve Suriye ile ilgili Dış İşleri Bakanlığı’nda 

yapılan bir toplantının dinlenip ses kayıtları-

nın medyaya servis edilmesi bardağın taşmasına 

neden olmuştur. Toplumun şuuraltında yatan 

Vatana ihaneti cezalandırma psikolojisi harekete 

geçmiştir.

AK Parti ile ilgili rüşvet ve yolsuzluk belgele-

rinde toplumun belli bir kesimini rahatsız eden 

nokta, iddia edilen belgelerin 2010-2011 yılla-

rından itibaren biriktirilmesi, zamanında devreye 

sokulmaması, gereğinin yapılmamasıdır. Üç ya da 

dört yıl sonra Kadife darbe sürecinde, özel zaman-

lama ile devreye sokulması, niyetin Türkiye’yi 

arındırmak olmadığı, meselenin bir yolsuzluk-

hırsızlık meselesi olmadığı, siyasi iktidara karşı 

küresel güçlerle birlikte siyasi şantaj yapıldığı ve 

Türkiye’nin önünün kesilmek istendiği kanaatini 

oluşturmuştur, hatta pekiştirmiştir.

Yolsuzluk operasyonları ile ilgili karşı hamle 

Erdoğan tarafından başlatılıp bazı polis ve yargı 

görevlileri görevden alınınca ya da yerleri değişti-

rilince, Gülen’in hırçın, kontrolsüzce beddua etme-

si, Gülen açısından bir gerçekliği tartışmayı bera-

berinde getirmiştir. ABD’nin Afganistan ve Irak 

işgallerinde binlerce Müslüman öldürülürken, 

kadınlara tecavüz yapılırken, İsrail Filistin halkı 

üzerinde soykırım uygularken, Esed rejimi kendi 

halkını bombalarken, Fransa Libya, Mali ve Orta 

Afrika’da katliam yaparken, Mısır’da Sisi kendi 

halkına zulmederken ve Müslüman kardeşler 

mensuplarına hapishanelerde işkence yapılırken 

bunları hiç görmeyen ve hiç sesini çıkarmayan 

Gülen’in, bir kısım bürokratların görevden alın-

ması ya da yerlerinin değiştirilmesi karşısında bu 

kadar ağır, hırçın beddua yapması anlaşılamamış 

ve büyük bir tepki doğurmuştur. Beddua olayı ile 

birlikte Gülen ilk kez tartışılmaya açılmış ve ciddi 

bir şekilde de eleştirilmiştir.

Nisan 2013 yılında ABD senatosundan 42 

senatör, Türkiye-İran, Türkiye-Irak ve İran-

Hindistan arasında, TL bazında Halk Bankası 

üzerinden uluslar arası ticaret yapılmasının küre-

sel sistemi bozduğuna ilişkin bir mektubu Başkan 

Obama’ya sunmuş ve engellenmesini istemişler-

dir. Bunun üzerine ABD, Türkiye’den bu sistemin 

kaldırılmasını ve uluslar arası ticaretin ABD/

İngiltere bankaları üzerinden yapılmasını iste-

miştir. Türkiye’nin bunu reddetmesi uluslararası 

bir gerilime sebep olmuştur. Halk Bankası’nın 

uluslar arası alanda bu kapsamda tartışıldığı bir 

dönemde, Gülen hareketine mensup olduğu iddia 

edilen ve hareket tarafından da yalanlanmayan bir 

yapının, Halk Bankası üzerine gitmesi, küresel bir 

operasyon olarak algılanmıştır. İşte bu zamanla-

ma, Gülen hareketinin Küresel güçlerin taşeronu 

olduğu şeklindeki algıyı daha da kuvvetlendirmiş, 

yolsuzluk ikinci planda kalmış ve mevcut tehlike 

yanında önemsizleşmiştir. 

Bütün bunların yanı sıra, Gülen hareketini, 

hatta Gülen’in bizzat kendisini asıl itibarsızlaş-

tıran, çok ciddi güven bunalımına neden olan, 

insanların özel hayatlarına girildiği, meşru aile 

yaşantılarının dahi, Gülen hareketine mensup 

olanların otellerinde görüntülendiği ve bunların 

kullanılarak insanlara şantaj yapıldığı kanaatinin 

oluşmasıdır. Özellikle Gülen tarafından yüksek 

düzeydeki bir devlet adamına bir “aşüfte” aracı-

lığıyla tuzak kurulduğunun ve “kendisinin rande-

vuya gitmemesi” konusunda uyarıldığının seslen-

dirilmesi, “Fethullah Hocanın seks kasetleri ile ne 

ilişkisi var!” tartışmasını başlatmıştır.

Bu konuda en son düşünülmesi gereken bir 

isim olarak Numan Kurtulmuş ile ilgili yayın-

lanan sahte seks kaseti ve Başbakan Erdoğan’la 

Bakan Fatma Şahin’i -en olmayacak, hayale gel-

meyecek şekilde- iki âşık gibi gösteren montaj 

resim (toplu tören resmini kırparak), Gülen hare-

ketinin medyasında yayınlanınca, Gülen hareke-

tine karşı tepki çok daha büyümüş, vicdanları 

sarsmış, üzüntüye/öfkeye sebep olmuştur. Bu 

durum, kasetlerin amacının başka şeyler olduğunu 

ortaya çıkarmıştır. Artık bu tarzda yapılan yayın-

ların etkisi eskisi gibi olmamış ve fakat maalesef 

hem Müslüman imajının hem de Gülen hareketi 

imajının yıpranmasına sebebiyet verilmiştir.
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Türkiye’nin eylem planındaki politikalarını 

deşifre edip engellemeleri, devlet sırlarını ayağa 

düşürme hakkını kendilerinde bulmaları ve bu 

konularda küresel güçlerle birlikte hareket etme-

leri, kendilerine ayrı bir konum biçmeleri, siyası 

iktidarı devre dışı bırakma, aciz gösterme poli-

tikaları uygulamaları, kendi dışındaki yapıları, 

kişileri, hiçbir ölçü tanımayan metotlarla tasfiye 

etmeye kalkmaları, çirkin hayâsızlıklar üzerinden 

(seks kasetleri) operasyon yapmaları, Gülen hare-

ketine yönelen öfkenin adeta düşmanlık boyutuna 

varmasını sağlamıştır. Gülen hareketi tarafından 

yapıldığı iddia edilen bu operasyonları, hareketin 

ret etmeyip savunması, bunu kimin hesabına 

yaptığı ve amacının ne olduğunun sorgulanma-

sına neden olmuş; ABD-Neocon-Siyonist-İsrail-

İngiltere ittifakının taşeronluğu şeklinde bir kana-

atin yerleşmesine zemin hazırlamış, ciddi bir 

toplumsal şuur altı meydana getirmiştir. Gülen 

hareketine karşı Müslüman camianın muhalefeti, 

adeta “düşmanlığa” dönüşmüştür. Gülen hareketi, 

bu süreç içerisinde neredeyse “vatan hainliği”, 

“ajanlık” ve “taşeronlukla” özdeşleştirilmiştir. 

Gülen Hareketi Kendi Muhasebesini Yapmak ve 
Kendisini Arındırmak Zorundadır

Parlamento dışı bir faktör olarak Gülen hare-

ketinin ve onun lideri 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, beklenen etkiyi oluşturmamış ve 

arzulanan oy kayması meydana getirmemiş ise 

sebebi, oluşan bu toplumsal şuuraltıdır. Bu top-

lumsal şuuraltıyı okuyamayan, göremeyen CHP, 

kendi tabanına, parti felsefesine ve Ergenekon 

davasına rağmen Gülen hareketini savunması, 

desteklemesi, CHP’ye yarar değil zarar vermiştir. 

Kimin ne kazanıp ne kaybettiği zamanla daha iyi 

anlaşılacaktır.

CHP-Gülen ittifakına karşı İslâmi kimlikli 

STK/Cemaat/Hareketlerin Gülen hareketi karşı-

sında bloklaşmaları ve AK Parti’ye alışılmışın öte-

sinde bir destek vermiş olmaları, Gülen hareketi-

ne karşı oluşan bu toplumsal şuuraltının eseridir.

İşte bütün bunlardan dolayı Gülen hareketi, 

artık kendisini sorgulamalı, sokulduğu labirent-

ten, içine düşürüldüğü girdaptan kurtulmaya 

çaba göstermeli, saflarını yeniden belirlemeli-

dir! Dostunu, düşmanını yeniden tanımlamalı, 

konumunu sorgulamalıdır. Ve tabii ki bunları en 

doğru, en hak, en adil, en hidayete ulaştırıcı şekil-

de yapabilmeleri için Kur’ân’ın ve -uydurdukları, 

rüyalara hapsettikleri değil- gerçek Peygamber’in 

temel ölçülerini/yasalarını/tertemiz safi vahyi reh-

ber edinmeliler, başka şeyleri asla!...

“Hakkı batıl ile örtmeyin ve sizce de bilinirken 
hakkı gizlemeyin.

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rükû 
edenlerle siz de rükû edin.

Siz, insanlara iyiliği emrediyorken, kendinizi 
mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktası-
nız. Yine de akıllanmayacak mısınız?” (2 Bakara 

42-44)

Korku, Gerilim ve İntikam Alma Stratejisi ile Toplumsal 
Şuur Altını Harekete Geçirme

Erdoğan’ın Gülen hareketine karşı kullandığı 

“vatan hainliği”, “ajan provokatörlük”, “taşeron-

luk”, “paralel yapı” söylemi, toplumsal şuuraltın-

da cevap bulmuştur. 30 Mart 2014 Seçim süre-

cinin belli bir anından itibaren Erdoğan, hedef 

tahtasının merkezine Pensilvanya’yı (Fethullah 

Gülen) koyması, bu toplumsal psikolojiyi gör-

müş olmasından dolayıdır. CHP ve MHP’yi 

Pensilvanya’nın kuyruğuna takılmış iki önemsiz 

siyasi aktör olarak nitelendirmek suretiyle ciddiye 

almaz, rakip olarak görmez bir tavır takınmıştır. 
Pensilvanya’ya vurdukça, kitlelerin öfkesinin daha 
da kabararak kendi etrafında kenetlenmesine ve 
seçim alanlarının daha da hareketlenmesine neden 
olduğunu gören Erdoğan, söylemini, doğrudan 
Pensilvanya üzerinden seslendirerek daha da sert-
leştirmiştir. Gerçekte toplumsal şuuraltında hare-

kete geçirilen psikoloji, halkın ABD-İsrail düş-

manlığının Pensilvanya üzerinden yürütülmesi ve 

ABD-İsrail’den intikam alınmasıdır. 

CHP, MHP ve BDP de bu seçimlere -kendi 

perspektiflerinden- AK Parti gibi gerilim, korku 

ve intikam alma politikasını benimsemiş olarak 

girmişlerdir. BDP, özerklik üzerinden bir mey-

dan okuma stratejisi çizerken; CHP, hırsızlık ve 

yolsuzluk üzerinden bir seçim stratejisi çizmiştir. 

Böylelikle temiz toplum özlemine ilişkin toplum-

sal şuuraltıyı harekete geçirmek istemiştir. Ancak 
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Gülen hareketi ile ittifakı ve Gülen hareketini AK 

Parti’nin soktuğu konum, gerekli desteğin sağ-

lanmasına imkân vermemiştir. MHP, toplumun 

birlik beraberlik ve barışa olan özlemine hitap 

etmiş, bu seçimlerde çok daha dengeli bir politika 

izlemiştir. 

AK Parti, toplumsal şuuraltının çok farklı 

katmanlarına hitap eden bir psikolojik harekât 

yürütmüştür. AK Parti, tüm seçim süreçlerini 

farklı toplumsal şuuraltı katmanlarını harekete 

geçirecek şekilde bir strateji izlemiştir. İktidarda 

olduğu halde muhalefette imiş gibi yapılan bir 

propagandaya dayalı strateji uygulamaktadır. 

Erdoğan, yerel seçimleri genel seçim havasına 

sokmakta, gerilim ve kutuplaşmayı artırmakta 

ve saldırının ana hedefinin kendisi olduğuna 

tabanı inandırarak birinci parti olamazsa siyaseti 

bırakacağını söyleyerek, ‘lidere bağlılık ve destek 

olma psikolojisi’ni başarılı bir şekilde harekete 

geçirmiştir. Asıl meselenin yolsuzluk ve hırsız-

lık meselesi olmadığını, Türkiye’nin küresel bir 

saldırı ve komplo ile karşı karşıya kaldığını, 

bölgesel ve küresel güç olmasının engellenmeye 

çalışıldığını, olağanüstü bir propaganda yapa-

rak toplumsal şuuraltında yatan “tarih sahnesine 

yeniden çıkma”, “etkin büyük bir güç” olma 

psikolojisini harekete geçirmiştir. Aynı zamanda 

büyük Türkiye’yi engellemeye çalışan küresel 

güçlerin taşeronluğunu Gülen hareketinin (“para-

lel yapı”) yaptığına halkı ikna ederek, milletin 

“hain ve işbirlikçilere karşı oluş” psikolojisini 

harekete geçirmiştir. CHP’nin Gülen hareketinin 

kuyruğuna takıldığı temasını işleyerek, CHP’ye 

gidebilecek bir kısım reylerin farklı partilere 

dağılmasını sağlamıştır.

Erdoğan, “Çözüm süreci”nin engellenmek 

istendiği vurgusunu öne çekerek, AK Parti’ye 

karşı yürütülen savaşın anlam ve boyutunu değiş-

tirmiş; meselenin esas itibariyle, bir hırsızlık, 

yolsuzluk ve seks meselesi olmadığını ısrarla vur-

gulayarak, siyasi iktidarı düşürmeyi de aşan, ülke-

nin önünü kesmeye çalışan bir boyutu olduğunu 

ortaya koymaya çalışmıştır. Böylelikle ‘barışa, 

kardeşliğe huzura olan özlem psikolojisi’ harekete 

geçirilmiştir.

CHP+MHP ittifakını gündemde tutarak MHP 

tabanındaki CHP karşıtlığını harekete geçirmiş 

ve bu koalisyonunun gerçekleşmesi durumunda 

tüm kazanımların kaybedileceği intibaını oluştu-

rarak korku psikolojisini harekete geçirmiştir.

12 Eylül, 28 Şubat, Ergenekon ve Balyoz 

darbelerine ilişkin başlatılan yasal süreçler ile dik 

duran, güçlü iktidar özlemini harekete geçirmiş-

tir. Aynı zamanda, tehlike devam ediyor mesajı 

verilerek korku psikolojisinin yaygınlaştırılması 

ve buna karşılık AK Parti’nin cesaretle meselenin 

üzerine gittiği intibaının kuvvetlendirilmesi ile 

toplumsal şuuraltındaki (özellikle, DP, AP, MHP 

ve Milli Görüş tabanlarında etkin şuuraltı), isyan, 

hesap sorma, intikam alma, meydan okuma ve 

muktedir olma psikolojisinin harekete geçirilmesi 

sağlanmıştır. 

Arap dünyasında meydana gelen halk hare-

ketlerinin desteklenmesi, Arap liderlerinin görevi 

bırakmaya davet edilmesi ve seçimlerden sonra 

Arap liderlerden hesap sorulacağı şeklinde bir 

dil kullanılması ile Bölgesel güç olma, meydan 

okuma, muktedir olma, büyük olma psikolojisi 

harekete geçirilmiştir.

“2023 Vizyonu”, “Çılgın Projeler”, Belediye 

ve Sağlık hizmetlerindeki başarıların sunulması 

ile Türkiye’yi kalkındıracak “Büyük ve Güçlü 

Türkiye” yapacak hizmetleri yapıyor, eserler orta-

ya koyuyoruz; muhaliflerimiz sadece konuşuyor 

herhangi bir proje sunmuyorlar tarzında bir 

propaganda etkili olmuş; böylelikle “Büyük ve 

Güçlü Türkiye’ye” olan özlem duygusu, harekete 

geçirilmiştir. 

Erdoğan, kazanılması gereken hedef kitle ola-

rak dini kesim, işçi-köylü- fakir halk tabakasının 

seçmiş; TÜSİAD çevresini şiddetle eleştirmiş-

tir. Bu, toplumsal şuuraltında yatan Türkiye’nin 

Baronlarına meydan okuma ve hesap sorma psi-

kolojisini harekete geçirmiştir.

Taksim Kadife darbe sürecinde, Kadife dar-

becilerin yaptığı tüm hamlelere anında -yer yer 

sert- cevap verilmesi, toplumsal şuuraltındaki 

hesap sorma duygusunu tatmin etmiş ve etkisi 

meydanlara “Dik dur eğilme millet seninle!” slo-

ganları ile yansımıştır. 

Seçimden istediğini elde edemeyen siyasi par-

tiler, bütün bu psikolojileri göz önüne alarak yeni 

bir siyaset anlayışı geliştirmek zorundadır.
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Sonuç: Siyasetin Toplumsal Sermaye Erimesine Karşı 
Duyarsızlığı

Görülebileceği gibi milletimizin tarihi süreç 
içerisinde oluşmuş çok karmaşık bir şuuraltı var-
dır. Bu şuur altında hangi katmanın tezahür ede-
ceğini kestirmek gerçekten de bir uzmanlık işidir. 
Bununla beraber, bu toplum, ihaneti, yabancı 
işbirlikçiliğini hiç affetmemiş; o konuma girenlere 
gerekli cevabı anında vermiştir. Diğer önemli bir 
noktada kendini küçük görenlere karşı tepkisidir. 
Ayrıca daha büyük tehlikeler varken daha küçük 
olan tehlikelere karşı tepkisini ertelemesi, yeri ve 
zamanı geldiğinde tavrını ortaya koyarak gerekli 
dersi vermiş olmasıdır. Milletin/toplumun bu 
basiret ve ferasetinin iyi anlaşılması, gelecekteki 
mücadeleler açısından önemlidir.

Son dört seçimde toplumsal sermaye ile ilgili 
bir şey söylenmemesi, ahlak ve maneviyattan 
uzak bir propaganda yürütülmesi ve bu konuda 
halkın tepki vermemesi, gelecekte vermeyeceği 
anlamına gelmemelidir. Normal şartlarda, seçim 
sathının dışında, medyadaki ve siyasetteki ahlaki 
yozlaşmadan şikâyet eden bir halkın, seçim mey-
danlarında konuyu gündeme getirmemesi, daha 
büyük tehlikeye karşı bir erteleme siyasetidir. 

Bir dönem medyadaki ahlaksızlıktan şikâyet 
eden halka, ‘Televizyonun düğmesi var onu 
kapat!’ diyen Özal’ın bu vurdumduymazlığına 
karşı halkın cevabı acı olmuştur. ANAP’ın bugün 
isminin bile unutulmuş olması, kendi kültür 
medeniyetimiz için uzun vadeli, kalıcı ve köklü 
çözümler yerine günü birlik çözümler üretmiş 
olmasından ve toplumsal değişimin kirlenme 
istikametinde seyretmiş olmasına seyirci kalmış 
olmasından dolayıdır. 

Eğer bugün siyasi iktidar kirlenmeye karşı hiç-
bir tedbir almazsa, AK Parti’nin sonunun ANAP 
gibi olacağını söylemek bir kehanet olmayacaktır. 
Ahlak ve maneviyat merkezli bir siyasi mücadele, 

temiz topluma olan özlem psikolojisini harekete 
geçirerek çok büyük siyasi değişiklik meydana 
getirebilecektir. 1990 yıllarda ‘Günahı kadar sev-
mediğini’ söyleyen bir orgeneralin Refah Partisi’ne 
rey vermesindeki sır, yaygınlaşan ahlaksızlığa 
karşı bir tepki idi. RP’deki oy patlaması da bu 
tepkinin bir sonucu idi.

Eğer siyaset, bir milletin değerlerini iktidar 
yapmak ve iktidarda iken korumak ve geliştirmek 
ise Türkiye’nin yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı 
var demektir. Kültür-medeniyet eksenli bir siya-
set, toplumsal değişimi hedefleyen bir mücadele 
olmak zorundadır. Böyle bir siyasi mücadele-
nin başarısı da, sadece alınan oylarla ölçülmez, 
ölçülmemelidir. Büyük dava için başarı, toplumla 
kurdukları iletişimle, toplumun şuuraltına dava 
ile ilgili serptikleri tohumların varlığıyla, teşkilat 
yapısının disiplini, yetişmişliği, eğitilmişlik düze-
yi, tebliğ seviyesi, cihad ruhu ve şuuru, geleceğe 
olan sarsılmaz ve yıkılmaz inancıyla ölçülür. 
Onlar her mağlubiyetten veya zaferden sonra 
duygusal davranmaz, birbirlerini suçlamaz ya da 
kibirlenmezler. Onlar her olaydan ders çıkarma-
sını bilirler.

Yeni siyaset anlayışının merkezinde, “marufu 
emredip münkerden alıkoyma” olmalıdır; oy 
ise, sadece sürece yardımcı olan bir araç olarak 
görülmelidir: 

“Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yerleştirir 
iktidar sahibi kılarsak, namazı dosdoğru kılarlar, 
zekâtı verirler, ma’rufu emrederler, münkerden 
sakındırırlar.” (22 Hac 41)

Yeni siyaset anlayışının merkezinde, hak ve 
adaleti inşa edip hakim kılmak olmalıdır: 

“Ey Davud, gerçek şu ki, biz seni yeryüzünde 
bir halife kıldık. Öyleyse insanlar arasında hak ile 
hükmet, istek ve tutkulara (hevaya) uyma; sonra 
seni Allah’ın yolundan saptırır.” (38 Sad 26)

Görülebileceği gibi milletimizin tarihi süreç içerisinde oluşmuş çok karmaşık bir şuuraltı 
vardır. Bu şuur altında hangi katmanın tezahür edeceğini kestirmek gerçekten de bir 
uzmanlık işidir. Bununla beraber, bu toplum, ihaneti, yabancı işbirlikçiliğini hiç affet-
memiş; o konuma girenlere gerekli cevabı anında vermiştir. Diğer önemli bir noktada 
kendini küçük görenlere karşı tepkisidir. Ayrıca daha büyük tehlikeler varken daha 
küçük olan tehlikelere karşı tepkisini ertelemesi, yeri ve zamanı geldiğinde tavrını orta-
ya koyarak gerekli dersi vermiş olmasıdır. Milletimizin bu basiret ve ferasetinin daha 
iyi anlaşılması, gelecekteki mücadeleler açısından önemlidir.
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HAKKANİYET’TEN KUVVET’E

M. Enes TOPGÜL

D
üşünüş tarzımız birtakım problemleri barındı-

rıyor bünyesinde. Duru zihinlere sahip deği-

liz. Kendimize ait değerlerin düşünme tarzımız 

üzerindeki etkisi ise sadece aslî bağlamlarından 

arındırılmış ve anlamsızlaştırılmış kelimeler düze-

yinde. Kavramları yitirdik, kelimeler seviyesiz ve 

gündelik bir tatta. Aslına bakılırsa tarihin bazı 

dönemlerinde bu tarz musibetler vurmuş İslâm 

dünyasını Haçlı Seferleri ve Moğol istilası başta 

olmak üzere. Ancak son iki yüz yıldır yaşanan 

tecrübe sadece İslâm coğrafyasını sömürge top-

rakları haline getirme ve İslâm medeniyetini 

işlevsizleştirme ile sınırlı kalmadı. Aksine tarihi 

boyunca görülmemiş ve sonu kestirilemeyen bir 

sapma hali ile karşı karşıya insanlık. Anlamın bu 

kadar değer yitimine uğradığı bir dönem görül-

medi hiç. Büyü bozuldu. Din, ona muhtaç olan-

lar tarafından itibarsızlaştırıldı. İnsan kendisini 

insan yapan meziyetlerini yitirdi. Kâinat büyük 

bir laboratuvar olarak konumlandırıldı. Hikmet 

ve irfân nazarının -belki de nazariyesinin- yerini 

behimî duygular yani duyu organlarıyla kavranı-

labilir olan tatsız bir resim aldı. Bu büyük dönü-

şümün bazı tezahürleri, kadîm düşünüş tarzı ile 

yan yana getirildiğinde cinayetin büyüklüğü daha 

iyi anlaşıldı. Yeni kurguda insanın ve kainatın, 

ruhu ve anlamı yoktu. Tanrının sürüldüğü alan-

da dilediği gibi hüküm sürecek “insan günleri” 

başlamıştı. 

Konu daha dar bir çerçeveye çekilerek İslâmî 

düşünüşün son iki yüz yıldır ne gibi evrilmelere 

maruz kaldığı görülmek istendiğinde önümüzde 

sayısız örneğin olduğunu belirtmek gerek evve-

la. Bu örneklerin her biri müstakil olarak ince-

lenmeyi peşinen hak ediyorlar. Ancak yaşanan, 

gözlemlenen ve hiçbir şekilde itikâdî, ahlâkî ve 

fikrî düzlemde İslâm dünya görüşü ile örtüşmesi 

mümkün olmayan bazı unsurlar daha fazla dikkat 

çekiyor. Bunların başında yitirilen “hakkaniyet” 

ve yeniden ve bambaşka bir tarihî, kültürel ve 

sosyal bağlamda yeniden inşa edilen “kuvvet” 

olguları geliyor. Bu yazının hedefi de adalet 

merkezli hakkaniyet algısının, nasıl bir sapmaya 

maruz kalarak “kuvvet” olgusuna indirgendiğini 

tespit etmek. Yani biraz problematik bir surette 

ifade etmek gerekirse bir düşünüş tarzının hak-

kaniyetten kuvvete evrilmesinin tarihi serüvenini 

son yüz yıl özelinde göstermek. Böyle bir fikrî 

çabaya girişilirken tüm bu sürecin birden fazla 

başlıkla ele alınamayacağı ortada. Bundan dolayı 

meseleyi Cumhuriyet Türkiye’si dini yapıları ile 

kayıtlamak anlamlı olacaktır. 

Kendisini İslâm dinine nispet eden kimselerin 

hayatı anlamlı kılma tarzları değişti âhir zamanda 

yukarıda da ifade edildi üzere. Tarih boyunca 

bir sapma olarak görülen birtakım düşünüşler 

modern dönemle birlikle insanın ve aynı zamanda 

Bir Evrilmenin Hikâyesi: 
HAKKANİYET’TEN KUVVET’E

Cumhuriyet Türkiye’sinde dini hareketler her zaman bir zeminsizlik tehlikesi ile 
karşı karşıya. Zira kadîm toplumlarda hesabı verilmiş bir eğitim aşamasından veya 

tasavvufî bir ekolden gelen ve bu özellikleri ile ve bir geleneği temsil edişleriyle 
anlamlı ve takip edilebilir olan dinî hareketler, modern dönemle birlikte bu bağlarını 

ve bağlamlarını büyük oranda yitirdiler.
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Müslümanın ayrılmaz bir parçası olarak konum-

landırıldı. Çok değil bundan iki yüz sene öncesin-

de İslâm coğrafyasının en ücra köşelerinde bile, 

sadece İslâm örfü ile yetişen kimselerin dahi bir 

sapkınlık ve zulüm olarak adlandıracağı birtakım 

eylemler şimdilerde Müslüman olmanın şiarların-

dan kabul ediliyor. Devrin gözde söylemi demok-

rasi ve bu uğurdaki çabalara giriş mahiyetinde 

kısaca değinmek faydalı olacaktır sanıyorum. 

Demokrasi tartışmalarının veya en azından 

ülkemizdeki demokrasi bağlamındaki bazı yazı-

ların tarihinin yaklaşık yüz elli kadar geriye 

götürülmesi mümkün. Zira konu ile ilgili Namık 

Kemal ve Ali Suavi’ye ait bazı metinlerin varlı-

ğı bilinmektedir. Ancak daha ciddi tartışmalar 

için özellikle II. Meşrutiyet dönemine eğilmek 

gerekiyor. Bu dönemde yaşayan (daha geç bir 

tasnifle İslâmcı, Osmanlıcı ve Türkçü) neredeyse 

her düşünür, demokrasinin öneminden, İslâm’la 

uyumundan, istibdâdın kötülüğünden, milletin 

kendi kendini temsil etmesi gerektiğinden dem 

vurmuştur. Said Halim Paşa ve Şehbenderzâde 

Ahmed Hilmi ise bu olguya yönelik fikrî plan-

da rezerv koyan nadir şahsiyetlerden. Avrupa 

tarihindeki önemi ve işlevleri bir yana bırakı-

lacak olursa özelikle Cumhuriyet Türkiye’sinde 

demokrasi, sistemin kurucuları nezdinde pek de 

cazip bir yönetim biçimi değildir. Çünkü ne iste-

diği bilemeyen kalabalıklar, dini hassasiyetlere 

sahiptirler ve kendilerine kendilerini temsil etme 

yetkisi verildiği takdirde bu İslâmî bir dokunun 

yeniden ihyâsı anlamına gelecektir. İslâmcılar ise 

önceleri küfür düzeninin bir yansıması olarak 

gördükleri demokrasinin, haddizatında kendile-

rine de iktidar imkânı sağlayabilecek bir sistem 

olduğunu daha geç fark ettiler ve bu fark edişin 

ardından demokrasinin yılmaz bekçileri olarak 

tarih sahnesindeki yerlerini aldılar. Artık demok-

rasi Müslüman bir devlete götürecek bir araç 

olarak konumlandırılıyor ve onun önemi bizzat 

kendisinden değil, daha ulvî olduğu düşünülen 

bir amaca hizmet edişinden kaynaklanıyordu. 

Özellikle son yıllarda ülkemizde ve diğer İslâm 

ülkelerinde gittikçe artan orandaki demokrasi 

sevgisini, kendisine neredeyse kutsallık atfedilen 

demokrasi ile değil, İslâmcıların devlet yönetme-

ye yönelik karşı konulmaz isteklerinin bir yansı-

ması olarak okumak daha makul. 

Demokrasi bağlamında kısa bir girişin ardın-

dan, yazının temel meselesi olan evrilme olgusu-

na yeniden dönülecek olursa… Kanaatimce bu 

evrilmenin gözlenebileceği pek çok alan mevcut. 

Ancak yine Cumhuriyet Türkiye’sinden, özellikle 

de son elli seneden seçilecek bazı örnekler daha 

açıklayıcı olabilir. Burada “Ağır Sanayi Hamlesi 

Tezi”, “Türkçe’nin Dünya Dili Olması İdeali” ve 

“Türk Dış Politikasının Son On Yılı” müstakil 

başlıklar altında incelenecek ve değerlendirme 

kısmında anlam alanı daha net surette çizile-

cek olan “hakkaniyet”ten, çerçevesi ve hedefleri 

peşinden koşanlarca dahi tam olarak bilineme-

yen “kuvvet”e evrilmenin bazı noktalarına özetle 

temas edilecektir. 

Ağır Sanayi Hamlesi:

Bir Mağlubiyetin Soncu ya da Başlangıcı

Cumhuriyet’in ilk yıllarında dindar olarak 

nitelenebilecek kesimin birtakım baskılara maruz 

kaldıkları bilinmektedir. Bir yandan Osmanlı 

bakayası âlimlerin ülkeyi terk etmek, yer altına 

girmek, iktidarla uyuşmak veya en azından uyu-

şur gözükerek ıslâh yapmayı düşünmek, açıktan 

cephe almak gibi seçenekler karşısında kalır-

ken, geniş halk kitleleri muhtemelen içten içe 

kin gütmek yetindiler. Sessiz kitlelerin manevî 

dayanakları ise tasavvuf ve artık illegal yapılan 

olarak tanımlanan tarikatlar ile yeraltında varlı-

ğını sürdüren cemaat yapıları ve ferdî ta‘lîm faa-

liyetleri oldu. Siyaset sahnesinde varlık imkanına 

1950’lerden sonra nispeten kavuşan İslamcılar, 

Necmettin ErbakanNecmettin Erbakan
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HAKKANİYET’TEN KUVVET’E

1970’lere gelindiğinde siyasi teşekküllerini ortaya 

koyabilecek şartları haizdiler. İlk örnek, MNP 

ve MSP özelinde Milli Görüş hareketi idi. Ne 

tam dini ne tam siyasi bir hareket olan bu yapı, 

ilerleme ve Batı uygarlığının sahip olduğu maddi 

değerlere erişebilmek için kalkınma ve bu kalkın-

mayı sağlaması umuduyla Ağır Sanayi Hamlesi 

(ASH) tezini benimsedi. Yıllar geçtikte dini doku-

su zayıflayan ancak sanayileşme idealinden vaz-

geçemeyen hareket, elde ettiği imkânlar çerçeve-

sinde ideallerini ortaya koymaya gayret gösterdi. 

Ancak 2000’li yıllara yaklaşırken git gide kredisi 

tükendi, daha aktif ve kitleye dönük bir siyasi 

hareketi bünyesinden çıkararak dernek faaliyetle-

ri seviyesine geriledi. 

Sanayi inkılabını doğuran sosyal ve siyasi şart-

ları ve bundan daha da önemlisi Batılı paradigma-

yı inceden inceye tahlil etmeden, ASH ile işe baş-

lamak tek kelime ise mağlubiyete başlamaktı. Zira 

sanayi, Batılı bir zihnin, hem insanı, hem kâinatı 

sömüren hem yeni pazarlar açarak hem de psiko-

lojik harp taktikleri ile geniş kitleleri ve özellikle 

de geri bıraktıkları Müslüman coğrafya üzerinden 

varlığını devam ettiren bir anlayışın ürünüydü. 

Mesele hiçbir zaman sadece fabrika açmak değildi 

aslında. Mesele bir paradigma/dünya görüşünden 

yani Allah, kainat, insan ve toplum algısından 

vazgeçme teklifinin hesabı verilmemiş ve bilinçsiz 

bir davetinden ibaretti. 

Türkçenin Dünya Dili Olması İdeali

Varlık Delillerinden Birinin Anlamsızlaştırılması

Cumhuriyet Türkiye’sinde dini hareketler her 

zaman bir zeminsizlik tehlikesi ile karşı karşıya. 

Zira kadîm toplumlarda hesabı verilmiş bir eğitim 

aşamasından veya tasavvufî bir ekolden gelen ve 

bu özellikleri ile ve bir geleneği temsil edişleriyle 

anlamlı ve takip edilebilir olan dinî hareketler, 

modern dönemle birlikte bu bağlarını ve bağ-

lamlarını büyük oranda yitirdiler. Yani sürekliliği 

temsil ve bir ekolü/akımı/geleneği devam ettirme 

durumundan, sanki tarih boyunca hiç yaşanma-

mış bir tecrübenin banileri olarak arz-ı endam 

ettiler veya böyle konumlandırıldılar. Cemaatlerin 

öncüleri nispeten dinî bir eğitim ve tecrübeye 

sahip olsalar da, kendilerini takip eden kitlelerin 

dinî bilgisini olabildiğince minimize ederken 

(ki imam-hatip ve ilahiyatlara yaklaşımlarındaki 

genel mesafeli duruş bu bağlamda hatırlanabilir), 

dinî duyarlıklarını maksimize etmeyi yeğlediler. 

Böylece her zaman öncüler sorunsuzca takip 

edilebilecekti. Bunu yaparken de hitabet, rüya, 

keramet gibi çeşitli motivasyonları kullandılar. 

Bu dini hareketlerin en dikkat çekeni, şüp-

hesiz, erken döneminde İslâmcı refleksleri daha 

belirgin olan ancak zamanla farklı kollara ayrıl-

ması ile, bu tonlarını daha marjinal yapılarda 

sürdüren; bazı kolları ise daha apolojik bir dile 

doğru evrilen Nurculuk hareketi. Bu hareketin 

son otuz yıllık serüveni ise daha ziyade “Hizmet” 

diye tanınan grup üzerinden bilinebilmekte. 

Özellikle 1990 sonrasında dünyanın dört bir 

tarafına gönderilen eğitim gönüllülerini bünye-

sinden çıkaran bir hareket olarak “Hizmet”, ülke 

içerisinde dershane ve kolejlerin yanı sıra yüzler-

ce ülkede okulu bulunan ve buralarda öğretim 

faaliyetlerini sürdüren bir yapı. Bu görüntüsüyle 

dini bir akım veya dini bir akımın takipçisi 

olmaktan ziyade bir kitle hareketi görünümünde. 

Zaten son dönem aynı yapının çeşitli yayın organ-

larında yazan bazı kimseler de “dini hareket” 

tanımlaması ile kendi hareketleri arasına mesafe 

koymakta. Neredeyse bulundukları her ülkede 

öncelikle İngilizce eğitim veren ve bunun yanı 

sıra Türkçe’nin de öğretildiği okulların faaliyet 

alanları ise daha ziyade modern/seküler eğitim 

ile kayıtlı. Amaç, öğrencilerin bu modern öğretim 

sürecini başarı ile bitirerek bulundukları ülkelerin 

üst düzey görevler almaları ve belki de ileride ikili 

ülke ilişkileri bakımından bir ticaret zemini arama 

düşüncesi ki Afrika ile yapılan hacimli ticaret 

anlaşmalarında mezkûr yayın organları okullara 

özellikle dikkat çekmişlerdi. Dış ülkelerde faaliyet 
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gösteren bu okulların muhtemel bir gizli hede-

fi ise tebliğ. Zira okullar vasıtasıyla İslâm dini 

ile tanışan pek çok insan var. Bizim burada bir 

problem olarak vaz edeceğimiz mesele ise on yılı 

aşkın bir zamandır tekrarlanan bir organizasyon: 

Türkçe Olimpiyatları. 

Türkçe Olimpiyatları eliyle özellikle geri bıra-

kılmış ülkelerin çocukları bulundukları ülkelerde 

çeşitli aşamalardan geçerek ve yetenekleri de 

dikkate alınarak Türkiye’ye getiriliyor ve burada 

Türkçe şarkı, türkü söylüyor veya esprili sunum-

lar yapıyorlar. Son senelerde spor salonlarını 

aşarak statlarda icra edilen ve bir şölen hava-

sında gerçekleşen bu faaliyetle kara gözlü kara 

çocukların veya sarı tenli çekik gözlü bebelerin 

ya da yüzlerinde coğrafyalarının acılarını taşıyan 

Orta Asya yavrularının akışkan Türkçelerine şahit 

olunuyor. Herhalde son yıllarda bu çocuklardan 

bazılarının ana dilleri ile sunumlar yapmalarına 

da izin veriliyor. 

Ulus devlet süreciyle aslî unsurlarından uzak-

laştırılan ve ümmet olma bilincinin yanı sıra kadîm 

geleneğe yaslanan dilleri de elinden alınarak sınır-

ları belli bir “devlet”e biatları ile hayatını sürdüren 

günümüz Müslümanı, Türkçe Olimpiyatları ile 

ilginç bir mutluluk hissediyor gönlünde içten 

içe. Dünyanın en ücra bölgesinden getirilen zenci 

çocuğun Türkçe konuşması onu mutlu ediyor 

nedense. Ancak burada birden fazla sorun var. 

Öncelikle bu refleks, örtük de olsa, 1800’lerden 

sonra Fransızca, 1900’lerden günümüze değin 

İngilizce ile tanımlayabileceğimiz bir “sömürge 

dili” mantığını barındırıyor bünyesinde. Daha 

önceleri üç kıtadaki âdil hükümranlık alanı ile 

Osmanlı’nın yapmadığı ve yapmayı da düşüne-

meyeceğini “dilini yerel halka benimsetme” ve 

şimdilerde öğretme tavrı, örtük de olsa bir dil 

vasıtasıyla okullar eli ile ulaşılan topraklara hük-

metme arzusunu ihsâs ediyor. Nitekim dillerdeki 

ticaret vurgusu buna işaret ediyor. İkinci olarak 

dil meselesinin Kur’ân’da varlık delillerinden 

biri olarak vaz edilmesine (Rum 20/22) mukabil, 

mevcut faaliyet “Türkçe’nin dünya dili olması” 

idealiyle farkına vararak veya varmayarak bu var-

lık delilini anlamsızlaştırarak sömürge dili eksine 

evriliyor. 

Türk Dış Politikasının Son On Yılı:

Adalet Götürmek mi, Dizayn Etmek mi?

On üç yıl önce tarih sahnesine çıkarak vari-

si olduğu Milli Görüş hareketinden ayrılan ve 

muhafazakâr demokrat bir kimliği tercih ederek 

bu kavramlar üzerinden siyasi varlığını devam 

ettiren AK Parti Türkiye için hala büyük bir 

şans. Ülkedeki hızlanan yatırımlar, bitirilen deva-

sa projeler, istikrar ve güven ortamı, müreffeh 

yaşam standartları, ulaşım ve sağlık hizmetleri vs. 

bu şansın gözlenebileceği bazı alanlar. Bunların 

yanı sıra AK Parti’nin dış politikası da Türkiye 

Cumhuriyeti’nde yaklaşık 100 senedir müşahede 

edilmeyen bir dinamiklik içeriyor. Dünyanın her 

yanında ikili ilişkiler ile yakınlaşılan devletler, 

farklı bölgelerdeki insan dramlarına aktif müda-

haleler, haritada yerleri dahi 10 sene öncesin-

de bilinemeyen coğrafyalara uzanan kucaklayıcı 

yaklaşım bunların ilk elden gözlemlenebilen bazı 

tezahürleri. Ahmet Davutoğlu gibi entelektüel 

Artık demokrasi Müslüman bir devlete 

götürecek bir araç olarak konumlandırılı-

yor ve onun önemi bizzat kendisinden değil, 

daha ulvî olduğu düşünülen bir amaca hiz-

met edişinden kaynaklanıyordu. Özellikle 

son yıllarda ülkemizde ve diğer İslâm ülke-

lerinde gittikçe artan orandaki demokra-

si sevgisini, kendisine neredeyse kutsallık 

atfedilen demokrasi ile değil, İslâmcıların 

devlet yönetmeye yönelik karşı konulmaz 

isteklerinin bir yansıması olarak okumak 

daha makul.

Dışişleri Bakanı Ahmet DavutoğluDışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu
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bir dehanın 40 yaşına kadar olabildiğince dolan 
ve bu yaştan sonra aktif hizmet alanı arayan 
dinamizmi bu dış politikanın yegâne saikı. “Sıfır 
Sorun Politikası” dünya düzeni ölçeğinde büyük 
oranda hırpalansa da, adaletin yanında durma 
becerisi mevcut dış politikaların hala sürdürülebi-
lir olduğuna güven duyulmasını sağlıyor. Bununla 
birlikte neo-Osmanlı göndermeleri içeren bu dış 
politikanın güdücülerinin zaman zaman kul-
landıkları lisan, kadîm tecrübe ile örtüşmüyor 
hatta bu tecrübeye temelden karşı bir görünüm 
arz ediyor. Örneğin mezkur Dışişleri Bakanı’nın 
“Ortadoğu’yu biz dizayn edeceğiz” ifade-
si ciddi bir tehlikeyi bünye-
sinde barındırıyor ve bir dil 
sürçmesi olarak değerlendi-
rilmemesi durumunda kadîm 
İslâm kâinat algısıyla doğru-
dan çelişiyor. 

Hükmetme duygusu 
insanın kadim bir hastalığı. 
Başkalarının kimlikleri, ülke-
leri üzerinde şekillendirici 
bir yöne kayan güç, tam bir 
Batılı aracı. Birinci Dünya 
Savaşı öncesinde veya son-
rasında Orta Doğu (ki bu 
isimlendirme bile başlı başına 
sorun) haritası üzerinde cet-
velle oynanan oyunlar, yüz 
yıldır bu coğrafyayı bir kan 
gölü haline getirdi. Halbuki 
Osmanlı tecrübesi bu bölgede, 
her tür kimliği Müslüman üst 
kimliği ve zimmî statüsüyle 
sorunsuzca idare edebilmişti. 
Bunu yaparken de dil ve inanç 
serbestisinin yanı sıra yerel yönetici atamalarında, 
bölgenin mevcut yöneticilerinin devamı yönünde 
kuvvetli bir irade ortaya koymuştu. Tüm bu politi-
kalar dizayn etmeyi değil adalet getirmeyi içeriyor 
ve başkasının olmayanı tanımlayan ve kurgulayan 
Batılı akıldan onu ayırıyordu. 

Sonuç Yerine: Zamane Refleksler

Gücün bir cazibesi var şüphesiz. Ancak kadîm 
İslâm düşüncesinde bir ahlakı da vardı. Yapılan 

her işte hakkaniyet ölçüleri dikkate alınıyordu 

ve yapılan hatalar ne kadar fena olursa olsun 

inanan insanın varlık algısının yıpranmışlığına 

işaret etmiyordu. Şahsî ihtiraslar, güç kavgaları, 

aşırı servet talebi gibi zaaflar, eskinin insanı-

nın, günümüz insanının içerisinde bulunduğu 

durumdan pek farklı olmadığını düşündürebilir. 

Ancak hataların benzerliğinden hareketle böyle 

bir yargıya varmak pek isabetli değil. Zira oldukça 

temel farklar var arada. Öncelikle ASH, Türkçe 

dilinin yaygınlaşması ve Orta Doğu üzerinde söz 

sahibi olma iddiaları, kadîm düşünüş tarzında 

örneğini görmediğimiz refleksler içeriyor. Bunun 

da ötesinde bizatihi varlık ve 

kâinat algısındaki bir kırıl-

maya işaret ediyor. Çünkü 

kâinat Allah isimlerinin tecel-

lisi, farklı diller Allah’ın varlı-

ğının delili, insanların hakka, 

iyiye çağrılmaları ancak buna 

mecbur edilmemeleri insan 

iradesine saygının bir gös-

tergesi. Yukarıda zikredilen 

üç olgu, örtük de olsa kuv-

vet sahibi olma paydasında 

birleşiyor. İlkinde bu sanayi/

ticaret/para eliyle, ikincisin-

de dil/dille hükmetme vasıta-

sıyla, üçüncüsünde ise siyasi 

hâkimiyet/şekillendirici rol 

tezi ile gündeme geliyor. Her 

halükarda son iki yüz yıl-

dır yitirdiklerimiz yanlış bir 

zeminde mezkur tavır alışlar-

la yeniden inşa edilmeye çalı-

şılıyor. Bu inşanın, görünür-

de başarı ile sonuçlansa bile, 

temelde İslâmî düşünüş tarzıyla uyum  içerisinde 

olamayacağı tespit edilmek durumunda. Her 

halükarda zamane refleksler olarak adlandırılabi-

lecek bu tavır alışlar, yitirilen hakikatin yitirildiği 

yerde değil, başka bir paradigmanın kurguladığı 

bir zeminde arandığını gösteriyor. Hâlbuki yiti-

len şey, yitirildiği yerde aranmalıdır. Allah-insan, 

Allah-kâinat, insan-kâinat ve insan-insan ilişkile-

rinin aslî bağlamlarını kaybettiği bir zeminde atı-

lacak her adım zaman bir refleks olarak kalmaya 

mahkûm. 

Öncelikle ASH, Türkçe 

dilinin yaygınlaşması ve 

Orta Doğu üzerinde söz 

sahibi olma iddiaları, 

kadîm düşünüş tarzında 

örneğini görmediğimiz 

refleksler içeriyor. Bunun 

da ötesinde bizatihi var-

lık ve kâinat algısındaki 

bir kırılmaya işaret edi-

yor. Çünkü kâinat Allah 

isimlerinin tecellisi, farklı 

diller Allah’ın varlığının 

delili, insanların hakka, 

iyiye çağrılmaları ancak 

buna mecbur edilmeme-

leri insan iradesine say-

gının bir göstergesi. 
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T
ürkiye’deki din-devlet 
ilişkilerinin iniş çıkışı, 

halkın din hafızasını da 
bir şekilde etkilemekte-
dir. Bugün dahi Tek Parti 
dönemi din politikalarının 
güncel siyasetin etkileyeni 
olduğu açıktır. Siyasetin, 
tarih hafızası üzerinden 
günceli şekillendirmesinde pragmatik unsurlar 
olsa da, bunun bir tür hatırlamayı içerdiğini, 
halkın hafızasını yeniden şekillendirdiğini ve son 
olarak tarihin popüler siyaset dili açısından yeni 
bir okuma biçimiyle muhatap olduğu tespitleri 
yapılabilir. Bu yüzden özellikle Milli Görüş parti-
leri ve milliyetçi MHP geleneği, siyasetin sağının 
şekillenmesinde tarihe bakışı ve tarihsel hafızayı 
işlevsel olarak kullanmıştır. Günümüzde bunu 
etkin şekilde kullanan, hatta siyaset dilinin vaz-
geçilmesi olarak tartışma alanına çeken AK Parti 
olmuştur. AK Parti iktidarı döneminde tarihe 
artan ilginin kaynaklarından birisi de, tarihsel 
hafızanın AK Parti’nin siyaset dilinin önemli bir 
unsuru olmasıdır. AK Parti on yılı aşan iktidara 
rağmen, Tek Parti CHP’sinin politikaları üzerin-
den bir tür hafıza güncellemesi yaparak, yine 
halkın hafızasını bir tür resetlemeye tabi tutarak, 
o tarihsel olay ve durumların sıcaklığını, tazeliğini 
artırmaktadır. Bu şekilde Ezan’ın Türkçeleşmesi, 
camilerin farklı amaçlar için kullanılması gibi 

olay ve durumlar siyase-
tin güncel dili ile adeta 
şimdiki zaman içerisinde 
bir canlılık kazanmakta, 
halkın belleğinde ve şuu-
runda yeni yankılar, sıcak 
ve taze çağrışımlar oluş-
turmaktadır. 

AK Parti ve R. Tayyip 
Erdoğan’ın siyaset dilinde geleceğe dönük projeci 
bir yönün bulunması oranında tarihsel hafızanın 
da büyük yer tuttuğu açıktır. Hatta tarih bir adım 
öndedir. Geleneksel muhafazakar dil’in üretimi 
olan “şanlı tarih” mottosu üzerinden, bunun yeni-
den yaşanabileceği, bu şanın tekrar kazanılabile-
ceği inancı dil’i dönüştürerek tarih’i canlı güncel 
bir alana taşımakta, günün etkin belirleyeni hali-
ne getirmektedir.

Güncel siyaset anlamında pragmatik yönler 
taşısa da, belli bir çerçeve çizilmiş tarih anlatı-
sına ve şekillenmiş tarih hafızasına alternatif bir 
tez sunduğu da göz ardı edilemez. Bu nedenle, 
alternatif tarih tezlerinin, pragmatik tarih tezleri-
nin yedeğinde olduğunda -en azından bu güncel 
örnekte- kuşku bulunmamaktadır. Alternatif tarih 
tezleri tarihin yeniden anlaşılması ve yorumlan-
masında ateşleyici bir unsur olurken, siyasetin 
ve toplumun da tarih hafızasının yeniden kod-
lamakta, yeni biçimlere doğru evrilmesini sağla-
maktadır. 

Murat EROL

Türkiye’nin Dinî Hafzasının
Hareketlenmesi

Yaşanan süreçte Hükümet ile Gülen hareketi arasındaki ihtilaf, gerek hükümet 
gerekse de hareket tarafından, Türkiye’nin geleneksel dinî hafızasına başvurarak 

bir meşruiyet kurma noktasına geldi. Bunda iktidar kanadının daha başarılı 
olduğunu belirtmek gerekiyor, zira Gülen hareketinin yalnızlığı her geçen gün 

daha da artmaktadır. 
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TÜRKİYE’NİN DİNİ HAFIZASININ HAREKETLENMESİ

1960’lı yıllara kadar Türkiye’de geleneksel 
İslâmî yapı (tarikatlar) ve bunların türevi denilebi-
lecek hareketlere (Nurculuk, Süleymancılık) ait bir 
dini perspektif ile devlet eliyle reformize edilmeye 
çalışılan, laik siyasetle barışık bir dinî perspektif 
vardı. O döneme kadarki geleneksel dini yapılar 
varlıklarını, kendilerini yenileyerek, bugüne kadar 
taşıdılar. Bunların etki alanı, adlarını dahi bilmeyen 
geniş halk kitlelerine ulaştı. 

Kültürel İslâm Kategorisinin İşlevsizleşmesi

Türkiye’de siyasetin, paradoksal bir şekilde 
“siyasal İslâm” olarak ifade edilen bir şekilde zihin-
sel kökünün ‘dışarı’da olduğu ithamı ile karşılaşan 
İslâmcı çevreler yerine bu geleneksel çevrelerden 
yararlanması, muhafazakâr siyasetin bu yapılar-
dan çıkması çoğu kez İslâm-siyaset vb tartışmalar 
bağlamında es geçilen, atlanan, çözülemeyen bir 
nokta olarak durmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de 
muhafazakâr siyasete “siyasal İslâm”ın etkisinden 
çok geleneksel İslâmî yapıların etkisinin oldu-
ğu açıktır. Geleneksel dini yapılarda yetişen ve 
modern eğitimden geçen önemli bir kitle için siya-
set, farkında olmadan gelenekle modernlik arasın-
da üretilen bir ara çözüm yoludur. İslâm’ın siyasal 
yorumunun Türk siyasetinde pek etkili olmadığı 
düşünüldüğünde, bir noktada hiçbir zaman pratize 
edilmemiş bir yapının son dönem tartışmalarında 
bittiğini ifade etmek, sorunlu olduğu kadar kasıtlı 
bir yaklaşım olarak görünmektedir. Siyasal İslâm 
kavramsallaştırmasının karşısına yerleştirilen kül-
türel/kültüralist İslâm anlayışı geldiğimiz şu son 
durumda iflas etmiştir. Kültürel İslâm kategorisin-
de yer alan hareket/ler/in aslında siyasal yapılardan 
daha fazla politize olduğu, bunu şeffaf olmayan 
bir şekilde yaptıklarından istismar alanları oluştur-
dukları, pazarlıklara açık bir yöntemin araçsallık 
bağlamında ahlaki, etik, hukuki sınırların dışına 
çıktıkları ortaya çıkmıştır. Bütün bunlar, Siyasal 
İslâm’ın iflasından çok kültürel/kültüralist İslâm’ın 
iflasının ilanıdır. Siyasal İslâm tartışması başka bir 
boyutta ele alınabilir, tartışılabilir, sorunlu yanları 
vs konuşulabilir, ancak Türkiye özelinde Siyasal 
İslâm’ın değil kültürel/kültüralist İslâm’ın iflasını 
konuşmamız gerekmektedir.

80 Sonrası dini çevrelerin irtibatlı olduğu siyasal 
alan her ne kadar İran devriminin etkilerini taşısa 
da geleneksel ve yerli olmak özelliğini yitirmemiş-
tir. Ancak 90’lı yıllarda, daha net ifade etmek gere-
kirse Refah-Yol iktidarını hedeflemiş gibi görünen 

28 Şubat askeri müdahalesi, aslında Türkiye’deki 
gelenekselliği ve modernliği bünyesinde mezceden 
yapılara asıl darbesini vurmuştur. Bu tarihten sonra 
Türkiye’nin dini hafızasında belirleyici olan tek 
aktör Gülen hareketi olmuştur. Diğer dini yapıların 
varlıkları ve çalışmaları sürse de, neredeyse hepsi 
merkeziliğini ve belirleyiciliğini kaybetmiştir. 

AK Parti’nin siyasetin merkezini kaplaması ve 
tek başına buradaki ihtiyaçlara cevap verme çabası 
gibi, Gülen cemaati de dini hayatın merkezine hızla 
yerleşti ve insanların farklı türdeki dini ve manevi 
ihtiyaçlarına kendi diline ve akıl yürütme sistemi-
ne uygun olarak cevaplar ve karşılıklar vermeye 
başladı. Gülen hareketi 2010 yılına kadar, siyasal 
alanda AK Parti’nin yaptığını cemaatler düzlemin-
de yapmıştır. Gülen hareketi cemaatler düzlemine 
öyle bir yerleşmiştir ki başka hareketlerin alternatif 
sunması, yeni bir dil üretmesi, yeni bir öneri sun-
masına izin vermemiştir. Bütün tezleri, söylemleri 
ve insan kaynağını çok kolay kendi bünyesine 
katan hareket büyük güce kavuşmakla kalmamış, 
farklı olanı tüketmeye de başlamıştı. Bu durum 
Türk siyasetinde, iktisadi ve akademik hayatında 
ciddi etkileri olan birçok cemaati ve dini yapıyı 
geriye ittirmiş, güçten düşürmüştür. Bu kırılmanın 
doğal olarak belli sonuçları olacaktır. Yaklaşık on 
beş yıllık bir süreçte muhafazakâr/İslâmi kitlenin 
gençlerinin büyük çoğunluğu, ideolojik ve dini bir 
alt yapı taşımayan halkın büyük çoğunluğunun 
çocuklarının yolu bu hareketle kesişmiş, hareket 
insan kaynağını diğer hareketleri adeta bitirecek 
bir şekilde kendi bünyesine katmıştır. Gülen hare-
ketinin kullandığı dil, diğer cemaatlere de sirayet 
etmeye başlamış, toplum genelinde farkında olun-
madan bir yer bulmaya başlamıştır. 

Gülen hareketinin artık cemaatler düzlemini 
büyük oranda kaplaması, giderek bürokratik ve 
siyasal alanı da kaplama sonucunu da doğurmuş-
tur. İktidarla yaşanan çatışmanın kökenlerinde, en 
azından iktidar kanadı için ilk tereddüt noktası bu 
olmuştur. Bu kırılma ile Gülen hareketinin önce 
merkezî olma niteliği tartışılır hale gelmiş, ardın-
dan da giderek bu merkezden/ alandan uzaklaşma-
sı gündeme gelmiştir.

Evli Evine, Köylü Köyüne

Gülen hareketinin merkezden kenara doğru 
yol aldığı sırada/şu anda yaşanan durum ise, farklı 
cemaat ve gruplardan gelerek Ergenekon, Balyoz 
gibi davalar dönemlerinde bu çizgi (Gülen) ile 



43

 Umran • Mayıs 2014

 TÜRKİYE’NİN DİNİ HAFIZASININ HAREKETLENMESİTÜRKİYE’NİN DİNİ HAFIZASININ HAREKETLENMESİ

aralarında kurulan bağı kaldıranlarla ilk aşamada 
ciddi bir ayrışma yaşandı. İkinci durum ise, bu 
harekete karşı bir aidiyet hissi taşımamakla bir-
likte “İslâm’ın Gülen Yüzü” söylemi çerçevesinde 
burada yapılan çalışmalar, eğitim faaliyetleri vb 
konularda desteklerini sunan kitle de farklı bir 
mecraya doğru yol almaktadır. İçeride bu olup 
bitene karşılık, dışarıda ise merkezi etkisini yiti-
ren ve gelenek damarı güçlü cemaatlerin merkeze 
doğru tekrar hamle yaptıkları da gözden kaçma-
maktadır. Geçmişin farklı tecrübelerini yaşayan 
siyasetçisi, akademisyeni, bürokratı için de bu 
durum farksızdı. Gülen hareketine 
fiili bir dâhil olma büsbütün ger-
çekleşmese de, zihnen ve gele-
nek olarak geldikleri yerlerden 
koparak bu harekete dâhil olma 
süreci özellikle AK Parti iktida-
rında oldu. Şimdi gelinen süreçte 
adeta evli evine, köylü köyüne 
dönmektedir. 

Tam bu süreçte hükümet (ve 
devlet) ile Gülen hareketi arasın-
da yaşanan gerilim yeni kuşaklar 
için ilginç bir tecrübenin de kapı-
sını araladı. Gülen hareketi kendi 
network’ünde bir tür tek yapı, tek 
hareket, tek hakikat mantığını 
yerleştirdiğinden büyük bir genç 
kuşak kitlesi Türkiye’nin dini 
hafızasından kopuktu. Gülen’in 
bizzat kendisi diğer hareketler-
den zaman zaman konuşmala-
rında bahsetmiş olsa da, kullanı-
lan dil’in bu hareketleri şimdiki 
zaman’ın dışında konumlandırdığında kuşku yok. 
Diğer yandan kullanılan dil, itidal içermesine ve 
saygıya çağırmasına rağmen, mekansal ve zaman-
sal açıdan uzaklaştıran bir algı oluşturmuştur.

Gülen’in Risale-i Nur dilini aşan yeni akıl ve 
dil’inde tasavvuf etkisi büyük yer tutmaktadır. 
Tasavvufun ise, geçmiş zaman güzellikleri olarak 
anlatıldığı, şimdiki zaman içerisinde algısal ola-
rak yer bulmadığı da görülmektedir. Dolayısıyla 
Gülen hareketi, tasavvufun kendi bünyesinde 
mündemiç olduğunu apriori olarak ortaya koyar-
ken, bu tür yapıları zamanın gerisine itmekte, 
bağlılarını bu aklî durumla konumlandırmakta 
ve düşünsel olarak bu yöne çekmektedir. Risale-i 
Nur’a ilişkin dil ve atıf yöntemi ise, bir meşruiyet 
alanı olduğu kadar, hareketin her zaman aynı çiz-

gide olduğunu göstermek çabasını içermektedir. 
Bu hareketin Risale-i Nur cemaatlerini, tasavvufi 
cemaatleri, bir dönem milliyetçi yapıları, son 
kertede ise AK Parti siyasetini bünyesine katma, 
bunların alanını kaplama yolunda büyük bir 
merhale kat ettiği tartışma götürmemektedir. 
AK Parti’nin siyaset ve iktidar alanına gelene 
kadar, hareketin tüm dini yapıları geriye ittirdiği, 
Türkiye’nin dinî hafızasında tek başına belirleyici 
olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum, Türkiye’de 
din algısı, yaşantısı, hafızası bağlamında ciddi 
kırılmalara yol açarken, diğer yandan ise, yerle-

şik din-devlet, din-siyaset ilişkile-
rinin formunu da değiştirmiştir. 
Bugün yaşanan sorun bizatihi bu 
form değişikliğinin bir sonucu-
dur. Devletle çatışmayan ve kendi 
özerk alanında yaşayan gelenek-
sel dini yapılara karşılık, bu yapı-
ların dilini ve kavramlarını kul-
lanan, Sünnilik vurgusu taşıyan, 
ancak nihayetinde devletle dahi 
çatışmayı göze alan bir yapı karşı-
mızdadır. Burada belirleyici olan 
devlet telakkisindeki çok ciddi ve 
derin kırılmadır. 

Yaşanan süreçte Hükümet ile 
Gülen hareketi arasındaki ihtilaf, 
gerek hükümet gerekse de hare-
ket tarafından, Türkiye’nin gele-
neksel dinî hafızasına başvurarak 
bir meşruiyet kurma noktasına 
geldi. Hükümete destek amaç-
lı yayınlanan bildiriye çok sayı-
da cemaat ve grup imza koydu. 

Hareket ise, yine kendisine meşruiyet sağlamak 
için diğer dini yapılarla arasında bir koridor 
açma yolunu seçti. Bunda iktidar kanadının daha 
başarılı olduğunu belirtmek gerekiyor, zira Gülen 
hareketinin yalnızlığı her geçen gün daha da art-
maktadır. 

Bütün bu tartışmaların genç yeni kuşaklar için 
önemli yanı Türkiye’nin dinî hafızasını yeniden 
keşfetmeleri oldu. Yeni kuşaklar, merkezi nite-
liklerini kaybeden veya merkeziliği bulunmayan 
dinî cemaat ve tarikatların toplum nezdinde 
önce itibarını, sonra etkisini, son olarak da ihti-
lafın taraflarınca da yer yer başvurulmak suretiyle 
sahihliğini fark ettiler. Bu sürecin sonrasında, 
Türkiye’nin dinî hafıza haritasının da yeniden 
şekilleneceği muhakkak.

AK Parti iktidarı döne-

minde tarihe artan ilgi-

nin kaynaklarından 

birisi de, tarihsel hafıza-

nın AK Parti’nin siyaset 

dilinin önemli bir unsuru 

olmasıdır. AK Parti on 

yılı aşan iktidara rağ-

men, Tek Parti CHP’sinin 

politikaları üzerinden bir 

tür hafıza güncelleme-

si yaparak, yine halkın 

hafızasını bir tür reset-

lemeye tabi tutarak, o 

tarihsel olay ve durumla-

rın sıcaklığını, tazeliğini 

artırmaktadır.
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TOPLUMSAL MUHALEFETİN İNŞASI

Toplumsal muhalefet, hem toplumdaki alim, entelektüel ve aydınların hem de genel hal-
kın muhalefetini içermek gibi iki boyuta sahiptir. Türkiye, kurumsal muhalefetin yoklu-

ğu, toplumsal muhalefeti dikkat çekici kılmakta ve öne çıkarmaktadır. 

30
Mart seçimlerinin net 
olarak ortaya koydu-

ğu sonuçlardan birisi de, 
Türkiye’de ciddi anlamda 
bir muhalefetin bulunmayı-
şı oldu. Öyle ki, seçimle-
rin 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 bir çerçeve içe-
risinde muhalefet görüntüsü vermeye başladılar. 
Dolayısıyla muhalefet adına ortaya koydukları 
malzemelerin hiçbirisi kendilerine ait olmadığı 
için, pozisyonları çok tuhaf biçimde sırıttı. Bir 
yandan Gülen areketi bir muhalefet partisi gibi 
çalışırken, diğer yandan muhalefet partileri bun-
ları tekrar eden bir cemaatimsi yapı hüviyetine 
büründüler.

AK Parti üçüncü dönem iktidarının sonu-
na doğru gidiyor. Bu bağlamda, iktidar olarak 
muhalefete nazaran daha statükocu bir pozisyona 
savrulması, muhalefetin ise bir heyecan ve itiraz 
yaratması beklenirken, tam tersine bir manzara ile 
karşılaşılmaktadır. Bu da muhalefetin Türkiye’nin 
geleceğinde bir enerji ve değişim olacağına dair 
ümitleri daha baştan bitirmektedir. 

Türkiye’de muhalefet epeydir yok. Bunu 
uzun zamandır zaten söylüyoruz. Bunu Tayyip 

Erdoğan’ın şans(sızlığ)ı ola-
rak değerlendirmek müm-
kün. En yakın zamanda 
yaşadığımız Gezi Parkı olay-
larında toplumsal muhale-
fetin, kurumsal muhalefet-
ten ümidini keserek kendi 
işini kendisinin görmeye 
çalıştığını izledik. Bu açıdan 

Türkiye’nin farklı katmanlarına dair taleplerin 
hiçbirini, siyaset düzlemine yükseltecek bir ufuk 
ve vizyonu muhalefet partilerinin gösteremediği; 
tam tersine bütün zaafiyetlerine rağmen iktidar 
partisinin bu konudaki enerjisinin daha güçlü 
olduğu izlenimini Türkiye insanı alıyor.

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. 

Mustafa TEKİN

Toplumsal Muhalefetin İnşası 
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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 kurmaya 
devam ettiler. CHP’nin hiçbir muhalefet konumu 
yok. CHP, bu haliyle hiçbir şekilde 
Türkiye’yi temsil edecek bir muha-
lefet partisi olacak konum-
da değildir. Çünkü CHP, bu 
ülkenin hiçbir değeriyle barışık 
değildir. Bu bağlamda büyük 
çoğunluğun hayat tarzını garan-
ti altına alabilecek bir güven 
vermediği gibi, tam tersine 
hareketle bu yaşam tarzlarının 
müzmin eleştiricisi pozisyonu-
na bürünmektedir. Bu konuda 
Meclis’te yapılan düzenlemele-
re karşı soluğu hemen Anayasa 
Mahkemesi’nde almaktadır. 
Dolayısıyla CHP’nin öncelikle 
dinle barışması gerekmektedir. 
İnsanların CHP’ye Türkiye’nin 
muhalefeti olması bağlamında 
yükledikleri görev, CHP’ye üç 
beş numara büyük gelmektedir. 
CHP, medyanın ve insanların 
zorla muhalefet görevi yükle-
meye çalıştıkça, bunu yüklen-
mekten kaçınan bir mevta gibi 
durmaktadır.

Halbuki, Türkiye’de ikti-
dara muhalefet edilebilecek o 
kadar çok reel sorun vardır ki. 
Fakat bu konuda muhalefetin 
iki niteliği eksik görünmekte-
dir. Bunlar; muhalefetin enerjisi 
ile güven problemidir. Esasında 
sosyal problemleri muhalefet 
partilerinin sadece zikretme-
si yetmez; bu problemleri çözebileceğine dair 
insanların muhalefette bir karşılık görmeleri ve 
güven duymaları gerekir. Total olarak bakıldı-
ğında, muhalefet partilerinden böyle bir resim 
çıkmamaktadır. Bundan dolayı da, seçimlerdeki 
etkinlikleri hep bölgesel kalmıştır. Dolayısıyla 
yeni bir muhalafetin oluşması zorunluluk arzet-
mektedir. 

Muhalefeti çok kaba bir biçimde ikiye ayır-
mamız mümkündür. Birincisi, kurumsal muha-
lefet dediğimiz, demokratik düzenin içerisinde 
kurumsallaşmış (=partileşmiş) tüzel kişilikler-
dir. İkincisi de, toplumsal muhalefet dediğimiz 
kurumsallaşmış muhalefetin dışında kalan muha-
lefetleri ifade etmektedir. Toplumsal muhalefet, 
hem toplumdaki alim, entelektüel ve aydınların 

hem de genel halkın muhalefetini 
içermek gibi iki boyuta sahiptir. 
Türkiye, kurumsal muhalefetin 
yokluğu, toplumsal muhalefeti 
dikkat çekici kılmakta ve öne 
çıkarmaktadır. Fakat bu muha-
lefetin, özellikle aydın ve ente-
lektüellerce tarafgirliklerle kir-
letilmesi ciddi bir handikapa 
dönüşmektedir. 

Aydınların Oligarşi Talepleri mi?

Genel olarak tüm seçimleri, 
özel olarak da 30 Mart seçimini 
değerlendirmede “Her şey san-
dık değildir”, “% 50 alsa bile 
yönetemez”, “aptalların seçimi” 
türünden söylemlerin ortaya 
koyduğu ve aslında sonuçları 
itibarıyla çok ciddi olabilecek 
problem üzerine analizlerde 
bulunmak istiyorum. Problemin 
birinci boyutu, bu söylemlerin 
meşruiyet eksenlerini kaybet-
meye yönelik hamleler olma-
sıdır. 

Mart ayı sonundaki seçimle-
rin hemen ardından, bazı yazar-
lar bu tür suçlamaları kullana-
rak içinde yaşadıkları krizden 
çıkmaya çalıştılar. Onların adını 
zikredip zikretmemekte kararsı-
zım. Çünkü zikrettiğim zaman 
karşımda ciddi muhatap olarak 

algıladığım izlenimi uyanabilir. İsimlerini zikre-
derek görüşlerini beyan edeceğim; ama kendileri-
ni ve görüşlerini ciddiye aldığım için isim veriyor 
ve düşüncelerini zikrediyor değilim. O zaman 
niye zikrediyorsun? diyeceksiniz. Ülkemizdeki 
entelektüel diye bilinen kişilerin manipülatif yak-
laşımlarını açığa çıkaralım diye veriyorum. Bunun 
da bilinmesini isterim. 

Türkiye’de muhalefet 
epeydir yok. Bunu uzun 
zamandır zaten söy-
lüyoruz. Bunu Tayyip 
Erdoğan’ın şans(sızlığ)
ı olarak değerlendir-
mek mümkün. En yakın 
zamanda yaşadığımız 
Gezi Parkı olaylarında 
toplumsal muhalefetin, 
kurumsal muhalefetten 
ümidini keserek kendi 
işini kendisinin görme-
ye çalıştığını izledik. Bu 
açıdan Türkiye’nin fark-
lı katmanlarına dair 
taleplerin hiçbirini, siya-
set düzlemine yükselte-
cek bir ufuk ve vizyonu 
muhalefet partilerinin 
gösteremediği; tam ter-
sine bütün zaafiyetlerine 
rağmen iktidar partisi-
nin bu konudaki enerji-
sinin daha güçlü olduğu 
izlenimini Türkiye insanı 
alıyor.
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TOPLUMSAL MUHALEFETİN İNŞASI

Pelin Batu, tam da seçim günü Milliyet gaze-

tesindeki “Aptallık Tarihi” başlıklı yazısında, Aziz 

Nesin’e de bu bağlamda göndermeler yaparak bir 

Aptallık resmi çizerken, iktidar Partisi lehinde oy 

kullananları küçük hesaplar peşinde koşmak ve 

büyük resmi görememekle suçluyor. Oradan işi 

vatan hainliğine kadar götürüyor. (30 Mart 2014) 

Kullandığı anahtar kavramlara baktığımız zaman, 

ne kadar da çok tanıdığımız tını var. En önemlisi 

de aslında hiç bir entelektüel pozisyona yakışma-

yacak ölçüsüz kullanıma sahip “vatan hainliği” 

söylemi. Ama daha önemlisi; Kendisini merkeze 

alarak, büyük bir ülkeyi o merkezde hizalamaya 

çalışan bir siyasi açılım (!) görüyoruz. 

Ayşe Arman ise, 31 Mart günü Hürriyet gaze-

tesindeki yazısında, okuma yazma bilmeyenlerin 

de oy attığına; bunların içeride kime nasıl oy 

kullanacaklarını bilemediklerine işaret ederken, 

en başta Türkiye sosyolojisine ne kadar yabancı 

durduğunu da gösteriyor. Fakat daha önemlisi 

örtük bir biçimde AK Parti ile ona destek veren 

seçmenlerin cehaleti arasındaki doğrudan ilişkiler 

kuruyor. Ortaya çıkan netice; bir elitizm ve aslın-

da demokrasinin reddi.

Ali Bulaç, daha önce Aksiyon dergisinde-

ki yazısında geçen “AK Parti %50 oy alsa bile 

yönetemez” şeklindeki ifadesine 03 Nisan 2014 

tarihli Zaman gazetesinde yayımlanan “İnsanların 

çoğu” başlıklı yazısında destekler verdi. Bu yazı-

sında Bulaç, bir takım ahlaki zaafiyetlerin oyla-

ma konusu olamayacağını söylerken, seçmenin 

“yolsuzluk”ları onayladığı sonucuna ulaşıyor. 

Yine, “Yeryüzünde olanların çoğuna uyarsan, seni 

saptırırlar” (6/En’am, 116) âyetini ve bu meal-

deki farklı âyetleri sıralarken, AK Parti’nin gayr-ı 

meşruluğuna işi vardırmaya çalışıyor. Birincisi, 

Bulaç, seçimlerin yolsuzlukları akladığı sonucuna 

ulaşmak için aşırı bir zorlama yapmış. Bu sonuç; 

daha çok seçmeni gayr-ı meşru duruma düşür-

mek gibi bir çabayı içeriyor. Bulaç’ın “Yeryüzünde 

olanların çoğuna uyarsan, seni saptırırlar” âyetini 

zikretmesinden çıkardığı tek sonuç; herhalde AK 

Parti’nin gayr-ı meşruluğu olsa gerektir. Çünkü şu 

anda çoğunluk AK Parti’dir. 

Tüm bu ve benzeri yorumlar için söylenebi-

lecek tek kelime “akıl tutulması”dır. Duyguların 

aklı susturduğu yerden ancak bu tür yorumlar 

yükselebilir. Bu yorumların hepsi, seçimin gerçek 

sonuçlarına değ(e)meden, akl- selimle davranma-

yı erteleyen bir “kendi”sinden ve “gerçek”lerden 

kaçış yöntemini ifade ediyor oluşudur. 

Bir kere şunu belirleyelim; demokrasiyi 

benimsersiniz ya da benimsemezsiniz ama şu 

anda Türkiye’nin iktidarını yürütmenin meşruiye-

ti demokratik seçimlerden geçiyor. Sizin önerdi-

ğiniz ise apaçık bir biçimde oligarşik bir yönetim 

talebidir. Sadece bizim dediğimiz olsun istiyor-

sunuz. Geçmişten bu yana Türkiye’nin müzmin 

sorunu; yönetimin meşru ellerce yönetimi ve 

siyasete olağandışı enstrümanların müdahalesidir. 

Ama oligarşiye geçme gibi bir düşünceniz varsa, 

bunu lütfen açıkça söyleyin! Fakat bilin ki; Biz 

asla oligarşiden yana değiliz!

AK Parti’nin Okuması Gerekenler

Yukarıda, iktidar olabilmenin meşruiyet ekse-

nine vurgu yaparak, vesayetçi ve oligarşik anla-

yışlara eleştiriler getirmiş; özellikle AK Parti örne-

ğinde “seçim her şey değildir”, “% 50 alsa bile 

yönetemez” söylemlerinin vesayetçi anlayışlara 

kayma riskinden dolayı meşruiyet eksenini kay-

betmemek üzere uyarılarda bulunmuştuk. 

Bir kere şunu belirleyelim; demokrasiyi benimsersiniz ya da benimsemezsiniz ama şu 

anda Türkiye’nin iktidarını yürütmenin meşruiyeti demokratik seçimlerden geçiyor. 

Sizin önerdiğiniz ise apaçık bir biçimde oligarşik bir yönetim talebidir. Sadece bizim 

dediğimiz olsun istiyorsunuz. Geçmişten bu yana Türkiye’nin müzmin sorunu; yöneti-

min meşru ellerce yönetimi ve siyasete olağandışı enstrümanların müdahalesidir. Ama 

oligarşiye geçme gibi bir düşünceniz varsa, bunu lütfen açıkça söyleyin! Fakat bilin ki; 

Biz asla oligarşiden yana değiliz!
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Şimdi meselenin bir başka 

boyutuna değineceğim. Bunu 

da AK Parti’nin mevcut gücü 

ve oy oranı üzerinden örnek-

lemeye çalışacağım. Bir kere 

tekrar belirtmek gerekir ki, bu 

seçimde AK Parti bir galibiyet 

ile çıkmış; milletten bir kredi 

almıştır. Fakat AK Parti, bu 

gücü ve kredisini sonsuz ve 

sınırsız olarak görmemelidir. 

Eğer, bu krediyi mutlak bir 

güce tahvil eden biçimde tercüme eder ve icraatta 

bulunursa, Türkiye’yi bekleyen başka sıkıntılarla 

karşılaşmak olası hale gelir. 

Bu sıkıntılar, Türkiye’yi bir şekilde Ukrayna 

tipi bir sokak ayaklanmasına maruz bırakmak 

şeklinde tezahür edebilir. Daha çok yumuşak ve 

kadife dokunuşlarla gerçekleşen bu darbeler, halk 

ayaklanması biçiminde tebellür etmekte; özellikle 

ülkedeki toplumsal muhalefetin güçlendirilmesi, 

memnuniyetsizliklerin sürekli toplumsal muha-

lefete dahil edilmesi ile ayaklanmalar kuvvet 

kazanmaktadır. 

Bunun Türkiye’de en yakın örneğini Gezi Parkı 

olaylarında yaşadık. Gezi Parkı olaylarında en 

bariz konuşabileceğimiz temel unsur; toplumsal 

muhalefetin blok bir güç olarak konumlan(dırıl)

ması idi. Toplananların belki kendi içerisinde 

farklı talepleri olsa bile, neticede memnuniyetsiz-

liklerini blok olarak toplumsal muhalefete dönüş-

türmenin imkanını burada bulmuşlardı. Üstelik 

feministinden, eşcinseline, anti-kapitalist gençlik-

ten sosyalistlere kadar bir çok farklılık anti-iktidar 

olarak biraraya gelebilmişlerdir. 

Gezi Parkı olaylarından bugüne aslında çok 

fazla zaman geçmedi. Bu süre içerisinde, çok 

farklı olaylar meydana geldiği gibi, iktidar en 

fazla “diktatörlük”le suçlandı. Toplumsal olaylar-

da bu suçlamanın gerçekliği araştırılmadan algı-

larla yönetim hız kazanır. Toplumsal muhalefet, 

twitter yasağını da bu algısına ekledi. 

Seçimlerde AK Parti güç ve galibiyetini pekiş-

tirdi. Seçim günü akşamı Balkon konuşması 

bir beklenti haline geldi. Başbakan Erdoğan, 

bu konuşmayı yaptı ancak konuşması beklenen 

düzeyde değildi ve hatta bu balkon konuşmaları-

nı niye muhalefetten beklemi-

yorsunuz şeklinde bir soru da 

yöneltti. Bu talebinde kendi 

içerisinde bir haklılık payı 

olabilir ancak Erdoğan, reak-

siyoner olarak tavır almamalı; 

böylece Balkon konuşmasının 

kuşatıcılığı, adalet ve huku-

ka daha güçlü vurguları ile 

siyasi tavır alışlarını ve sayısal 

üstünlüğünü siyasal olarak 

daha fazla güçlendirebilirdi. 

Yani muhalefeti bir Balkon konuşması yapacak 

iklimi bile oluşturamamakla eleştirmeye devam 

ederken, siyasi ve sosyal yelpazedeki genişliğini 

aksiyoner bir şekilde söylemlerine yansıtabilirdi.

Şimdi, AK Parti’yi bekleyen muhtemel kriz-

ler, Türkiye sosyolojisinin ve bu bağlamdaki 

taleplerin siyaset katına, özellikle de İktidar 

Partisi tarafından çıkarılamaması ve AK Parti’ye 

kulak kesilen yelpazenin giderek daralmasıdır. 

İnsanlar, dertlerinin halledilmesi kadar ve belki 

ondan daha fazla duyulmak ve dinlenmek ister-

ler. İktidar kendilerini görsün ve dikkate alsın 

isterler. AK Parti, tüm bu sesleri yeni bir heyecan 

ve arz yaratarak dinlemek zorundadır; bu süreçle 

karşı karşıyadır. Bunun için acilen üç noktanın 

düzeltilmesi büyük önem taşımaktadır. Birincisi; 

hukuk ve adalet sistemindeki dağınıklık görün-

tüsünün sona erdirilmesi ve siyasete müdahale 

etmek isteyen siyaset dışı güçlerle mücadelenin 

ancak hukuk yoluyla gerçekleştirileceği konu-

sunda kamuoyunu ikna etmesi, farklılıkları ve 

onların taleplerini dinleyerek yeniden kuşatıcı 

bir söylem geliştirmesi, toplumsal muhalefetlere 

kulak vererek bunu kendisini yenilemek için bir 

fırsata dönüştürmesidir. 

AK Parti, seçimde elde ettiği güç ve başarıya 

dayanarak rehavet içine girmemelidir. Bu kredi-

nin sınırları vardır. En fazla da siyasetin total ola-

rak kendi meşruiyet sınırları içerisinde işlemesine 

ihtiyacımız vardır. Toplumsal muhalefete kulak 

tıkayarak, bu sosyolojilerin siyasallık tarafından 

bastırılması, Türkiye’de yeni krizleri tetikleyebilir. 

Böyle bir krize Türkiye’nin düşmemesi için, her 

türlü toplumsal muhalefet iktidar tarafından cid-

diye alınmalıdır. 

Recep Tayyip ErdoğanRecep Tayyip Erdoğan
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Diğer yandan en önemli mesele; AK Parti’nin 

sürekli yükselen “yolsuzluk” sesleri karşısında 

ciddi önlemler almalı, kendi içerisinde yolsuzluğa 

bulaştığı kesinleşenlere yol vermeli, bu konuda 

ciddi bir mücadele içerisine girmelidir. Kamu 

kurumlarının işleyişinin daha da şeffaflaşması, 

harcamalarının kontrolü ve adilane yapılması, 

kamu kurumlarına adam alımlarında adaletli 

imtihan sisteminin yaygın bir biçimde uygulan-

ması vb. bu konuda, mevcut algıyı değiştirecek 

ve gerçekten adalete dönüşü sağlayacak önlemler 

almalıdır. 

Sivil Toplumsal Muhalefet

“Muhalefet” kelimesini iktidarlar sevmezler. 

Fakat iktidarın ömrünü iyi muhalefetler uzatırlar 

aslında. Demokratik sistem içerisinde kurumsal 

muhalefetin güçlü olması, iktidarda meydana 

gelmesi muhtemel güç zehirlenmesi(!) ve otoriter 

tavırları azaltacağı gibi, farklı taleplerin de dillen-

dirilmesini sağlayabilecektir. Fakat yukarıda da 

belirttiğimiz gibi, şu anda Türkiye’nin kurumsal 

muhalefeti, iktidardan enerji olarak daha düşük 

ve en önemlisi halkla bağlantıları açısından meş-

ruiyet krizi yaşıyor. 

Tam da bu noktada, toplumdaki ulema, aydın 

ve entelektüellerin meşru bir toplumsal muhalefe-

ti inşa etmelerinin ve yüklenmelerinin tam zama-

nıdır. Tüm farklı düşünce ve ideolojik kesimler-

den yapılacak olan aydın muhalefeti iktidara yön 

gösterme açısından işlevsel olacaktır. Fakat 

bilhassa İslâmcıların durumu bu aşamada 

çok daha önemlidir. Çünkü özellikle AK 

Parti dönemi ile birlikte iktidara ve devle-

te yaslanma rehaveti içerisine giren/girme 

riskine sahip İslâmcılar, düşünsel dinamik 

üretme bakımından olabildiğince zayıf kal-

mışlardır. AK Parti’nin üçüncü döneminin 

bitmek üzere olduğu bu zaman diliminde 

İslâmcıların, düşünsel dinamikleri iktidardan 

bağımsız canlandırmaları, Türkiye’nin gele-

ceği açısından daha da önemlidir. 

Bu bağlamda ulema, entelektüel ve aydın-

ların muhalefetlerinde aşağıdaki noktaları 

dikkate almaları bir zorunluluktur:

1- Aydınlar, temelde “ne olursa olsun AK 

Parti’den kurtulalım” mantığı içerisinde bir 

muhalefet yapmamalıdırlar. Bu, meşruiyet ekseni-

nin kaybolmasına sebep olduğu gibi, siyaset dışı 

yolları normalleştirmeye de varmaktadır. Halbuki 

Türkiye’nin öncelikli meselesi, yeni vesayetlerin 

gelmemesidir. 

2- Aydınlar, muhalefetlerini belden aşağı değil, 

sözün gücü ile yapmalı ve hakikat’e olan saygıları-

nı asla kaybetmemelidirler.

3- Sivil platformlarda aydınların, sözlerinin 

etkinliği tarafgirlikten uzak ve yanlışı eleştirmeye 

yönelik olmalıdır. Bütün kötülüklerin kaynağı 

olarak sadece bir tek adres göstermek, hem hak-

kaniyete uygun değildir, hem de “bizim yanlış-

larımız doğrudur” mantığının doğrulanmasına 

sebep olur.

4- Toplumda varolan her farklılığın sorunları-

nı dile getirme konusunda daha etkin olmalıdır-

lar. Sadece belli bir kesimin sorunlarına odaklan-

ma, aydın, ulema ve entelektüel rollerine zarar 

vermekte ve bu kesimlerin toplumsal etkinlik 

düzeyini düşürmektedir.

5- Aydınlar, Türkiye’nin en çetrefilli meselele-

rini artık ajandalarına almalı; bu konularda sade-

ce eleştiri yapmamalı, eleştiri ile birlikte öneriler 

sunmalıdırlar.

6- AK Parti de, bir iktidar partisi olarak tüm 

farklılıkları ve talepleri görmeli, toplumsal muha-

lefeti görmezden gelmek, ya da kutuplaşmanın 

bir sonucu görmek yerine kendisi ve politikaları 

için bir verime dönüştürmelidir.

“Muhalefet” kelimesini iktidarlar sevmezler. 

Fakat iktidarın ömrünü iyi muhalefetler 

uzatırlar aslında. Demokratik sistem içeri-

sinde kurumsal muhalefetin güçlü olması, 

iktidarda meydana gelmesi muhtemel güç 

zehirlenmesi(!) ve otoriter tavırları azal-

tacağı gibi, farklı taleplerin de dillendiril-

mesini sağlayabilecektir. Fakat yukarıda 

da belirttiğimiz gibi, şu anda Türkiye’nin 

kurumsal muhalefeti, iktidardan enerji 

olarak daha düşük ve en önemlisi halk-

la bağlantıları açısından meşruiyet krizi 

yaşıyor. 
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G   eçtiğimiz yüzyılın en önemli düşünürle-
rinden Martin Heidegger’in “teknik” üze-

rine geliştirdiği eleştirel analizinden hareketle, 
köyümde tanık olduğum “felaket” (“dünyanın 
yıkımı”) üzerine bir soruşturma gerçekleştirece-
ğim.1 Heidegger düşüncesini belli bir ontolojik 
(her ne kadar Heidegger “onto”nun “loji” kısmını 
eleştirse de) kavrayış 
üzerinden geliştirdiği 
için öncelikle ontoloji 
düzlemindeki analiz-
lerine değinmek isti-
yorum. Sonrasında 
ise hemderdim olarak 
gördüğüm (köylü) 
Heidegger’in modern 
teknolojinin yıkımları-
na işaret ettiği teknik 
eleştirisini yaşam dün-
yamda maruz kaldığım 
tehlikelere işaret etmek açısından operasyonelleş-
tireceğim. Marx’ın meşhur ettiği şu güzel vecizey-
le Heidegger’in bize seslendiğini düşünüyorum; 
anlatılan senin hikâyen…Madem ki büyük anlatı-
lar çöktü (!) ve herkes kendi öyküsünü anlatıyor, 
bende kendi öykümü anlatmaya çalışayım. 

Phusis, Aletheia ve Tekhne

Heidegger temel olarak Varlığın Antik Yunan 
dünyasında içerdiği anlamının “metafizik düşü-

nüş” geleneği içerisinde “unutulduğunun” (basit-
çe bir hafıza kaybı değil) altını çizmektedir. 
Varlığın unutulmasıyla sonuçlanan fundamen-
tal ontolojik transformasyonu Heidegger “açığa 
çıkma” ve “üstünü örtme” ayrımı veyahut kar-
şıtlığı üzerinden çözümlemektedir. Varlık üzeri-
ne “düşünme”den vazgeçerek varolanlar üzerine 

“bilgi” üretmeye doğru 
yaşanan dönüşümlerin 
açıklamasını “varlığın 
evi olarak” kayıtladığı 
dil içerisinde gerçek-
leştirdiği etimolojik 
analizlere dayandı-
rır. Heidegger Antik 
Yunan dünyasında 
insanların varlık üzeri-
ne düşüncelerini ifade 
eden belli kavramların 

“anlamlarının” nasıl sonraki süreçte değişerek 
varlık hakkında düşünüşte radikal bir kırılma 
yarattığını göstermektedir. Bu analizler sonucun-
da şöyle bir tablo çıkmaktadır; bir yanda “phusis, 
aletheia ve tekhne” kavramları ve diğer yanda ise 
“fizik, bilim ve teknoloji” kavramları. Kavram 
setlerinin dönüşümü üzerinden Heidegger’in işa-
ret etmek istediği şey, varlığı düşünüş tarzımızda 
varlıktan varolana doğru derin bir revizyon oldu-
ğudur. 

Hüseyin ETİL

Köylü basitçe toprağı işleme pratiğine işaret etmez, “köylü”, toprağı belli bir biçimde 

işleyenleri; kültürel, siyasal bakımlardan hayatı belli biçimde deneyimleyenleri anlatır. 

Köylülüğün kendine has varlığının farklı potansiyellerinin açılmasına izin vermeyen 

sermaye teknolojileri “çiftçi” vasıtasıyla bizi denetim altına almaya çalışmaktadır. 

KÖYLÜNÜN ÇERÇEVELENMESİ: 
“Toprak Üzerinde İşleyen Sermayenin Teknolojisi”
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Çiçeğin tomurcuk açması gibi anlamlar yükle-
diği “phusis” kavramını, basitçe “fizik” olarak değil, 
varlığın kendini açması temelinde okur. Mevcut 
olmayandan mevcut olmaya gelişi Heidegger “poi-
esis” olarak adlandırır. Açığa çıkma ve açılış sadece 
zanaatkârlık, el sanatları, sanat ve şiir çerçevesinde 
değil, physis içinde geçerlidir. Physis sayesinde 
mevcut olanda açığa çıkmaya ait “patlayıp açıl-
ma” vardır. Physis dışında açığa çıkma ifadesini 
zanaatkâr ve sanatçıda bulur. Vesile olma tarzları 
dediği dört neden ile mevcut olmayan şey “görü-
nüşe” (fenomen) gelir. Açığa çıkma gizli olmaktan 
gizli olmamaya doğru çıkıştır. Gizini açmayı ken-
disi, belirttiğimiz gibi “alethia” (hakikat) olarak 
adlandırır. Tekhne ise bir aletheia tarzıdır. Tekhne 
kavramını burada anlam kazanır; Heidegger’in 
kendi ifadesiyle tekhne, biçimlendirme (mani-
pulating) ya da araçların kullanımı değil, açığa 
çıkarmadır. Tekhne Heidegger’in yorumlamasına 
göre poiesis’e aittir ve poetik bir şeydir. Geleneksel 
zanaatkâr üretimine poiesis, modern üretimi ise 
teknoloji olarak işaret etmektedir.2

Açığa geliş ya da açılış tarzı olarak ortaya konu-
lan “varlık”, kavramın modern çağrışımlarından, 
manifaktürden ve dolayısıyla manipülasyondan 
esasta farklıdır. Heidegger’in ileri sürdüğü gibi 
modern teknolojide bir “açığa çıkarma” işlemidir. 
Onun eleştirdiği şey, teknolojinin bunu yapış tarzı-
dır. “Teknoloji nedir” sorusunu değil de, “teknolo-
jinin özü nedir” sorusunu ortaya atan Heidegger’in 
soruya verdiği cevap şöyledir: (modern) teknolo-
jiinin özü “teknik” birşey değil, “çerçeveleme”dir.3 
Teknoloji bir açığa koyma işlemidir ve bunu gerçe-
ği “el altında tutarak” yapar. Varolanları elde hazır 
bulunmaya indirgeme işlemini Heidegger “çerçe-
veleme” olarak tanımlar. Çerçeveleme (ge-stell) 
kavramının varolanların el altında toplanmasını, 
depolanmasını anlattığını söyler. Teknikten farklı 
olarak, çerçeveleme olarak kendisini sunan “tek-
nolojik bakış”, varolan ne varsa onları kendi 
amaçları doğrultusunda bir araya getirir, toplar ve 
sonuçta “çerçeveler”. Nesneler belli bir “çerçeve” 
içerisine oturtularak elde-hazır bulunuşa çevrilir. 
Çerçeveleme işlemi içerisinde teknoloji insanı ve 
doğayı “kaynak” olarak görür ve bu kaynakları 
“düzenlemek” ister. Şeyler aynı zamanda kilit 
altına alınarak kullanıma hazır olacak biçimde 
depolanır. Makine ve aletlerin kullanımı değil, 

çağımıza damgasını “teknolojik bakış” vurmakta-
dır. Teknolojik bakışın egemenliği altında bizlerin 
karşılaştığı felaket, her şeyin çerçevelenebilir ve 
düzenlenebilir olduğudur. Foucault “iktidar tek-
nolojisi” kavramsallaştırmasında iktidarın farklı 
biçimlerini (hapishane, tımarhane, okul vb “kapa-
tılma”, “çerçevelenme” tarzlarıdır) farklı teknikler 
üzerinden analiz etmiştir. Foucault’nun “teknik” 
kavrayışı Heidegger’in “teknik” kavramından ileri 
gelmektedir. 

Modern teknik varlığın gizini açmadır, ancak 
bunu özel bir tarzda yapar; varolan her şeye saldı-
rarak. Her şeye kendi arzusu açısından el koyar ve 
şeylerin kendilerinin kendinde oldukları biçimde 
görünmesine izin vermez. Heidegger için teknoloji 
“düşünce” değil, iradedir, arzunun ortaya konması-
dır. Şeylerin temel nitelikleri “elde hazır bulunma”, 
“el altında tutma” prensipleri çerçevesinde ifadesini 
bulur. Heidegger’in “çerçeveleme” olarak adlandır-
dığı şey, “kendi gizinden çıkmayı el altında duran 
olarak düzenlemek için insanı oraya toplayan” 
bu teknolojik bakıştır. Burada söz konusu olan 
sadece şeylerin değil, insanlarında kullanım için 
düzenlenmeleridir. Çerçeveleme gizini açma tarzı-
dır ancak bu çerçeveleme tarzı gizini açmada hiçbir 
şey kendini kendinde olduğu hâliyle gizini açamaz. 
Paradoksal olarak gözüken bu durum, gizini aça-
mamanın gizini açması anlamında Varlık’ın kendi-
ni açmasıdır. 

Teknolojik bakış, modern öznenin bakış açısı-
dır. Modern özne kendi tasarımında doğayı ham-
madde olarak kurar. Varolanların kendini açığa 
vurma tarzı poisesis biçiminde tezahür etmez. 
Şiirde (poisesis) açılan ren nehri, birden hammad-
de özelliği alarak çerçevelenmektedir. Turistin ren 
nehrine bakışı çerçeveleyici ve nesneleştiricidir. 
Teknolojik bakış açısından her şey veridir, her 
şey hammaddedir. Heidegger Yunanlıların haki-
kat kavramı olan “aletheia”nın Latinceye “datum” 
olarak çevrildiğine işaret eder. Modern varlığın 
kendini açmasını, Antik Yunan’dan farklı olarak 
“meydan okuyucu gizini açma” şeklinde tanım-
lar. Teknoloji üzerinden modern açılış Varlığa 
meydan okumadır. Tekhne temelinde değil de 
teknoloji temelinde bu açılış esasen “kilitleme”, 
“kapatma” biçiminde tezahür eder. Buradaki ikti-
dar teknolojisi varolanları düzenleme, el altında 
olma hâline getirerek işlemektedir. Örneğin masa 
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nesnedir, insan masayı “oturmak” için el altında 

tutar. Burada Heidegger’in düşünmemizi iste-

diği nokta insanın el altında durana dönüşüp 

dönüşmeyeceğidir. Onun yorumlamasına göre, 

modern teknik varolanların kendilerini açığa vur-

malarına izin vermiyor, doğaya ve otantik olana 

dönük çerçeveleme-kapatma insanı hammaddeye 

dönüştürüyor. Çerçeveleme varlıkla, insan ilişki-

sini koparıyor. İnsanın dünyası-çevresi, modern 

teknolojik bakış açısından “çerçeveleme”ye dönü-

şüyor. 

Heidegger modern gizini açmanın, makul 

olmayan bir talebi dayatan meydan okuma oldu-

ğunu belirtir. Yel değirmeni çalıştıran rüzgâr 

dolayımsız olarak doğada serbesttir. Yel değirme-

ni modern teknolojide olduğu gibi hava akım-

larndan gelen enerjiyi onu depolamak üzere 

kilit altında tutmaz. Benzer bir meydan oku-

manın toprak için geçerli olduğunu belirtiyor: 

“Köylünün önceleri ekip biçtiği ve düzene sok-

tuğu (besttellen) tarla, düzene sokmanın itina 

göstermek ve bakımlı tutmak anlamlarına geldiği 

zamanlarda göründüğünden farklı bir şekilde 

görünür. Köylünün çalışması tarlanın toprağına 

meydan okumaz. Köylünün çalışması tohumun 

ekilmesinde, tohumu, büyüyüp gelişmeyi sağla-

yan güçlerin muhafazasına terkeder ve tohumun 

artıp çoğalmasını gözetir. Fakat bu arada tarlanın 

ekip biçilmesi de, doğaya saldıran (stellt) başka 

bir tür düzene sokmanın güdümüne girmiştir. Bu 

başka bir tür düzene sokma, ona meydan okuma 

anlamında saldırır. Tarım artık motorize hâle gel-

miş bir besin endüstrisidir”.4 Toprağın işlenmesi 

verimlilik ilkesine, piyasanın kârlılık gibi katego-

rik buyruklarına tabi kılınmıştır. 

Sonuç olarak Heidegger, onto-lojik ve onto-

teolojik yaklaşımların “varolan”dan hareket ede-

rek “Varlık olarak Varlığın” (being qua being) 

unutturulmasına neden olduğunu söylemektedir. 

Metafizik yaklaşımın egemenliği altında belir-

lenim işleminden geçirilen varolanlar insanın 

(özneye dayalı ontoloji) denetimine tabi tutulur. 

Modern öznenin ufku, kapitalizmin ufkudur. 

Şeyler hesaplanabilir, denetlenebilir, biçimlen-

dirilebilir hâle gelmiştir. Hesaplamalarla işlerlik 

kazanan teknolojik bakış “düzenleme” (şeyle-

rin organizasyonu) biçiminde kendini gösterir. 

Hesaplayıcı rasyonalitenin esasta hâkimiyet rejimi 

anlamına gelmesi oldukça önemlidir. Pratiklerimiz 
ve dünyamız hesaplayıcı aklın fantezisi altında 
şeyleşmekte, sermayenin genel “mantık” ilkeleri 
(kârlılık, verimlilik) dâhilinde düzenlenmektedir. 
Bu, bütün üretim pratiklerimizin hesaplanarak 
denetim altına alınmasıdır. Bütün tasarı ve etkin-
liklerimiz hesaplayıcı aklın (sermayenin mantığı) 
hâkimiyetine tabi tutulması, “köylü”yü “kitle”ye 
dönüştürerek tözsel-antropolojik bir kaymaya 
uğratır. Köylü “onto”su belli bir “lojik” kapsamına 
alınarak varlığımız “mantığın şeylerine” dönüş-
mektedir. “Onto”dan “şey”e doğru tözsel bir kay-
manın yaşandığını iddia etmekteyim. Sermayenin 
mantığı ile köylülerin üretim pratikleri arasındaki 
mütekabiliyet, yani doğruluk-uygunluk olarak 
konulan pozitivist hakikat telakkisinin tasarım 
ile tasarımın nesnesi arasında öngördüğü “uygun-
luk”, burada yürütülen tartışma içinde sermaye-
nin kendi mantık ilkeleri çerçevesinde gerçek-
leştirdiği tasarımları ile nesnenin (pratiklerimiz) 
arasındaki uygunluk olarak tezahür etmektedir. 
Dolayısıyla böylesi bir epistemolojiye sahip doğ-
ruluk meselesinin aşılması salt bilgi kuramsal 
değil, pratik bir sorundur. Neden burjuvazinin 
tasarımı dediğim sermayenin mantığı ile nesne-

 

Peki çerçeveleme operasyonunun sonun-

da ne olmaktadır? Çerçeveleme işinin 

sonunda insanın kendisinin hammad-

deleşmesinden söz etmiştik. Köylüler 

söz konusu olduğunda bunun anlamı, 

tarla etkinliğinin fabrika tarafından 

yutulmasından başka birşey değildir. 

Tarlada çalışan insan artık basitçe tar-

lada çalışan insan değildir. Artık onun 

yapacağı üretimlerini fabrika sistemi-

nin yararlılık ilkesi temelinde işleyen 

iktidar teknolojisi biçimlendirmektedir. 

Köylünün geleneksel üretim pratikleri 

(geçimlik üretim), eş deyişle zanaatkâr 

etkinlik olarak köylülük, modern üre-

tim teknolojileri tarafından çerçevelen-

mekte, düzenlenmekte ve denetim altına 

alınmaktadır.
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si (varolan bugünkü “dünya”mız) arasında bir 
uygunluk söz konusudur? Uygunluğun altında 
gizlenen “hakikat”e dair bir sezdirme denemesidir 
bu yazı. 

Kendi doğrusunu kendinde bulan modern 
özne edindiği güç ile her şeyi tasarımlayabilir. 
Modern özne dünyayı “kendisine göründüğü şek-
liyle” nesneleştirir. Şeylere kendilerinde olduk-
ları biçimde mevcut olmalarına izin vermeyen 
modern özne şeylerin tasarımını kendine göre 
özel bir şekil vererek gerçekleştirir. Kendisi git-
gide gerçekliğin tek mercii hâline gelir. Nesne 
üzerinde kendinin bilincinde özne tarafından 
arzulanan (“arzu” tanım gereği nesnenin kendisini 
değiştirendir) tasarımlar çerçevesinde “deney-
ler” yapılabilir. Özne tarafından gerçekleştirilen 
deneylerin tek amacı nesneyi kuşatmak ve dene-
tim altına almaktır. Nesne olarak görülene yediri-
len mantık ilkeleri, formüller, idealar aracılığıyla 
çerçevelenmektedir. Bu özne şeylerin kendilerinin 
kendinde hâlleriyle açığa çıkmalarına izin ver-
mez, çünkü “o”, gerçekliği kendi zihninin yapısı-
na göre kurmaktadır. 

Modern özne dünyayı, tasarımları doğrul-
tusunda karşısında ve dışında duran resimmiş 
gibi konumlandırmaktadır. Sermaye bizi nasıl 
sunmak (present) istiyorsa öyle sunabilmektedir. 
Yani bizim şimdi de aldığımız biçim sermaye-
nin tasarımına (representasyonuna) indirgenmiş-
tir. Sermaye kendi mantığı çerçevesinde bizim 
hayatımızı örgütleyerek düzenlemektedir. Özne 
merkezli tasarımın felsefi antropolojisi insanın 
tasarlayan varlık olarak kurgulanmasıdır. İnsan 

olmanın temel arkesi hesaplayıcı akıl yetileri 

çerçevesinde “özne” olmaya bağlanarak öznenin 

karşısına “nesneler”, “şeyler” dünyası geçirilir. 

Modern özne metafiziği açısından kendisinin kar-

şısında duran her şey “şeyleşir”. Öznellik kapasi-

tesine sahip olmayan birey ya da kollektiviteleri-

nin “insan”lıkları iptal edilebilmektedir. Buradan 

bakıldığında, görünüşten düşen köylüler hiçleşir: 

Köylü bir hiçtir! (Köylüden söz edildiğinde, kent-

linin yüzüne “köylünün hiçliği” düşüncesinden 

başka bir şey vurmamaktadır.) Başka bir ifadeyle 

şeyleştirilen yaşam dünyasının aktörlerinin özne 

gücü ve insanlığı hesaptan düşülür. Köylü basitçe 

bir fonksiyona indirgenir. Böylesi bir karşı karşıya 

gelişte “doğruluk”a bağlanmış hakikat nesnenin 

karşısına “hukuk” alanında kaybedilen davalarla 

açığa çıkar. Doğruluk rejimi sermayenin yanında! 

Varlığımız sermaye yapıların ipoteği altında. İşte 

bu kapitalistleşme, ona bağlı çalışan modernleşme 

ve onun doğruluk rejimi (epistemolojisi) dünya-

mızı, varlığımızı yok ediyor. Kendini özneleştiren 

bu bakış, köylülerin dünyasını resimsel kılarak 

nesneler yığınına çevirir; böylelikle üzerimizde 

her türlü operasyon gerçekleştirilebilir. Gerçeklik 

bu tasarımın sonucunda oluşan şeye uygunluk 

olarak belirlendiği için kendisini aynı zamanda 

“doğru” olarak dayatmaktadır. Doğruluk olarak 

hakikat öznenin tasarımına uygun hâle getirilir. 

“Doğru” onun tasarımlarının sonucu oluşan nes-

nelere uygunluk olarak tanımlandığı için Marx 

buna “ideoloji” der ve meta-fetişizmi burjuvazinin 

tasarımının nesneler yığınından öte bir anlam 

ifade etmez. Dolayısıyla hakikat ancak şeyler 

dünyasına uygunluk olarak değil, şeylerin hesap-

tan düşüldüğü “kesinti” momenti olarak gelebilir. 

Hakikat bu anlamda devrimcidir!

Descartes’in özneyi töz olarak koymasının 

sosyolojik ifadesi budur. Deneyimler sahasını 

burjuva kendi bakış açısı üzerinden örgütle-

mek ister ve bunu sahip olduğu güçler göz 

önüne alındığında başarabilmektedir. Yeniçağın 

ufku, belli bir öznenin töz olarak konarak tüm 

dünyayı kendinden hareketle düzenlemesidir. 

Kapitalist sosyal gerçekliğin ontolojisi öznenin 

töz olarak konulmasında temellenir. Hesaplayıcı 

nitelikteki rasyonalitesinden mütevellit geliştir-

diği kendi kesinliği, doğruluğu ve tasarımları 

çerçevesinde tüm dünyayı düzenlemeye teşebbüs 

Martin Heidegger
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eder; aile, piyasa, devleti kendi imgesinde örgüt-

ler. Bunların hepsi töz olarak konulan öznenin 

kiplerine dönüşür. Dünya bu öznenin emrin-

dedir; kendi varlığını tüm şeylerin varlık garan-

tisi olarak kuran burjuva ilk olarak Descartes’in 

ağzından konuşur: Cogito ergo sum! Marx ve 

Engels’in “Komünist Manifesto”da ifade ettikleri 

gibi: Tek kelimeyle burjuvazi kendi suretinde 

(kendi imgesine göre) bir dünya yaratıyor. Aynı 

zamanda kendinden (ego) başkalarının hiçleştiril-

mesinin ilanıdır bu…Kapitalizmin dünyası temel 

bir özne (burjuva) pozisyonu açısından açılan 

bir yer hâline gelmiştir. Onun kar-zarar, hesap-

kitap formüllerine uygun olarak dünya yapılanır. 

Varolanlar burjuva öznenin tasarımlarına koşut 

olarak “durum”sallaştırılır. “Metafizik Nedir” adlı 

eserinde Heidegger’in ileri sürdüğü gibi: hesapla-

ma sayılabilenden başka bir şeyin ortaya çıkması-

na izin vermez. Her şey sadece onun saydığıdır. 

Sayma rejimininde sayılmaya bağlanmış bu yakla-

şım bir yandan varkılma ve yok sayma dikotomi-

sini çalıştırır. Kendi varlığı üzerinden varolanların 

var sayılması felsefe içerisinde modern özne kura-

mıyla söz konusu olabilmiştir. 

Uygunluk meselesi olarak görülen hakikat 

“var olana” odaklanmak zorunda kalır. Bu yak-

laşım açısından yalnızca var olan “doğru” olarak 

kavranır. Dünyamızı kendisinin tasarımına indir-

geyen burjuvazi “re-presentation” yeteneği saye-

sinden tüm varolanları (present) karşısına nesne 

olarak dizer. Karşıda duran nesneler Heidegger 

açısından “rezevr” olarak analiz edilir. Rezevr, 

“stok, depo, hazırda tutulan, yedek, el altın-

da duran” anlamlarına gelir. Öznenin karşısına 

dizdiği nesneler, sadece karşıda duran nesneler 

olmakla kalmamakta, aynı zamanda el altında 

tutulma şeklinde stoklanmakta-saklanmaktadır. 

Heidegger için stoklanan bu nesneler “hammad-

de” olarak değerlendirilir. Elde hazır bulunma 

varolanların araçsallaştırılmasıdır. Totalitarizm 

insanı hammadde-girdi temelinde düşünmekten 

başka bir şey değildir. Bu durumda varolanlar, 

yani köylünün kendi üretim gücünden toprakla-

rına kadar üretim sürecinin her görünüşü ham-

madde olarak kendini sunar. Modern üretim 

sisteminde insan kullanıma hazır bir hammadde 

olarak çerçevelenir. Heidegger bu durumu “tehli-

ke” olarak tanımlar. Tehlike her şeyin düzenlen-

mesi anlamına gelir. Teknoloji bir açılış olarak 

düşünülür ancak şeylerin rezerv olarak görüldüğü 

bir dünyada şeylerin kendilerini oldukları gibi 

açmaları imkânsızdır. Tüm meseleyi “yurtsuzluk” 

meselesine bağlar Heidegger. Teknoloji tarafından 

çerçevelenen insan, yurtsuz bir şekilde yaşa-

maktadır. Mekânsal bir ifade olmaktan ziyade 

yurtsuzluk “varlığın unutulmasının göstergesi”dir. 

Yurtsuzluk ontolojik bir hâldir. Evinde olma-

nın aşinalığının verdiği huzurdan çok, sürgünde 

olmanın verdiği tekinsiz duygu yapısı “köylü”nün 

psikolojisidir: Bu güzel şehir, evden çok uzak!

Köylülüğün kendine has varlığının farklı 

potansiyellerinin açılmasına izin vermeyen ser-

maye teknolojileri “çiftçi” vasıtasıyla bizi denetim 

altına almaya çalışmaktadır. Heidegger kendi 

düşüncesi içerisinde ontolojisini “görünür kılma” 

ve “üstünü örtme” dikotomisi üzerinden yapı-

landırmaktadır. Bu temel ontolojik yaklaşımdan 

hareketle tanımladığı teknoloji ise “çerçeveleme” 

pratiği olarak tanımlandığını belirtmiştik. Tekrar 

edersek; tekhne varlığın gerçekleşme potansiyel-

lerine işaret etmekte iken teknoloji bu potansi-

yellerin bastırılması anlamına gelir. Heidegger’in 

varlığın kendini potansiyellerinin bastırılmadan 

sunulmasını konumuza uyarladığımızda, karşı-

mıza şöyle bir tablo çıkmaktadır: Köylünün üzeri 

örtülmektedir. Köylü gözden düşmüştür. 

Peki, çerçeveleme operasyonunun sonunda ne 

olmaktadır? Çerçeveleme işinin sonunda insanın 

kendisinin hammaddeleşmesinden söz etmiştik. 

Köylüler söz konusu olduğunda bunun anlamı, 

tarla etkinliğinin fabrika tarafından yutulmasın-

dan başka birşey değildir. Tarlada çalışan insan 

artık basitçe tarlada çalışan insan değildir. Artık 

onun yapacağı üretimlerini fabrika sisteminin 

yararlılık ilkesi temelinde işleyen iktidar tekno-

lojisi biçimlendirmektedir. Köylünün geleneksel 

üretim pratikleri (geçimlik üretim), eş deyiş-

le zanaatkâr etkinlik olarak köylülük, modern 

üretim teknolojileri tarafından çerçevelenmekte, 

düzenlenmekte ve denetim altına alınmaktadır. 

Sadece üretim üzerinden değil, üretim, tüke-

tim, borçlanma rejimleri vb üzerinden bütünüyle 

köylülerin kuşatma altında olduğunu belirtmek 

gerek. Bozulan geçimlik üretim tarzları kapita-

lizm tarafından çerçevelenmektedir. Köylünün 

varlığı, toprağı sermayenin deposuna kilitlenmiş 
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durumda. Davranışın, üretim pratiklerinin ken-

disi kapitalizm tarafından biçimlendirilmektedir. 

Evlerimizin ambarlarından fabrikaların depoları-

na esaslı bir hayatın kaymasıdır. Kapitalizmin üç 

temel saç ayağı tarımsal alanda köylülerin üzerine 

binerek yükselmektedir; “köylü” figürü değişen 

şartlar altında kapitalizmin ayakları altında ezi-

len bir “yoksul”a dönüştürülmüştür. Kapitalizm 

imalat/sanayi (fabrika), ticaret ve finansal olmak 

üzere üçlü bir temel üzerine yükselir. Üretim 

alanının bu üçlü yapısı üç tipte burjuva tipine 

neden olur; sanayi burjuvazisi, ticaret burjuvazisi 

ve finansal burjuvazi. Bizim örneğimizde domates 

fabrikaları sanayi burjuvazisine, traktör ve üretim 

girdileri satan tecimenler ticaret burjuvazisine ve 

bankalar ise finansal burjuvaziye denk düşmekte-

dir. Köylü bu üç burjuva tipinin arzusunun basit 

bir nesnesine dönüştürülmüştür; sessizleştirilmiş, 

sözsüzleştirilmiş, bastırılmıştır. Köylüler bir türlü 

seslerini çıkaramamaktalar. (Gramcsi “subaltern” 

kavramını ilk olarak tarım işçisi ve köylüler için 

kullanmamış mıydı!) 

Çerçeveleme orijinal bir hakikatin (otantisi-

tenin) ortaya çıkmasını, hakikatin açılışının bir 

ifadesi olan sahici bir deneyimi engellemektedir. 

İnsanın yıkıcılaşmasına karşı Heidegger bizlere 

“varlığın çobanı” olmaya çağrı yapıyor. Poesis 

hem araçsallığın hem de şiirin kelime kökenidir. 

Sanat, antik yunanda din-siyaset-toplumu birleş-

tiren bütünleştirici bir eylemdir. Sanat varlık ile 

birleşme eylemidir. Ona hâkim olmayı gerektiren 

bir tutumdur. İnsan sanat ile varlığın çobanı ola-

bilir. Zanaatkâr köylü varlığın çobanıydı. Köylü 

dünyaya hammadde olarak bakmaz, dünya ken-

dini nasıl bahşederse öyledir; Allah ne bahşet-

tiyse! Dünya kendini bize veriyor, bahşediyor, 

açığa çıkarıyor. “Köy”, “bir zamanlar” dünyanın 

verdiği armağanların kabul edildiği yerin adıydı. 

Sermayenin mantığı çerçevesinde toprakla olan 

ilişkimiz “armağan” ekonomisi olmaktan çıktı, 

verimlilik uyarınca “zorla doğurtma” ve “talan” 

ekonomisine dönüştü.

Olagelmeden Depolanmaya:
Köylü Dünyasının Zifiri Karanlığı

Köylüler üzerine düşünmenin ekonomik, kül-

türel ve siyasal tarih açısından uzunca bir litera-

türü söz konusudur. Bu literatür içerisinde bizim 

için hayati alan “çiftçi” ile “köylü” arasındaki 

ayrımdır. Tarımcılık ile köylülük arasında temel 

bir ayrım yapmak gerekmektedir. Köylü basitçe 

toprağı işleme pratiğine işaret etmez, “köylü”, top-

rağı belli bir biçimde işleyenleri; kültürel, siyasal 

bakımlardan hayatı belli biçimde deneyimleyen-

leri anlatır. Köylülüğün tasfiyesi tarımsal üretimin 

tasfiyesi anlamına gelmez, bilhassa köylülüğün 

tasfiyesini yerini “tarımsal faaliyet”, “çiftçilik” alır. 

Köylü figürü “çiftçi” değildir. Köylülükten farklı 

olarak tarımsal faaliyet, modern ekonomik siste-

min sektörel alt sistemine (tarım ve hayvanlılık 

sektörü) indirgenmiş, bu sayede modern ekono-

mi tarafından kuşatılmıştır. Köylülüğün en basit 

tanımı kendi geçimlik üretimi için toprağı işle-

yen, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunan 

kişidir. Kendi geçimlik üretiminin dışındaki daha 

geniş ölçekteki pazarlar ile ilişkisi çok kısıtlıdır. 

Mao Zedung sınıfsal bir eksene oturttuğu köy-

lüleri üç kategoriye böler; zengin köylüler, orta 

köylüler ve yoksul köylüler. Genel olarak “köylü” 

figürlerinde göze çarpan tanımlamalar Mao’nun 

formülasyonunda “orta köylü” kategorisine aittir; 

ekonomik açıdan kendine yeterli olan küçük 

arazi sahibi tarımsal üreticiler. 5 Köylülüğün 

sınıfsal bileşimindeki değişimler orta köylülü-

ğün sayısının azalmasına önce yoksul köylüye 

ve sonrasında kır işçisine dönüşme eğiliminde. 

Modern dönemde hem sosyalist kolektifleştirme-

ler yoluyla hem kapitalist piyasalaştırmalar yoluy-

la “köylülük” tasfiye edilmek istendi ve büyük 

orada başarılı da olundu. Büyük modernleşme 

hamlelerin gerek sosyalist gerekse de kapitalist 

biçimlerinin sonucunda köylüler ya kapitalis-

tin sahibi olduğu ya da devletin sahibi olduğu 

“çiftliklere” işçi olarak kapatıldı ve köylü her iki 

tarzda “işçi”ye dönüştürüldü; tarladaki fabrika. 

Kent alanında köylünün, işçilerin kendileri dışın-

da bir müttefikleri yoktur, ki kent alanının “işçi” 

figürü, gerek ekonomik zorlamalarla, gerekse de 

devlet zorlamalarıyla (“zorunlu eğitim”, “sübvan-

siyonlar”, “üretim kararları” vb.) tasfiye edilen 

köylünün kentte almış olduğu biçimdir. İşçiler 

dışında köylünün kentte, özsel olarak, hiçbir 

müttefiki yoktur. Modern kapitalist kentte köylü 

“yalnız” bir figürdür; orada, hiçbir zaman gerçek 

“dostluk” ilişkileri kuramayacak olan köylünün 

yalnızlığından, sürgünlüğünden, yabancılığından 
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söz ediyoruz. Kentte göçmek “köylü”nün bedeni-

ne, kendi doğumundan sonra, “doğum lekeleri” 

açmaktan başka nedir ki! Vücudumuzda açılmış 

“fark yaraları” hiçbir biçimde kapanmayacaktır. 

Erken yaşlarda içine girilen tarla üretimin basit 

bir nesnesinden çok daha derin olarak özne ile 

nesnenin ayrışmadığı bir ilişki biçimine (dünya 

deneyimine) işaret eder. İçine girilen mekân 

(tarla) köylünün yaşamını biçimlendiren bir 

deneyim alanıdır; köylünün yurdudur, yuvasıdır 

tarla. Tarladaki fabrika, pazardaki piyasa, köydeki 

toplum yapılanmasının ardından “yurd”un baş-

kalaşması/yabancılaşması/başkası için olmaklığı 

açığa çıkmıştır ve buna şahit olan köylünün onto-

lojik hâli tam da bu yerinden edilme nedeniyle 

“yurtsuzlaşma”dır. Mahsulün yetiştirilmesinde 

teknolojinin “zorla açığa çıkarma”sından ziyade 

teknik bir açığa çıkarma söz konusuydu. Uzun 

yıllar içindeki deneyimlerden günümüze süzülen 

zanaatkârca bilgilerin sahibi köylü nesne hakkın-

da bilimsel bilgiye sahip (!) mühendis ile karşı 

karşıya ve köylü ona teslim olmaktadır. Hayatın 

deneyimlerinden ziyade laboratuar ortamında 

verimlilik iştahı içinde olanların mantıklarına 

uygun olarak üretilen tohumlar, varlığın zorla 

açığa çıkarma tarzına işaret etmektedir. Bilgi reji-

minde zanaatkâr köylüden ziraat mühendisine 

yaşanan transformasyon varlığın açığa çıkış tar-

zında temel bir farklılaşmaya neden olur. Mahsul 

üzerindeki köylünün mevcudiyetinin nişanesi 

izler silinmektedir. Köylünün üretim kararla-

rı kendi geçimlik ihtiyaçları üzerinden değil, 

piyasa tarafından biçimlendirilmektedir. Başka 

bir ifadeyle köylünün üretim süreci üzerindeki 

geleneksel “hâkimiyeti” yerini piyasa için meta 

üretimine bırakmıştır; kullanım değerinden deği-

şim değerine keskin bir dönüşüm her şeyi altüst 

etmiştir. İyi iş çıkartamayan, piyasanın kurdu 

olamayan köylüler alacakaranlığını dramatik bir 

şekilde yaşamaktadır. Köylüler, Marx’ın sözünü 

ettiği yabancılaşmanın her zerresine maruz kal-

maktadır. Köylü çerçeveleme işleminin sonucun-

da zanaatkârlık döneminden farklı olarak kendi 

emeğinin ürününe, üretim sürecinde harcadığı 

emeğin kendisine, kendi türsel özüne ve diğer 

insanlara yabancılaşır. Bu durum köylünün cema-

at bağlarının çözülmesine neden olmuştur; piyasa 

içimizdeki toplumdur artık. 

Üretim sistemi darmadağın edilen köylülük, 

kentli arzu tarafından bir zamanlar, zombileştiri-

lerek “müze”lere kapatılma eğilimindeydi. Etten 

kemikten varlıklar olan insanları kültürel forma 

indirgeyen bu göz, 19. yüzyılın başlarındaki ant-

ropolojinin gözüdür. Bu zihinsel çerçeveler, (kapi-

talist) kent zehirlenmesine yakalanmış zevatın 

tutsak aklıdır. Sömürgeci öznenin sömürge fan-

tezileri bununla sınırlı değil. Bunun haricinde bir 

eğilim daha var elbette: Modernist üretimciliğin 

yanı başında beliriveren postmodern tüketimci-

lik. Kapitalizmin üretim döneminde, önce tasfiye-

ye uğrayan köylüler, yeni aşamada “organik gıda” 

enstrümantarizmiyle tüketim ekonomisi çerçeve-

sinde kentlinin bir kez daha iştahlarını kabarttılar. 

Köylüye bakan “mutfak” merkezci, cüretkâr ve 

küstah kentli bakış, “köylü” kavramını seman-

tik olarak organik ürüne indirgeme eğiliminde. 

Salonunuzda neden köylü yok! Çünkü köylü, 

dinlenilemeyecek, sözü de olmayan, konuşmaları 

bozuk, ne dediği anlaşılmayan bir “kitle”ye işaret 

etmektedir. Kendi barınağından edilmiş köylü-

nün kentteki varoluşunu, yabancılığın verdiği bir 

karakter olarak “gariplik” diye adlandıracağım; 

kendimi bir garip hissediyorum!

Hâlbuki köylü “kentli” için değil, kendisi için 

geçimlik üretim yapan özneydi. Ulusal ve ulus-

lararası piyasayla o kadar yoğun bir entegrasyon 

süreci içindeler ki artık onlara “köylü” demek 

doğru değil, onlar kapitalist tarzda tarımsal faa-

liyet yürüten işletme sahibi “çiftçi”ler. Üretim 

araçlarında hızla yaşanan dönüşümler üretim 

ilişkilerini altüst etmekte, oldukça güçsüz olduk-

ları fabrikatörler karşısında sahip oldukları küçük 

mülklerinden olmaktadırlar. Kapitalizmin ve bu 

çerçevede devletin tarım politikasının ana hedefi 

verimlik amacına matuf bir biçimde küçük toprak 

sahiplerini topraklarından etmek ve toprakları 

kapitalist büyük çiftliklere dönüştürerek verimli 

kılmak. “Verimlilik” mantığının kendisinde gizli 

“mülksüzleştirme” imâsını John Locke’tan beri 

biliyoruz. Tam da toprak üzerinden tanımladığı 

mülkiyet kavramı, verimlilik kriteri üzerinden 

anlamına kavuşur; toprağın mülkiyeti toprağı 

verimli kılan emeğe aittir. Locke’un formülasyonu 

açısından, örneğin yerlilerin toprakları onlara ait 

değildir, çünkü “yerliler” toprağı yeterince verimli 

kullanamamaktadırlar. Benzer biçimde küçük 
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ölçekli üretim verimli olmadığı için araziler köy-

lülerin elinden alınmalıdır, köylüler mülksüzleş-

tirilmelidir. Türkçeye “mülkiyet” olarak karşıla-

dığımız İngilizce “possession” kavramının “elde 

bulundurma” anlamının olduğunu belirtelim ve 

köylünün çerçevelenerek “el altında tutulmasını” 

sermayenin mülkü sayılması anlamında kullandı-

ğımızı belirtelim. 16.yüzyıl İngiltere’sinde “orada 

olan” kamusal toprakların “çitlenerek” özel mül-

kiyet kapsamına alınması Heideggeryan anlamda 

bir “çerçeveleme” işlemidir. 

Negri ve Hardt’ın vurguladığı gibi orta köy-

lülüğün tasfiyesine odaklanan devlet ve piya-

sa aktörlerinin paylaştığı ideoloji şudur: küçük 

ölçekli tarım, ekonomik açıdan geri ve verimsiz-

dir. Bu bakış açısından “köylü” aktörün ayakta 

kalmasının tek yolu piyasa için üretim yapmak 

ve bunu belli metalara odaklanarak gerçekleştir-

mek. “Dolayısıyla köylü figürü tarımın ekonomik 

manzarasında arka plana itilmiştir; manzara artık 

büyük şirketler, tarım işçileri ve giderek çare-

sizleşen kır yoksullarıyla doludur.”6 Sermayenin 

ideolojisi çerçevesinde küçük toprak mülkleri 

üzerine kentli sermayenin gerçekleştirdiği “kolon-

yal” müdahaleler nedeniyle geçimlik üretim orta-

dan kaybolarak kollektif üretim ilişkileri ortadan 

kaldırılmış ve yerini yoğun bir “rekabet” ilişkisine 

bırakmıştır. Geleneksel geçimlik üretim sistemi 

üzerine yükselen hukuksal pratikleri, geniş aile 

yapısını ve akrabalık ilişkilerini çözerek antro-

polojik bir dönüşüm yaşanmasına neden olmak-

tadır. 

Köylülüğün dünyasının yeryüzüyle tekil bir 

ilişkilenme biçimi vardır, ve bu yaşam toprak, 

hava, su ve güneşle birlikte sembiyotik ve ontolo-

jik bir ilişkidir. Deneyimler üzerinden yapılanan 

dünyamız deneyimlerin yok olmasıyla yıkılmak-

tadır. Çünkü bu deneyimler Kartezyen yaklaşımın 

özne-nesne dikotomisinden ziyade insan-dünya 

bütünlüğü içerisinden düşünülmelidir. “Köylü” 

varlığının “beliriş” tarzı açılmadan, paradoksal 

olarak “kapatılma” tarzı açılmaya doğru yaşa-

nan transformasyonu derin yaralar açmıştır. Eğer 

“dünya” bir “deneyim” ise deneyimlenemeyen 

köylü dünyası yoktur, ona kendinde şey mua-

melesi yaparak kıvırtmanın âlemi yok. Bu bir 

alacakaranlıktır; hem de şafağı sökmeyecek olan 

bir geceye açılan zifiri bir karanlıktır. Köylünün 

dünyasıyla olan bütünlüklü ilişkisinin parçalan-

masıyla birlikte açığa çıkan köylü dünyasının 

kayboluşunun duygu yapısı düzensizlik, yön 

kaybı ve nostalji ile karakterize olması nedensiz 

değildir. Yurdunun kenar noktası olan eşikte 

duran, endişe içinde yaralarını kaşıyan birinin 

ruhsal yapısının başka ne olması beklenebilir 

ki! Yürüdüğümüzde izler bıraktığımız yollar yok 

artık. Köylü yürümeyi bıraktı, “patikasız” kaldık. 

Şehre, uygunsuz yerlere göçenlerimiz ise “sür-

gün”. “Köylü”nün kaybına tutulan “yas” benimki-

si, bir dünyanın yıkılışına yakılmış bir ağıt, hepsi 

bu. Biliyorum telafisi yok. Bir çıkmaza (aporia) 

girdi yolumuz. Kesinti bizler içinde mümkün 

gözükmüyor, bu yüzden “hakikat romantiktir” 

demek geliyor içimden. 

Borçlanma içinde küçülen, ufalan bir köylü 

bedeninin hikâyesini anlatmaya çalıştım. 

Önümüzde duran soru şudur: Köylünün yüzü 

var mı? Üzeri örtülerek görünmezleşen köy-

lünün yüzü yoktur. O hâlde köylüleri neden 

öldürmeliyiz? Kalın suratlarımızı görmezlikten 

geldikten sonra öldürmesen ne yazar şairim... 

Âşık Hüdai’den bir dörtlükle bitiriyorum: “Hiçlik 

âleminde mestim/Varlık sevdasını kestim/Yokluk 

benim eski dostum/Malınan öldürmen beni…”

Dipnotlar
1  Martin Heidegger, Tekniğe İlişkin Soruşturma, çev. Doğan Özlem, 

Paradigma Yayınları, İstanbul, 1998.
2  Heidegger, a.g.e., s. 51. 
3  Heidegger, a.g.e., s. 62. 
4  Heidegger, a.g.e., s. 55-56.
5  A.Negri, M.Hardt, Çokluk, çev. Barış Yıldırım, Ayrıntı Yayınları, 

İstanbul, 2004, s. 131.
6  Hardt, Negri, a.g.e., s. 135.
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her birimizin ilmihalinin birinci 

maddesi iman esaslarımıza dair 

bilgilerdir. Bu bilgileri öğrenmek 

hepimize farzdır. 

Bunun yanında bizler ilmi-

halden şunu da anlıyoruz ve 

anlamalıyız: 

İlmihal; olduğumuz anda, 

olduğumuz halde, olduğumuz 

makamda nasıl yaşamamız 

gerektiğini bildiren ilmin adıdır.

Buyurmuşlardır ki:

Her makamın bir sözü vardır 

fakat her makamda konuşulmaz. 

Her halin bir ilmi vardır ama 

her halde konuşulmaz. 

İlmihal, geçmişte öğrenilip 

sonra terk edilen ya da ‘gelecekte 

fırsat bulunca öğrenirim’ denilen 

bir ilim değil, yaşadığımız anla 

bire bir irtibatlı olan bir ilimdir. 

Yani bugün için ilk vazifemiz, 

günümüzde meydana gelen her 

türlü hal ve hareketin doğru mu, 

yanlış mı olduğunu öğrenmektir. 

İlmihal denilen bu ilim 

yaşadığımız zaman ve mekâna, 

meydana gelen hadiselere göre 

değişiklik arz eden bir ilimdir. 

Bundan dolayı her makamda bu 

ilim farklılık gösterir. 

Hatta Hz. Ömer (r.a.), 

Efendimiz’in tavsiyesine uyarak 

bir makama gelmeden önce de 

o makamın ilmini tahsil etmek 

gerekebileceğine dikkat çeker. 

Yani o makama gelmediğinden 

dolayı o anda kendisine farz 

olmayan ilimleri öğrenmek de 

lazım olabilir.

Hz. Ömer şöyle buyurmak-

tadır:

“Bir yerde idareci (seyyid) 

olmadan önce o işin fıkhını öğre-

nin.” 

İnsan yaşadığı yılları düşü-

nüp öğrenmesi ve bilmesi gerekir 

ki; kırk-elli sene evvel konuştu-

Rahman ve Rahim Allah’ın 

adıyla…

Allah Teâlâ’ya hamdü senâlar, 

Rasûlü’ne salât ü selamlar olsun.

Allah ve Rasûlü’nün bizlere, 

öğrenilmesi farz olarak bildirdiği 

en önemli şeylerden biri de ilm-i 

halimizdir. Bu durum karşısın-

da bizlere düşen de vazifemizi 

yerine getirmek için büyük bir 

seferberlik başlatmaktır.

Öncelikle evlerimizi ilmihali-

mizi öğrenmek için bir medrese 

haline getirip elimizden geldi-

ği, gücümüz yettiği kadar bütün 

imkânlarımızı kullanarak çalış-

maya gayret etmeliyiz. Çünkü 

ilmihal dünya ve ahiret kurtulu-

şunun sebebidir. 

İlmihal insanın, insan olarak 

yaşayarak dünyayı kan gölünden 

cennet bahçelerine çevirmesi için 

gereken temel sebep ve şarttır. 

Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) 

Efendimiz bir hadis-i şerifinde 

“İlm(-ihalini) öğrenmek (erkek-

kadın) bütün Müslümanlara farz 

kılınmıştır.” buyurmaktadır. 

İlmihal dediğimiz vakit günü-

müz insanlarının aklına nedense 

ilk olarak ibadetlerle ilgili ilimler 

başka bir ifadeyle fıkhî meseleler 

gelmektedir. Çünkü asırlardan 

bu yana sadece ibadete dair bil-

gilere ilmihal denilerek insan-

lar geniş manadaki ilmihalleri-

nin ne olduğunu bilmekten ve 

öğrenmekten uzak kalmışlardır. 

Bunun sebebi de muhtemelen 

bir Müslüman’ın, bir an olsun 

haricinde kalmadığı halinin hiç 

şüphesiz İslâm üzere oluşudur. 

İlmihal kitaplarımızda İman ve 

İslâm’a dair bilgilerin daha yoğun 

olma sebebi de bu olsa gerek-

tir. Herkesin, her an içerisinde 

bulunduğu durumun icaplarını 

kayda geçirmek mümkün ola-

mayacağından ihmali mümkün 

olmayan ortak meseleler eserle-

rimizde bir araya toplanmıştır. 

O sebeple unutulmamalıdır ki 

Ahmet YAŞAR

İLM-İ HALİMİZİ 
ÖĞRENMEK

İlmihal dediğimiz vakit günümüz insanlarının aklına 
nedense ilk olarak ibadetlerle ilgili ilimler başka bir 

ifadeyle fıkhî meseleler gelmektedir. Çünkü asırlardan bu 
yana sadece ibadete dair bilgilere ilmihal denilerek insanlar 

geniş manadaki ilmihallerinin ne olduğunu bilmekten ve 
öğrenmekten uzak kalmışlardır. 
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ğum sözlerle bugün de meşgul 
olmam, ömrümü boşu boşuna 
zayi etmekten ibarettir. 

Kişinin yaşadığı yıllar boyun-
ca ilmihalinin değişmediğini 
düşünmesi de büyük bir ceha-
lettir. İnsanlar arasında münaza-
ra ve münakaşalara sebep olan 
husus da hep bu cehalet değil 
midir?

Yaşadığımız dünyaya baktığı-
mız vakit bundan otuz-kırk sene 
evvel yaşanmayan hal ve hadi-
selerin yaşanmaya başladığını 
görebiliriz. 

Maalesef günümüz dün-
yasında cehalet ve hainlikleri 
sebebiyle meşhur olmuş kişi-
ler tarafından İslâm’dan sayılan 
esaslar, İslâm’dan çıkarılmış, 
İslâm’da olmayanlar ise İslâm’a 
sokulmaya gayret edilmiştir. 
Ta ki kelime-i şehâdet cümle-
si dahi ikiye bölünerek ikinci 
kısmını teşkil eden “ve eşhedü-
ennemuhammedenabduhu ve 
rasûluhu” ifadesi inkâr edilme-
ye başlanmıştır. 

Peygamber (s.a.v.) 
Efendimiz’in risaletine inan-
mayanların da cennete gire-
bileceğine hüküm verenlerle, 
böyle bir şeyin olabileceğinden 
şüphe ederek “acaba” diyenler; 
cehaletleri sebebi ile ömürleri 
boyunca iman esaslarını dikka-
te almayarak cehalet bataklığı 
içerisinde ilmihallerinden gafil 
bir şekilde hayat sürmüşlerdir.

Geçmiş yıllarımızda böyle 
sözlerin konuşulabileceğini 
hayalinizden dahi geçiremediği-
niz halde şimdi kulaklarımızla 
duymaya, gözlerimizle görmeye 
başlamış bulunmaktayız.

Birkaç sene önce ezan-ı 
muhammediyeden “eşhedünen
nemuhammedenrasûlullah” kıs-
mının çıkarılacağını söyleyen 

birisi olsa muhakkak onunla 
mücadele eder, kavgaya girişir-
dik. Ama şimdi bazı ortamlarda 
nabız yoklamak için dahi olsa 
bunun tatbik edildiğini duyma-
mıza rağmen yeteri kadar tepki 
göstermeyişimiz, cehaletten kay-
naklanan inanç zayıflığının bir 
tezahürüdür.

Peygamberimiz (s.a.v.) bir 
hadis-i şerifinde “Dışınızdaki 
elbiseleriniz eskidiği gibi kalbi-

nizdeki imanınızda eskir. Onu 

da tazeleyiniz.” buyurmakta-

dır. Dikkatinizi bu hadis-i şerife 

yönelterek, konuşulan her sözü 

iyi düşünüp doğru ve yanlışı bir-

birinden ayırmaya gayret ediniz 

ve ancak doğru olanı tespit ettik-

ten sonra karar vermeyi unutma-

yınız. Her sözün ne mana ifade 

ettiğini öğrenmek temel ilm-i 

halimizdir. 

Çünkü bir sözle dünya kuru-
lur, bir sözle de dünya yıkılır. 

Bir sözle cennete gidilir, bir 
sözle de cehenneme gidilir. 

Konuşulan sözleri düşündü-
ğümüz gibi konuşan insanı da iyi 
düşünmemiz gerekir. Bilmeliyiz 
ki insanın sözlerinin ölçüsü 
kendi şahsiyeti değildir. O sözle-
rin de mihengi ve ölçüsü Allah’ın 
kitabıdır. 

Şunu da biliniz ki bir insanla 
bir dünya kurulur, bir insanla da 
bir dünya yıkılır. Tarihe bakın-
ca bunların pek çok örneğini 
bulabilirsiniz. Bir Firavun veya 
Nemrut gelir bir dünya yıkar, bir 
Fatih gelir bir dünya kurar.

Tarih boyu değişik vakitlerde 
yaşayan bazı insanların haya-
tına baktığımız vakit insanla-
rın isteklerine göre yaşadığı bir 
dünya kurma gayretinde oldu-
ğunu görürüz. Günümüz dün-
yası da farklı değildir. İnsanlara 
baktığımız vakit; herkesin ken-
dini rububiyet makamına yer-
leştirmiş olduğunu görürüz. 
Dünyamızdaki bu sapıklıkları 
öğrenmek ve hakkı batıldan ayı-
rabilmek için de ilmihal bilgisine 
muhtacız. Ve böyle devirlerde 
yaşayanların ilmihalleri mükellef 
oldukları ilk anki gibi devam 
etmez. Kısa zaman dilimleri içe-
risinde hayatımızdan neler kay-
bolduğunu, kaybolanların yeri-
ne nelerin getirildiğini öğren-
mek için yaşadığımız dünyada 
meydana gelen hadiseleri çok 
iyi tahlil etmemiz gerekir. Bu da 
yine bize farz olan ilmihal bilgi-
lerindendir.

İlm-i halini, ilm-i zamanını 
ve ilm-i makamını tahsil etme-
yenler konuştukları vakit hatalı 
konuşurlar. Konuştukça birbir-
leri arasındaki ihtilaflar sona ere-
cek veya azalacak yerde artar. 

İlmihal, geçmişte öğreni-
lip sonra terk edilen ya da 

‘gelecekte fırsat bulunca 
öğrenirim’ denilen bir ilim 

değil, yaşadığımız anla 
bire bir irtibatlı olan bir 
ilimdir. Yani bugün için 

ilk vazifemiz, günümüzde 
meydana gelen her türlü 

hal ve hareketin doğru mu, 
yanlış mı olduğunu öğren-
mektir. İlmihal denilen bu 
ilim, yaşadığımız zaman 

ve mekâna, meydana gelen 
hadiselere göre değişiklik 

arz eden bir ilimdir. Bundan 
dolayı her makamda bu ilim 

farklılık gösterir. 
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İlmihali öğrenmek için çalı-

şırken öğrendiklerimizi yaşamayı 

da ihmal etmemeliyiz. Zira haya-

ta aktarılmayan ilimden ne elde 

edilir ki?

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz 

bu sebeple bizlere şu duayı 

öğretmektedir: 

“Ya Rabb! Fayda vermeyen 

ilimden sana sığınırım, dünya 

arzularından, makam ve mevki 

hırsından, servet sahibi olma 

hırsından ve doymayan nefisten 

sana sığınırım.” 

Bu hadis-i şerifi dikkate alarak 

kendimize çekilip nefis muraka-

bemizi yapıp, Rasûl-i Ekrem’in 

(s.a.v.) bizlere emanet bırakmış 

olduğu Kitab-ı ilahiyi en güzel 

şekilde öğrenip tefekkür ederek 

hangi makamda nasıl konuşaca-

ğımıza, hangi halde nasıl hareket 

edeceğimize, varlıkta ve yokluk-

ta nasıl davranacağımıza dikkat 

etmeliyiz, Rasûlüllah’a (s.a.v.) 

karşı saygıda, sevgide, itatte 

eksiklik yapmamalıyız. 

“Peygamberimiz âlemlere 

rahmet olarak gönderilmiştir, 

dolayısıyla rahmeti gazabına 

galiptir, bundan dolayı da ken-

disine iman etmeyenlere hakkını 

bağışlamıştır.” gibi cahilane ifa-

delerle konuşanlar, hem Allah’a 

(c.c. )hem Rasûlüllah’a (s.a.v) 

hem de İslâm’a iftirada bulun-

maktadır. 

Bilmelisiniz ki risalet, nebi 

veya rasûlun elde ettiği bir hak 

değildir. Risalet, Allah’ın hakkı-

dır. Gönderilen bir elçinin vazi-

fesi kendisini görevlendirenin 

tekliflerini yerine getirmektir. 

Nebinin, rasûlün, gönderenin 

muhalifi hareket etmek hakkı 

yoktur.

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’i 

sadece rahmetiyle tanıtarak 

ümmetini gazab-ı ilahiyeye 

sürükleme gayretinde olanların 

yaşadığı bir dünyadayız.

Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) bir 

hadis-i şerifinde: 

“İslâm ile olan bağlarınızı 

birer birer kaldırıp atacaksınız. 

Evvela ahkâm-ı ilahiyeyi kaldı-

rırsınız, en sonunda da şeklen ifa 

edip ikame edemediğiniz namazı 

kaldırırsınız.” buyurmaktadır. 

Nasıl namaz kıldığımızı biraz 

tefekkür edersek; Müslüman 

gibi görünmemizi sağlayanların 

İslâm’ı toplum hayatından dış-

lamak için nasıl hile ve desi-

seli yollardan hayatımıza nüfuz 

etmeye çalıştıklarını görürüz.

İlmihalimizden gafil oldu-

ğumuz için bizler İslâm’a karşı 

samimiyetimizi unuttuk, bağlılı-

ğımızı terk ettik, kim olduklarını 

araştırmadığımız, ne konuştuk-

larına dikkat etmediğimiz, yal-

dızlı sözlerinde, gözyaşlarından 

etkilendiğimiz kişilerin peşine 

takılıp gitmekteyiz.

Biraz dikkat ediniz! Allah 

Zülcelal’e gittiğini sandığınız 

yolun aslında nerelere doğru 

gittiğine bakınız! ‘O doğru söy-

ledi, bu yanlış söyledi’ gibi söz-

lerle bir yere varamayacağımızı, 

hayatımızın bu şekilde değişe-

meyeceğini artık anlayalım ve 

yaşadığımız dünyanın ilmihalini 

öğrenmek için bütün gücümüzle 

çalışalım. Aile yuvalarımızı ilmi-

hal denilen günün meseleleri-

ni okumak için birer medrese 

haline getirelim. Küçük, büyük, 

kadın, erkek demeden günün 

ilmi halini öğrenmek için çalı-

şalım.

Nitekim Peygamberimiz 

(s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:

“Evlatlarınızı üç güzel ahlak 

üzere yetiştiriniz. Evlatlarınıza, 

Peygamber sevgisini öğreti-

niz.

Peygamberin ehl-i beytinin 

sevgisini öğretiniz. 

Kur’ân-ı Kerim’i okuyup amel 

edenlerin sevgisini öğretiniz.”

İşte sadece böylesi bir ilm-i 

hal bilgisi bizim, evlatlarımızın, 

bütün insanlığın dünya ve ahiret 

saadetinin anahtarıdır. Bu anah-

tarı elimize almak için ilk önce 

harekete geçenlerden olabilme-

yi Allah Teâlâ (c.c.) cümlemize 

nasip ve müyesser buyursun!

Selam Peygamber (s.a.v.) 

Efendimiz’in davetine icabet 

eden, ilm-i halini öğrenip gerek-

tiği gibi yaşayan ümmeti üzerine 

olsun. 
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dikleri’ değil, ‘en çok Allah’ı 
sevdikleri’ ifade edilmiştir. Zira 
insan, sevilmesi meşru, makul 
ve yerinde olan Al lah’tan başka 
varlıkları da sever. Bu, Allah’ın 
insan fıtratına verdiği doğal ve 
gerekli bir haldir. Yeter ki başka 
sevgiler Allah sevgisini unuttur-
masın ve onun önüne geçmesin. 
Çünkü o zaman insan, düşünce, 
duygu ve inançlarını, hayatını 
ve ilişkilerini, Allah’ın iradesine 
göre düzenlemek yerine, Allah’ın 
dışında sevip bağlandığı, Allah’ı 
sever gibi sevdiği şeyleri ölçü 
alır. O zaman da doğru yoldan 
çıkar, -maazallah- şirke sapar ve 
Allah’ın azabına uğrar. Kur’ân’ın 
beyanına göre; bir şeyi Allah ve 
Rasûlü’nden ve O’nun yolunda 
cihaddan daha çok sevmek fısk-
tır yani İslâm’dan sapmaktır ve 
böyleleri sapkınlıktan kurtulup 
ta doğru yolu bulamazlar:

Allah ve Rasûlü’nden 
Daha Çok Sevilenler

“De ki: Eğer babalarınız, 
oğullarınız, kardeşleriniz, eşle-
riniz, akrabanız, kazandığınız 
mallar, durgun gitmesinden kork-
tuğunuz ticaret, hoşunuza giden 
evler sizce Allah’tan, Resul’ünden 
ve Allah yolunda bir cihaddan 
daha sevgili ise, Allah’ın emri 
(azabı) gelinceye kadar bekleyin. 
Allah fâsık kimseleri doğru yola 
eriştirmez’.” (Tevbe 9/24)

En çok Allah’ı sevenler, yalnız 
O’nun buyruklarına göre hareket 
ederler. Allah’ın dışındaki varlık-
ları Allah’ı sever gibi sevenler ise, 
O’na eş tuttukları başka şeylerin 
ve nefi slerinin-tutkularının esiri-
dirler. 

Allah’ı (c.c.) sevmenin gereği 
de, elbette Rasûlüllah’ı (s.) sev-
mek ve ona gereği gibi itaat et-

mektir.

Sevgi ve nefret duygularının 

tavan yaptığı, insanların fanatik-

çe siyasi, fi krî, ideolojik, dinî li-

derlerin peşlerinden sürüklenip 

onları adım adım izledikleri, bu 

sebeple de akıl almaz çelişkilerin, 

savrulmaların ve çok aha önem-

lisi imanî sapmaların yaşandığı 

yaman bir süreçteyiz. Bu süreçte, 

başkan ve önderlerin talimatları, 

ilahi buyruk gibi algılanabilmek-

te; onların her söz ve davranı-

şında bir ‘hikmet’ aranmakta, 

yanılabilecekleri, zaaf taşıyabile-

cekleri, hatalara düşebilecekleri 

asla düşünülmemektedir. Oysa 

Kur’ân-ı Kerim, bizim gibi etten 

kemikten yaratılan “insan” türü-

ne karşı “sevgi” ve bağlılığımıza 

kesin sınırlar çizer.

Allah’ı Sever Gibi Sevilenler

“İnsanlar arasında Allah’ı 

bırakıp da O’na eşler (endâd) 

koşanlar vardır. Onları, Allah’ı 

sever gibi severler. Müminlerin 

Allah’a olan sevgisi ise çok daha 

güçlü bir sevgidir. Zulmedenler 

(Allah’a eş koşanlar) azaba uğ-

rayacakları zaman bütün kuvve-

tin Allah’ın olduğunu ve Allah’ın 

azabının pek şiddetli olduğunu 

bir bilselerdi! Kendilerine uyu-

lanlar o gün azabı görünce, ken-

dilerine uyanlardan uzaklaşa-

caklar, aralarındaki bütün bağ-

lar kopacaktır. Uyanlar: ‘Keşke 

bizim için dünyaya bir dönüş 

olsa da, bizden uzaklaştıkları 

gibi biz de onlardan uzaklaşsak’ 

derler. Böylece Allah onlara, has-

retini çekecekleri işlerini gösterir. 

Onlar cehennemden çıkmaya-

caklardır.” (Bakara 2/165-167)

Bu ayetlerde Al lah’a ortak 

koşmakta ısrar edenler kınanı-

yor ve “zalimler” olarak nite-

leniyor. Zira zulmün asıl anla-

mı; ‘yanlış fi kre ve inanca sap-

lanmak, yapılmaması gereken 

şeyler yapmak’tır. Bu sebeple 

Kur’ân, Allah’a ortak koşmayı 

“en büyük zulüm” sayıyor (Lok-

man 31/13). Allah’ı bir tanıyan 

insan ise, O’nu her şeyden daha 

çok sever. Ayette “İman eden-

ler ise en çok Allah’ı se verler” 

buyrularak buna işaret edilmiş; 

‘inananların yalnız Allah’ı sev-

Abdullah YILDIZ

ŞİRKE DÜŞÜREN
SEVGİ 

 Allah Rasûlü (s.), kendisinin Hz. İsa gibi ilahlaştırılmasının 
önüne kesin bir set çekmişken, yazık ki, O’nu (s.) sevmeyi 

“yüceltme” sınırlarına kadar götüren hatta neredeyse ilahlaştıran 
ifadelerle bugün karşılaşabiliyoruz. Dahası, sevgide ifrat ve şirke 

varan tutumlar, liderler hakkında da sergilenebiliyor.
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“De ki: “Eğer Allah’ı seviyor-
sanız bana itaat edin ki, Allah da 
sizi sevsin ve günahlarınızı ba-
ğışlasın. Çünkü Allah çok bağış-
layandır, çok merhamet edendir.” 

(Âl-i İmran 31)
Allah Rasûlü’nü (s.) sevme-

nin alt sınırını ise bizzat Efendi-
miz (s.) beyan etmiştir: 

“Sizden biri, beni evlâdı, ana-
babası ve bütün insanlardan daha 
fazla sevmedikçe (gereği gibi) 
iman etmiş olamaz.” (Buhârî, 
iman 8; Eymân 3; Müslim, 
İman 69, 70; Nesâî, İman 19; 
İbn Mâce, Mukaddime 9)

Allah Rasûlü’nü (s.) sevme-

nin üst sınırını da Peygamberi-

miz (s.) beyan etmiştir

“Hıristiyanların Meryem 

oğlu İsa’yı (a.s.) yücelttikleri 

gibi siz de beni yüceltmeyiniz. 

Ben ancak Allah’ın kuluyum. 

(Benim için) ‘Allah’ın kulu ve 

elçisi’ deyiniz!” (Buhari, Enbiya 

64,48)

Allah Rasûlü (s.), kendisinin 

Hz. İsa gibi ilahlaştırılmasının 

önüne kesin bir set çekmişken, 

yazık ki, O’nu (s.) sevmeyi “yü-

celtme” sınırlarına kadar götü-

ren hatta neredeyse ilahlaştıran 

ifadelerle bugün karşılaşabili-

yoruz. Dahası, sevgide ifrat ve 

şirke varan tutumlar, liderler 

hakkında da sergilenebiliyor.

“Endâd”: Kendilerine 
Uyulan Önderler

Bakara/165. ayetteki “eş-

ler: endâd” kelimesinin teki-

li “nid”dir ki, bazı müfessirler, 

bununla önder ve liderlerin 

kastedildiğini belirt irler. Baka-

ra/166. âyetteki ‘izlenen kişiler’ 

bu anlamı pekiştirir. İbn Abbas 

ve Süddî’ye göre de; “endâd”dan 

kasıt, kendilerine uyulan baş-
kanlardır. Allah’a isyanı emret-
tikleri halde emirlerine uyulan 
liderler, önderler... Nitekim bu-
radaki “hüm” zamiri, akıl sahibi 
varlıklar için kullanılan zamirdir.

Bütün müfessirler; “nidd/eş” 
teriminin, ister “bizâtihî kendi 
başına” bir tanrı, isterse sözümo-
na bazı ilahî veya yarı-ilahî güç-
lere sahip bir azîz olarak telakki 
edilsin, Allah’ın sıfatlarından 

tümünün veya bir kısmının iza-
fe edildiği herhangi bir tapınma 
objesini ifade ettiğinde hemfi kir-
dirler. (M. Esed)

Fahreddin Râzî’nin aktardı-
ğı tasavvufi  yorumlara göre ise; 
insanın kalbini, zihnini Allah’ı 
unut turacak derecede meşgul 
eden her şey ayette belirtilen var-
lıklar (endâd) kapsamına girer. 
Şu halde Allah’tan başka bir şeye 

-bu şey ister put, ister lider veya 

önder, isterse para-pul, mal-

mülk, makam-mevki olsun- ta-

parcasına bağlananlar, böyle bir 

şeyi Allah’ı sever gibi sevenler ve 

bu suretle, Kur’ân’ın bütün uya-

rılarına rağmen şir ke sapanlar 

için artık kurtuluş ümidi yoktur. 

Onlar, sonunda âhirette inkâr ve 

is yanları yüzünden hak ettikleri 

azabı gördüklerinde tüm güç ve 

kudretin Allah’a ait olduğunu, 

dünyada iken bu güce inan-

mamakla kendilerine ne büyük 

kötü lük ettiklerini, Allah’ın 

azabının ne kadar şiddetli ol-

duğunu anlayacaklardır. Oysa 

bunu dünyadayken anlayıp ona 

göre inanmalı ve yaşamalıydı-

lar. Ahirette ise, iş işten geçmiş 

olacak, büyük ve önder bilip 

tanrılaştırdıkları, hiç yanılmaz 

sandıkları, davranışlarını/sözle-

rini sorgulamadıkları ve ilahi te-

raziye vurmadıklkarı, peşlerin-

den gittikleri kişilerin de kendi 

dertlerine düşüp onların yüz-

lerine bile bakmadıklarını, bü-

tün kurtuluş imkânlarının yok 

olduğunu, ümitlerin kesildiğini 

görünce pişmanlık ve kederleri 

bir kat daha artacaktır. Sonuç-

ta dünya da yaşadıkları sürece 

yaptıkları bütün işler âhirette 

kendilerine sadece pişmanlık-

lar, acı ve üzüntüler getirecek, 

bir daha kurtulamayacakları bir 

azaba gireceklerdir. (Kur’ân Yolu, 

Kur’ân Mesajı, Razi ve Kurtubi 

tefsirleri)

Evet, aslolan Ahiret’te piş-

man olmamaktır; bu dünyada 

iken hatalarımızdan pişmanlık 

duyup, tevbe ve istiğfar ederek 

salih amellerle Allah’a yönelmek 

ve Ahiret için azık hazırlamaktır, 

vesselâm. 

Fahreddin Râzî’nin aktar-
dığı tasavvufi yorumlara 
göre ise; insanın kalbini, 

zihnini Allah’ı unut turacak 
derecede meşgul eden her 
şey ayette belirtilen var-

lıklar (endâd) kapsamına 
girer. Şu halde Allah’tan 

başka bir şeye -bu şey ister 
put, ister lider veya önder, 
isterse para-pul, mal-mülk, 
makam-mevki olsun- tapar-

casına bağlananlar, böyle 
bir şeyi Allah’ı sever gibi 

sevenler ve bu suretle, 
Kur’ân’ın bütün uyarılarına 
rağmen şir ke sapanlar için 
artık kurtuluş ümidi yoktur.
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Birçok insan kendi çapına 
göre başkalarına ne kadar güçlü, 
zeki, başarılı, bilgili olduğunu 
ispatlama mücadelesi vermekle 
ömrünü geçiriyor. Bu mücadeleyi 
kişi bazen tuttuğu takım, parti, 
bağlı olduğu grup adına yapıyor 
gibi görünse de asıl saik kendi 
üstünlüğünü ima etme çabasıdır. 
Herhangi bir sebeple bir sorun 
vâki olduğunda, kendisi hatalı ola-
mayacağını ve dolayısıyla yanlışlı-
ğın muhakkak karşı taraftan kay-
naklandığını düşünür. Bulunduğu 
ortamda her zaman öne çıkmak, 
bilinmek, saygı görmek, takdir 
edilmek ister; övgüye pek layık 
olmadığını bilmesine rağmen yine 
de insanların teveccüh göstermesi-
ni arzu eder. Asıl maksadı kendini 
bilmek değil, kendini göstermektir. 
Böyle kişilerin nazarında ne oldu-
ğun değil nasıl algılandığın önem-
lidir, dolayısıyla fedakâr, cömert 
vs. olmak yerine böyle bir imaj 
oluşturmak ve bilinmek yeterlidir.

“Rabbinin katından açık bir 
belgesi olan kimse, kötü işleri ken-
disine güzel gösterilen ve nefisleri-
nin arzularına uyan kimseler gibi 
midir?” (Muhammed 14)

Öne çıkmanın, bilinmenin ve 
takdir görmenin en temel şartı 
maddi başarılar olunca tüm yatı-
rımlar da dünyaya yönelik oluyor. 
Dünyaya bağlılık başarı ile birleş-
tiği zaman kişi kendi olmaktan 
çıkarak sahte bir kimliğe bürü-
nüyor ve böylelikle felaket kapısı 
aralanıyor. Gerçek var oluş mak-
sadından uzaklaşan insan özüne 
yabancı hale geliyor ve Allah’ı 
unutanlar kendini de unutuyor. 
Haddini, maksadını ve kendini 
(nefsini) bilemeyen, tabii ki rabbi-
ni de bilemiyor.

“Allah’ı unutan ve bu yüzden 
Allah’ın da onlara kendilerini 
unutturduğu kimseler gibi olma-
yın. Onlar yoldan çıkan kimseler-
dir.” (Haşr 19)

Bu ömrüm yok yere harc itmişem ben
Canımı gör ne oda atmışam ben

Kimesne kimseye itmemiş ola
Anı kim kendüme ben itmişem ben

Cihanda bir sınuk saksıdan ötrü
Güherlerüm ziyâna satmışam ben

Amelim ne ki varsa hep riyâdur
Acebdür ihlâsı unutmışam ben

Geceye iresini kimse bilmez
Tûl-ı emel başın uzatmışam ben

Ağuya bal diye barmak uzatdum
Aşuma zehr-i kâtil katmışam ben

Bî-çâre Yûnus’un çokdur günâhı
O’nun dergâhına yüz tutmışam ben
(Yunus Emre)

H emen her gün gençlerin say-
gısızlığından, hiç kimsenin 

işini doğru dürüst yapmadığından 
başlayıp adaletsizliğe, yolsuzluğa 
ve hatta oradan bazı devletlerin 
dünyanın nasıl kanını emdiğine 
kadar giden şikâyetlerde bulunu-
ruz. Yani, aslında kendimiz dışın-
da herkes az ya da çok suçludur; 
“keşke diğer insanlar da benim 
gibi dürüst olsalar!” diye düşü-
nürüz. Tabii biraz insaflı olanları-
mızın kendi devirdikleri çamları, 
küçük numaraları ve çevirdikleri 
kısa metrajlı filmleri hatırlayarak 
biraz yüzleri kızarabilir. Kendini 
bilmeyenleri ise tutmak müm-
kün değildir; onlar daima kendi 

kıymetlerinin hakkıyla bilinme-
diğinden ve başkalarının kendi-
sine karşı nankörlüğünden dem 
vururlar. Hiçbir zaman “Beni yok-
tan yaratıp bu kadar nimet veren 
Allah’a karşı benim yaptığım 
nankörlüğün yanında filancaların 
yaptıklarının esamisi bile okun-
maz!” demezler.

“Ben nefsimi temize çıkarmam, 
çünkü Rabbimin merhamet ettiği 
hariç, nefis aşırı derecede kötülü-
ğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok 
bağışlayandır, çok merhamet eden-
dir” dedi. (Yusuf 53)

Meseleyi böyle algılayan piş-
kinlerin kendi hatalarının bir şekil-
de ortaya çıkması ihtimaline karşı 
her zaman yanlarında işe yarayan 
bir savunma mekanizması vardır. 
Kusurunuzu kabul etmek ve şiş-
miş egonuzun burnunu yere sürt-
mek ağır geliyorsa yapılacak şey 
bellidir: Üreteceğiniz bir miktar 
pisliği başkalarının üzerine süre-
rek onların aslında ne kadar da 
kirli olduğunu ima etmek ve dola-
yısıyla izafi olarak kendi temiz-
liğinize göndermede bulunmak! 
Elbette bu tür numaralar kişinin 
kendisini kandırmaktan başka 
bir işe yaramaz ve mü’mine hiç 
yakışmaz. Nitekim Hz. Peygamber 
bu mevzuda nasıl hareket etmek 
gerektiği hususunda noktayı koy-
muştur:  “Mü’min öyle kişidir ki, 
kendi ayıplarını araştırmaktan 
başkalarının kusurlarını görmeye 
fırsat bulamaz.”

Selçuk KÜTÜK

BENLİK DAVASI
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Bütün bu sorunların arkasında 
benlik (enaniyet) davası vardır, 
çünkü insana hakiki manada ken-
disinden başkası zarar veremez. 
Dolayısıyla havalanmasına mani 
olmak için nefs/ego balonuna iğne 
batırılmalı ve acziyetini göster-
mek, boyunun ölçüsünü almak 
için havası söndürülmelidir. Aksi 
taktirde, kişinin benliği onun etra-
fını saran çelik bir duvar gibi 
olur, sahibini esir alır ve hatta 
yutar. İstiridyenin içindeki incinin 
ortaya çıkması için dışındaki sert 
kabuğun kırılması gerektiği gibi 
insanın özündeki güzelliğin teza-
hür edebilmesi için de enaniyet 
kabuğunun kırılması şarttır.

Benlik sahibi kişi Allah’ın ken-
disine ihsan ve ikram ettiği nimet-
leri sahiplenerek gasp etmektedir. 
Güzellik, zekâ, zenginlik, makam 
vs. gibi nimetleri Allah’tan değil 
de kendinden bilmek emanete 
hıyanet etmek manasına gelir. Bir 
işyerinde çalışanların maaşlarını 
dağıtan bir görevlinin gururlan-
ması söz konusu olamayacağı 
gibi zengin birinin fakirlere yar-
dım ederken büyüklük taslama 
hakkı yoktur. Benlik sahibi kişiler 
“büyük adam” olma ile “büyüklük 
taslayan adam” olma arasındaki 
farkı anlayamazlar. Enaniyete esir 
olan kişi her şeyin merkezine ken-
disini koyar (egosantrizm) ve eğer 
yeteri kadar bahtsızsa (yani bu 
halde iken kendisine çok fazla 
nimet verilmişse) dünyanın bu 
merkez etrafında döndüğü heze-
yanına kapılır. Allah’ın bahşettiği 
zenginlik, makam vs. gibi ihsanla-
ra bakarak “Allah’ın sevgili kulu” 
olduğu zannına kapılır. Eğer bu 
düşünce doğru olsaydı, Allah 
zalimlere hiçbir şey vermezdi ve 
peygamberler hep saltanat içinde 
yaşardı. İnsanlara verilen nimet-
ler iyilerin elinde hayra, kötülerin 
elinde de şerre dönüşür. Bu tür 
insanlar güç kendi ellerinde iken 
zalim, başkalarının elindeyken ise 
zelil olurlar.

“Kendi nefsinin arzusunu ken-
disine ilâh edineni gördün mü?” 
(Furkan 43)

Netice itibarıyla şunu söylemek 
gerekiyor ki, insanın bütün müca-
delesi dış güçlerle, düşmanlarla, 
filancalarla değil aslında doğrudan 
doğruya kendisi ile olmak zorun-
dadır. Elbette, savaşmak gereken 
harici güçler her zaman vardır ve 
şartlar yerine geldiğinde bu müca-
dele de verilmelidir, fakat kendisi 
ile olan kavgayı kazanamayan biri-
nin başkalarına karşı galibiyet elde 
etmesi hakiki manada zafer sayıla-
maz. Böyle bir galibiyet enaniyeti 
iyice şişireceğinden kişiyi daha da 
içinden çıkılmaz bir çukura düşü-
rür. Her şeyi olmasa bile “küçük 
dağları ben yarattım” havasına 
giren kişi şimdilik parlak görünen 
haline rağmen aslında çok kötü 
bir sonun başlangıç noktasında 
bulunmaktadır. Böyleleri elindeki 
gücü adaletin temini ve hakikatin 
tebliği için değil kendi iktidarları-
nı teyit etmek için kullanırlar.

“Kim Rabbinin huzurunda 
duracağından (yüce makamından) 
korkar ve nefsini arzularından 
alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun 
sığınağıdır.” (Naziat 41)

Benlik davası güden adamın 
hakla, peygamberle ve dinle bağ-
lantısı yoktur, olsa bile sadece 
zahirdedir. Çünkü din, insana 
Allah karşısındaki acziyetini ve 
gerçek mahiyetini hatırlatır, kul-
luğa davet eder. Fakat kendini 
bir şey zannedip Allah’a karşı 
boyun eğmeyenler aslında ken-
dilerine (nefislerine) mahkûm 
olmuşlarıdır, lakin henüz farkında 
değillerdir. İnsanın ölüm gerçeği 
karşısındaki çaresizliği akla gele-
bilecek bütün büyüklük iddiaları-
nı çökertmeye yetiyor. Tarih, “var 
mı benden büyüğü?” davası ile 
meydan okuyanların mezarlarıyla, 
yani çöplüğüyle doludur.

Kişinin enaniyet davası kendi 
gücü ile orantılı olarak artış göste-
rir. Böyle insanlar, başlangıç sevi-

yesinde kendi emsalleri sayılabile-
cek kişilere karşı büyüklük tasla-
ma konumundadırlar. Bu nokta, 
kalbî hastalıkların başladığı yer 
ve benlik ağacının tohum halidir. 
Eğer daha bu vaziyette iken başı 
tevhid, ibadet ve zikir ile ezilmez-
se ego sürekli şişerek kişiyi yuta-
cak duruma gelir. Benlik davasın-
da bulunmak için muhakkak zen-
gin, makam-mevki sahibi olmak 
gerekmez. Kişi, bilgisi sebebiy-
le, yani ilmî enaniyeti yüzünden 
rakip gördüğü ilim adamlarını 
olmadık şeylere istinaden eleştirir, 
itibarlarını düşürmeye çalışır ve 
böylece kendini ön plana çıkar-
maya teşebbüs edebilir. Kendini 
beğenen ve hayran olan kişi baş-
kalarını takdir etmez, onların hak-
kına saygılı olmaz, çünkü önemli 
olan her zaman kendisidir. 

İmkânları daha fazla olan-
lar artık hayatın her safhasında 
(hukuk, siyaset, iktisat vs.) Allah’a 
rağmen iş yapma cür’etini ken-
dilerinde bulurlar. İşte bu nokta 
firavunlaşma derecesidir ki tefes-
sühün son mertebesi olarak kişi-
nin kendini bitirmesi demektir. 
İnsanın sapmasının ve yanılma-
sının asıl sebebi, kendini yeterli 
zannetmesi ve buna binaen Allah’a 
yönelmeyi reddetmesidir.       

“Doğrusu, insan kendini yeter-
li gördüğü için mutlaka azgın-
lık eder. Hâlbuki her şey Rabbine 
dönecektir.” (Alak 6-7)

Son sözler Oduncu Baba’dan;
Ne yedim ne yedirdim biriktirdim
Ağyar yedi gitti günahım kaldı

Benlik davası ile kırıp döktüm
Perişan halim pişmanlığım kaldı

Kandım iltifata şiştim havayla
Bîçareyim defterim solda kaldı

Has bir baltaya sap olayım derken
Kırık sapa balta olduğum kaldı

Beğenmem kimseyi kendimden başka
Ateşe odun taşıdığım kaldı
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lık anlamı içermektedir. İhtilâf; 
hedefl eri bir yolları ayrı olan 
bir farklılıktır. Hilâf; 1- Aykırı, 
karşıt, ters 2- Yalan. 3- Hilâf ise; 
hem hedefl eri hem de yolları 
farklı olan bir ayrılıktır. Halef; 
1- Birinin arkasından gelip onun 
yerini alan kimse. (Selef) 2- 
Ardıl.

Muhalefet; bir tutuma, bir 
görüşe, bir eyleme karşı olma 
durumu, aykırılık; karşı çıkma 
alışkanlığında olan, aykırı, karşı 
görüşte, tutumda olan kimse-
ler topluluğu. Demokraside ik-
tidarın dışında olan parti ya da 
partiler. Sürekli muhalefet içinde 
bir süreklilik içinde bulunma da-
ima fi tne manipülelerine açıktır. 
ihtilâfl arın çoğu fi tneye cevaz ve-
rebileceklerin kışkırtmalarından 
ibaret sayılabilir.

Aileden temerküz edip başla-
yan toplumsal bütünlüğü teessüs 
etmiş hukuk ve adalet çerçeve-
sinde hakikate dair erdemli di-
namik bir bütünlük için tevhid 
ekseninde her bir birlik bilinci 
ise rahmettir. İnsanın var oldu-
ğu her yerde ve zamanda insana 
dair toplumsal bütünlük halleri-
nin dokusunu zedeleyip parça-
lamaktan ibaret olan ihtilâfl ar, 
her yeni ayrışımın da bir haber-
cisidir. Bir başka bakımdan ise 
toplumsal bir birlik bilincinin 
hasara uğratmasıdır. İhtilâf ko-
nusunda hedef aynı ama yolların 
farklı olması aslında hedefi  kilit-
lemek gibi bir büyük yanlıştır ki 
‘...dinde parçalanmayınız’ ilahi 
emri verilmiştir.

Bu bakımdan “İhtilâf” sözcü-
ğünün anlamları ve bu anlamlar 
üzerinden analojik bir açılım 
yapmak da az da olsa yararlı 
olacaktır. Bir başka sözlükte ise 
ihtilaf: Anlaşamama. Sonu mah-
kemeye sevk etmeye varabilen 

İ nsan hayatının başlangıç tari-
hinde Habil ve Kabil arasında 

anlaşmazlıkla başlayan bir ya-
şam sürecine girilir girilmez iki 
kardeş arasında meydana gelen 
uyuşmazlık olan ilk ihtilâfın se-
bebi, kıskançlıkla başladığı anla-
şılıyor.

Uyuşmazlığın baş aktörü 
Kabil’in sayıca üstün onca sü-
rüsü olan varlığına rağmen kar-
deşi Habil’in bir tek koyununa 
göz dikip kıskanmasının temel 
sebebi sadece kıskançlık mıy-
dı acaba? Gücüne güç katmaya 
başlamış olan Kabil’in etrafında 
kurmak istediği şey bir güç ini-
siyatifi  miydi? Yoksa sahiplenme 
dürtüsü olan benliğin bencilce 
olan bir egemenlik kuruntusu 
muydu?

Hayatın temel ontolojik yapı 
taşları dikotomik dilemma ile 
kurulu bir düzenekte kaim oldu-
ğu için hayat da bu düzenekte bir 
aşkınlık içeren bir düzen oluş-
turdu. Doğru-Yanlış, İyi-kötü, 
Hak-Batıl, Güzel ve Çirkin de 
böyle bir şey. Zıtlıkların olduğu 
yerde bir çatışmanın yaşanma-

sı da kaçınılmaz olur. Doğruyla 
yanlışı ayırt edebilecek ayraç ise 
furkan olmalı ki düğümlenen ve 
adaletsiz olan haksızlıklar çözü-
lebilsin. İşte bu tasarım; kıyame-
te kadar sürgit devam edeceği 
malum olmalı ki hak ile batıl 
arasındaki çabanın, hak edenler 
veya hak etmeyenler arasında bir 
sınanma yarışı olsun.

Yazımızın başlığını da biz in-
sanları üstün olma dürtülerinin 
bu yüzden bizi arızi olarak daha 
çok açığa çıkarıp faş edeceğini 
düşünerek attık. Çünkü benlik 
dürtülerimiz ontolojik olarak 
bir farklılık ortaya koymaktan 
ziyade en çok da bir üstünlük 
ortaya çıkarmaktadır. Hatta bir 
egemenlik yarışına dönüştürücü 
olmasının söz konusu olduğu-
nun da unutulmasından kaynak-
landığını bilmeliyiz sanırım.

İhtilâf Kelimesinin Sözlük 
Anlamı ve Üzerine 

İhtilâf; sözcük anlamı olarak 
ifade edilecek olunursa; ayrılık, 
anlaşmazlık, aykırılık, uyuşmaz-

Naci CEPE

BENLİĞİN EGEMENLİK 
KURUNTUSU ÜZERİNE

KONUŞLANAN AYRIŞTIRICI 
İHTİLÂFLAR
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durum. Anlaşmazlık, uyuşmaz-
lık, ayrılık. Örfte dinî, ictimaî 
veya siyasî alanda insanlar ara-
sında baş gösteren görüş, yön-
tem ve eylem farklılığını ifade 
eder. Fıkıh geleneği açısından, 
ihtilaf-hilaf mukayesesi bağla-
mında “ihtilâf”, hedefl eri bir, 
yolları ayrı olan farklılık, “hilaf” 
ise hem yolları, hem de hedefl eri 
ayrı olan farklılık demektir. Bu 
yönüyle ihtilaf, aynı ilke ve gaye-
leri paylaşan insanların, sadece 
izledikleri yol itibarıyla birbirle-
rinden ayrıldığını göstermesi ba-
kımından rahmet olarak telakki 
edilmiştir. Tabii şu sorun atlan-
mamalıdır: Ayrılık; nasıl rahmet 
olur?

Hilaf ise, bu özelliğe sahip 
olmadığından bidat olarak ka-
bul edilmektedir. İslâm âlimleri 
tarihte vaki olan fi kir ve mez-
hep ayrılıklarını farklı açılardan 
tasnife tabi tutmuşlardır. Genel-
de fi kir ayrılıklarını inceleyen 
âlimler rahmet ve azap nokta-
sından hareketle, hangi ayrılığın 
rahmet, hangisinin azap olduğu-
nu tespit etmeye çalışmışlardır. 
Bu konuda İslâm âlimlerinin 
görüş ve yorumları gözden ge-
çirildiğinde ortaya çıkan tablo, 
ihtilafl arın “usûlî/asıllara ilişkin” 
ve “furûî/detaylara ilişkin” ol-
mak üzere ikiye ayrıldığını gös-
termektedir.

Usûlî ihtilafl ar: dinin ana 
kaynakları ve bu kaynaklardan 
elde edilen ana hükümler etra-
fında vaki olan fi kir ayrılıklarını 
ifade eder. Bu meyanda ortaya 
çıkan ihtilafl ar diğer kısma oran-
la daha derin ve telafi si daha zor 
olmaktadır. Ayrıca bu alandaki 
ihtilafl ar zaman zaman iman-
küfür problemine dönüşebildiği 
gibi, bazen de dinî yorumlama 
biçimi olarak sünnet-bidat prob-
lemi düzeyinde kalmaktadır. 

Zındıklar, Şia, hariciye, mutezi-
le ve fi lozofl arla aramızdaki fi -
kir ayrılıkları bu sınıfa dâhildir.
Furûî ihtilafl ar: Dinin ana kay-
nakları ve bu kaynaklardan elde 
edilen ana hükümler etrafında 
fi kir birliği içinde oldukları hal-
de, eğitim, kültür, iklim ve mu-
hakeme farklılıkları nedeniyle 
ayrıntılarda ortaya çıkan ve çoğu 
ictihadî alanla sınırlı görüş ayrı-
lıklarını ifade eder. Bu alandaki 
ihtilafl ara, ana ilke ve gayeleri bir 
olduğu halde, izlediği yöntem 
ve anlayış farklılığı sonucu baş-
ka başka kanaatlere varan Ehl-i 
sünnet mezheplerinin görüş ay-
rılıklarını örnek verebiliriz. Bu 
kabil ihtilafl ar, insan tabiatının 
gereklerinden olması ve ümmete 
sağladığı kolaylık açısından rah-
met olarak kabul edilmiştir.

İlk İslâm fetihleri sonrası, dış 
dünya ile başlayan siyasî, sos-
yal ve kültürel ilişkilere paralel 
olarak, İslam dünyasında gerek 
siyasî ve gerekse fi krî zeminde 
ciddî tartışmalar cereyan etmiş-
tir.

İslâm dünyasında ortaya çı-
kan ilk fi krî tartışmalar genelde 
büyük günahlar, kader, imamet 
ve Allah’ın sıfatları gibi konu-
lar etrafında yoğunlaşmıştır. Bu 
tartışmalar neticesinde hariciye, 
Şia, Cebriye, Kaderiye, Haşevi-

ye ve Mutezile gibi fi krî akımlar 
ortaya çıkmıştır. Bu akımlar, dış 
dünya ile münasebeti daha yo-
ğun olan Irak toprakları başta 
olmak üzere İslâm coğrafyasının 
bazı bölgelerinden fi kirlerine ta-
raftar toplayabilmişlerdir. Fakat 
İslâm toplumu, aynı gövdeden 
uzayan ağaç dalları misali, dinin 
esaslarında ittifak, detayların-
da rahmet anlayışı çerçevesinde 
ihtilafı benimseyen ve ümmetin 
çoğunluğunu teşkil eden ka-
labalık bir kesimi, her devirde 
bünyesinde bulundurmuştur. Bu 
topluluğa farklı yönlerden bakı-
larak bazen ‘sevâd-ı azam’ bazen 
‘ehl-i sünnet ve’l-cemaat’ bazen 
de sadece ‘cemaat’ tanımlama-
sında bulunulmuştur. 

İhtilâflarla Yoğrulan, İnişli 
Çıkışlı Geçen Yüz Yıllar

Cahili bir toplumun ıslah 
olabilmesi için seçilmiş en son 
elçi ile son kitap olan Kur’an’ın 
gönderilmesiyle hatemü’l-
enbiya olan Hz. Peygamber 
(s.a.v.) olmuştur. Dünya coğraf-
yasında yaşayan tüm insanlığa 
gönderilmiş olan tek elçi, Hz. 
Muhammed(sav)’dir. Yirmi üç 
yıllık sürdürülen risalet, daya-
nılması çok zor olan meşakkatler 

ile geçmiştir.



66

 Umran • Mayıs 2014

Y A Ş A Y A N  İ S L Â M

Peygamberimiz aracılığıyla 
tüm insanlığa hayatın kılavuzu 
olarak Kur’an gönderilmiş ve ka-
inatın yok oluşuna kadar istifade 
edilecek yegane kitap olarak ya-
şayacak ve yaşatılacağı da beyan 
olunmuştur.

Buradaki yazımızda tarihte 
yaşanılan olayların anlatımını 
yapmayacağız. Ne de tarihi ve 
tarihte olanları yargılamayacağız. 
Zira tarihi olayların kritiğini en 
doğru araştırmacı bilim tarihçi-
leri tarafından yapılmasını daha 
doğru buluruz. Ama unutma-
yalım ki Tarih; İslâm değildir. 
İslâm, kendisidir. İslâm; inhisar-
cı dokunulmazlığı ve yegâne aş-
kınlığı olan bir sistemdir. Gerçek 
ve tartışılmaz bir aşkın otorite-
nin insanı seven ve ona merha-
met eden kurallı düzenidir.

İnsanlık tarihi boyunca bü-
tün insanlar değil ama asr-ı saa-
det dediğimiz zaman dilimini en 
iyi biçimde ve ilahi emir, yasak 
ve tavsiyeler üzerine Hz. Mu-
hammed ve ashabı ile yaşamış 
olduğu bilinmektedir. Peygam-
ber Efendimiz için söylenmiş 
‘O, yaşayan Kur’ân’dır’ sözü ise 
Kur’an okumaları ve ilmi çalış-
malar yapanlar tarafından daha 
iyi anlaşılır bir husustur.

Hz. Peygamber’in ahirete in-
tikalinden hemen sonra İslâm’a 
muhalif olanlar fi tnelerini yay-
maya başladılar. Dört halifenin 
en son görev yapan Hz. Ali (r.a.)
dönemi çok sancılı geçer. Asıl 
olanlar da bu dönemde başlar.

Sıffi n/Cemel vakası büyük 
fi tne ayrışmalarının uç verdiği 
başlangıç yılları olarak bilinir. 
Mezhebi ilk hizipleşme ve ihtilâf 
süreçleri bu mezkur olaydan 
sonra başlar. Kardeşi kardeşe 
katlettiren bir ihtilâf yangını gü-
nümüze kadar sürdürülerek ölü-
müne kavgalar yapılır. Savaşlar, 

kesintisizce ve ihtilâfl arı daha 
da artıracak şekilde sürdürülür. 
Asırlarca Müslüman toplum coğ-
rafyalarında hiçbir sonuca varıl-
madan birçok ölümler yaşanır. 
Kardeşliği katleden kronik ihtilâf 
fi tneleri zamanımıza kadar sür-
meye/sürdürülmeye devam eder.

Bu yıllardan sonra on dört 
asır süren bir zaman süre-
ci içinde günümüze taşınan 
ihtilâfl ar, çok acı ve istenmeyen 
olaylara(suikastlar dâhil) sebe-
biyet verir. Hz. Ebubekir hariç 
diğer halifeler tertiplenen sui-
kastlerle katledilir. Tam anlamıy-
la Müslüman toplum olamama 

konusunda bilinç parçalanmala-
rı, zikrettiğimiz bu ihtilâfl ar yü-
zünden yaşanır.

Mezhebi hizipleşmeler git-
tikçe artan ihtilafl ar ile çoğalır 
da çoğalır. Bu tür olaylar günü-
müze kadar hiç hızını kesmeden 
ifrat-tefrit ekseninde Müslüman 
fertlere dayanılmaz acılar yaşa-
tarak seyreder. Mezhebi dünya 
görüşleri üstüne, meşrebi dünya 
görüşleri de eklenerek daha da 
çoğalmaya başlar. Günümüze 
kadar bu ayrışmacı görüşler üze-

rinden sürgit hizipçilikler en uç 
ayrım ve ayrışmalar ile süresiz 
devam eder.

Müslüman toplumlar mezhe-
bi ve meşrebi ihtilâfl ar yüzünden 
kan ve göz yaşları akıtarak asır-
larca böylece yaşar. Müslüman 
toplumlarının modern dönem-
de başına liyakatsiz ve ehliyetsiz 
yöneticiler atanır. Devlet aygıtını 
oligarşik aile yapılarıyla kurulan, 
hizipleşmeye bağlı soy üzerine 
göre düzenlenen hanedanlık, 
devlet sistemi ile Müslümanlar 
yönetilmeye başlanır.

Aslında İslâm toplumun-
da Hz. Ali döneminden sonra 
kurulu düzen ve sistemi ko-
ruması için ilk düzenli ordu 
Muaviye döneminde başlar. İlk 
aile dinastisine ya da oligarşi-
sine göre uzun asırlar sürecek 
pederşahi bir düzene geçilir. 
Bugün bu hanedan aileler; söz-
de Arap baharına rağmen başta 
Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde 
krallıklar şeklinde sistemlerini 
yaşatmaya devam ediyorlar. Ba-
tının istediği Arap baharı aslında 
kendine uzun yıllar muti olup 
sadece çıkarları için itaat eden 
diktatörlerin bir bakıma tasfi ye 
edilmesi de işine yaradı. Batı, 
Ortadoğu’daki diktatörleri ya-
rım asırdan fazla olan bir süreç-
te hem kullandı hem de halkın 
nezdinde her şeyin suçlusuymuş 
gibi sahipsiz bırakıp, onları halk 
tarafından bizzat katledilmeleri-
ne seyirci kaldı.

Müslüman toplumlar, ken-
dine bunca acıları yüz yıllar bo-
yunca yaşatan ihtilâf fi tnelerine 
dur demenin bir yolunu bulup, 
acil bir eylem planı olarak bir an 
bile vakit kaybetmeden bu haya-
ti konuyu çözüm işine başlamalı. 
İçimizden bildiğimiz düşüncesi 
yetersiz olan bazı insanların “bu 
iş bin yıl sürecek” diyen bu söz-

Çeşitli bahanelerin altında 
savunmacı ve kendini 

müdafaa eden refleksleri 
kullanmaya gerek yok. 
Durum apaçık ortada 

bulunmaktadır. Hatalı ve 
statükocu patrimonyal 

siyasi reflekslere 
dayanmak ya da çıkarları 
için din adına ruhbanlıklar 

yapmaya hiç gerek 
kalmamıştır.
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lerini unutmadan inandığı ha-
kikat davasını yaşatmak için bu 
insanların bile kalplerini barışa 
davet edebilecek ve ülkemizin 
bir esenlik yurdu olması için 
daha fazla çalışmalı.

Batı Dünyasının 
Manipülasyonları ve 

Müslümanlar

Dün ve bugün Müslümanları 
kendi nezdinde ötekileştirmiş, 
batılı dünyanın tümü, muhallif 
duruşunu sergilemeye devam 
etmektedir. Dün nasıl bizi içi-
mizden gerek kara parçası olarak 
aynı coğrafi  karede cetvelle çizip 
mezhep ve meşreplere göre akıl-
lıca böldülerse bugün de Müslü-
man tebaamızı heterojen siyasi 
ayrılıklar oluşturmak için o meş-
hur kadim plan olan “böl, parça-
la ve yut”u devreye koyup men-
hur ve bozguncu niyetli emeller 
taşıdıklarını asla unutmayalım.

Batı dünyasının konformizm 
için nasıl bir bencillik yaşadıkla-
rını biliyoruz. Bunun için başta 
nüfuz planlamalarıyla hatta kür-
taj ile nüfuzunu azaltmayı düşü-
nerek nasıl rahatça yaşadıklarını 
da biliyoruz. Rahat yaşamak için 
uzun erimli nüfuz planlamaları 
yaparken bir de 1950-60’lı yıl-
lardan başlayan ve kendilerine 
köle gibi çalıştıracak hem para 
kazandıracak hem hizmetçilik 
yapacak olan işçiler almıştı geri 
bıraktırdığı ülkelerden.

Dünya coğrafyasının en kü-
çük ama en eski teknolojik uy-
garlık alanı olan Avrupa ,özel-
likle bizim ülkemizden ve yüz 
yıla yakın açık sömürge olarak 
kullandığı Fas, Tunus ve Cezayir 
vb. ülkelerden çok işçi almıştır. 
Almasına ama bir şeyi rahat et-
mesi için görmezlikten gelmiş 
ki kendi nüfuzu, bugün için 

yüksek oranda sayı bakımından 
azalırken, ülkelerine yerleştirdiği 
Müslüman coğrafyanın insanları 
ise kendi nüfus varlığını üçe beşe 
katlamasına da sebep olmuşlar-
dır.

Bir kere batı, Müslüman nü-
fus artışından rahatsız olduğu 
belki bugün için pek fazla dü-
şünülemez. Çünkü Müslüman 
coğrafyalardaki kahir çoğunlu-
ğun genç olduğunu düşünerek 
Müslüman toplumları mezhep 
gibi gerek kadim bölünmelerden 
ve gerekse Müslüman ülkeler-
de yapay ayrılıklar oluşturarak 
manipüle ettiği gençleri çok 
kolayca birbirine kırdırarak bu 
durumdan nasıl bedelsiz yarar-
landığı hesaplıyor. Âli çıkarla-
rına en uygun gençlerin alenen 
nasıl bir yararı olduğunu da çok 
iyi biliyor. Kaldı ki yapacağı bu 
aktivitelerini ne zaman yetersiz 
buluyorsa hemen elinin altında 
bulunan paramiliter silahlı eği-
timli terör çetelerini kullanıyor. 
Onlara en zengin lojistik desteği 
vererek gerçekleştirmek istediği 
maksatlı eylemini, pekala devre-
ye koyabiliyor.

Batı dünyası yıllar öncesin-
den teorik olarak “think thank” 
oluşumu olan NGO gibi olu-
şumlarla başlattığı zihinsel per-
formansını bir savın üstüne 
oturtmaya çabalamaktadır. O 
da küreselleşmedir. Bunun için 
Hungtington’a “Medeniyetler 
Çatışması” çıkacak tezini çıkart-
mış akabinde de Fukuyamaya 
da “Tarihin Sonu” tezini hazır-
latarak kendi dışındaki ülkeleri 
geliştirmeyip engellediği dün-
yaya da bir meydan okuma me-
sajı verdirmiştir. Bu konunun, 
tekno-ekonomik politik geliş-
meye yönelik post kapitalist bir 
gelecek stratejisinin önemi Batı 
için nasıl önemi varsa üzerlerin-

de çok daha başka korku kaygı-
ları da var. Bütün dünyada tekno 
mekanik bakımdan güçsüz Müs-
lüman topluluklara yıllardan 
beri bir savaş içinde bulunulu-
yor.

Afganistan, İran-Irak, Körfez, 
Bosna Hersek, (Operasyonlara 
Kansız Kadife Devrimleri de da-
hil edilmeli) yine Irak ve parça-
lanması, Suriye ve Mısır. Bütün 
bu ülkelerde Müslümanlardan 
ölenlerin sayısı milyonlarla ifa-
de ediliyor. Bunlar Müslümanlar 
için çok büyük kayıplar Allah bu 
kardeşlerimizin ailelerine sabır, 
ihsan, lütfunu nasip etsin inşal-
lah.

Coğrafyamızda Yaşanan 
Zaaflar

Zaafl arı olan, içimizdeki iki 
yüzlü işbirlikçiler, demografi k 
coğrafyamızdaki çıkarcı seküler 
dinastiler, bütün bu olumsuz 
kurulu düzenlerin içinde oturan 
Müslümanlar; maalesef yeterince 
uyanıklık içinde bulunamıyor. 
Öncelikle içlerindeki hizbi ay-
rılıkların olması ve her ayrılık 
parçalarının başat önderlerinin 
sıradan yapılacak amelleri salık 
veren kendilerini geliştiremeyen 
ve değişmeyen işleri yapmaları 
hep aynı. Bir öğreti olarak zaten 
asırlardan beri tekrarlanarak ya-
pılan rutin işlerdir bunlar. Tev-
hidi bir birliktelik ve vahdaniyet 
istemelerini pratik eylem olarak 
bir yana bırakalım.

Kendilerine muti olarak inti-
sap edenleri sadece eskatolojik 
taleplere yoğunlaştırmış olmaları 
bir eksiklik değil mi? Söz konu-
su olan bu durum, Müslüman 
bir insanın öncelikli olan tevhidi 
itikadi direncine olan bir kırıl-
ganlık yaşatmaz mı? Kur’an’da 
İslâmî akidevi teamüllere, güçlü 
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algı ve anlamlarla ,salt formel 
ritüellerden mülhem olabilecek 
içe kapalı “ibadet” disiplinini 
seçmeleri esaslı bir “cemaat” algı-
sının nasıl da bir “cemadât’a” dö-
nüştürülerek geçen zamanların 
bir Müslümana nasıl bir zaman 
kaybettirdiğini siz bir düşünün.

Oysa Kur’âni ya da İslâmî bi-
linç diyebileceğimiz itikadi ima-
ni paradigmadaki “ibadet “konu-
sunun tam özünde; önce iman 
sonra sırasıyla ahlak, muamelât, 
ukubat da bir fi ili bir ibadet bi-
çimidir. Kur’ân’da bize verilen 
en temel düstur amel ya da ey-
lemleri akrabaya, kardeşliğe, 
dayanışmaya, yetime, yoksula, 
yolda kalmışa, vb. pratik olarak 
bir destek olmak değil midir? 
Rabbimize yürüdüğümüz zaman 
dünyada iken yaptığımız eylem-
lerden sorumlu olmayacak mı-
yız?

Batının Müslüman coğrafya-
larda hiç hesabı bitmiyor. Sürek-
li sömürmeye ve kan akıtmaya 
mahsus yeni hesaplar açıyor. 
Bizzat kendinin sadece ve sade-
ce Müslümanlara ait topraklarda 
etkili bir biçimde var olan enerji 
koridorlarını ve yer altı zengin 
madenlerini ele geçirmek gibi 
gözünü dikmiş kötü niyetleri de 
var.

Ama batı emperyalizminin 
Müslüman toplumlara yönelik 
bir başka yönelimi daha var. O 
da bu ülkeleri, post kolonyal 
evrilmedeki siyasetlerinin için-
de eritmektir. Örneği Mısır’dan 
verelim. Batı bir taraftan Arap 
Baharı’nı bu ülkelerde demok-
ratik sistemin oluşturmasını 
istiyor bir diğer taraftan kendi 
söyledikleriyle çelişiyor. Mısır’da 
yapılan seçimlerde demokratik 
teamüllere uyularak Mursi ve 
partisi iktidara ezici bir çoğun-
lukla taşınıyor. Ama batı acaba 

dediği tüylerini diken bir başka 
korkusu olan İslâmfobisinin pa-
tolojik vehim dünyasında dolaşı-
yor. Sonunda bir çare olarak mo-
dern zamanların zalim Firavunu 
olarak addedilebilecek bir kişiyi 
darbe yaptırarak iktidara taşıyor. 
Binlerce Müslüman kardeşimizin 
kanını akıttırarak.

Sonuç Yerine

Müslüman toplumların asır-
lardan beri içine düştüğü temel 
handikap; ayrıştırıcı ihtilâf fi tne-
lerinin içinde süreklilik taşıyacak 
biçimde var olmasıdır. Ayrıca po-
larize olmuş benlik bilgi allame-
lerinin egosantrik şüpheci ucube 
kuruntular ile parçalanmalara 
sebebiyet verecek biçimde sü-
rekli muhalif duruşlar göstermiş 
bulunması ve aşkın hakikatin, 
tevhid eksenli toplumsal birlik 
çağrısına uy/a/mamalarındandır.

Belki de zamanlara embeded 
olmuş geleneksel kabullerin bir-
denbire değiştirememe korku-
suyla birlikte tevhidi bütünlük 
bilincini hasarlı bırakıp, teamül-
lerin önüne geç/e/meme meylin-
den olsa gerektir.

Çeşitli bahanelerin altında 
savunmacı ve kendini müdafaa 
eden refl eksleri kullanmaya ge-
rek yok. Durum apaçık ortada 
bulunmaktadır. Hatalı ve sta-
tükocu patrimonyal siyasi ref-
lekslere dayanmak ya da çıkar-
ları için din adına ruhbanlıklar 
yapmaya hiç gerek kalmamıştır.
Din,tamamen Rabbimizin kont-
rolündedir beşerin değil.

Evet! Öz olarak dinin aşkın 
ilkeleri bütünüyle Rabbimizin 
kontrolünde, yetkisinde ve yö-
netimindedir. Aşkın kitabın için-
de temel olan her şey apaçık be-
yan olmuş anlaşılır bir biçimde 
nettir. Aşkın ilkelerin kullanma 
prospektüsünü kimse kendisi-
ni yetkili sayıp yorum ve görüş 

merkezinde kişisel yorumlarını 
mutlaklaştırmaya kalkmasın.

Ayrışmaların çoğu zaten bu 
şekilde hareket edildiği için be-
şeri merkezlidir. Şu ayette du-
rum çok net ortaya konmuştur: 
“(İsrailoğulları) kendilerine 
ilim(kitap) gelinceye kadar ayrı-
lığa düşmediler (Kitap geldikten 
sonra ihtilâfa düştüler)” (10/93, 
11/110, 97/4) Dikkat edilirse 
kitap geldikten sonra ikilemler, 
çelişkiler ve ayrışmalar başlıyor. 
Dikkat edilirse ihtilâfl arın ne-
redeyse bütünü beşer merkezli 
benlik kuruntuları üzerinde ya-
şatılmaktadır. Bu bakımdan be-
şer temel ilke bağlamında had-
dini bilmeli kulağını, kalbini ve 
gözünü hakikatin aşkın ilkele-
rinden ayırmamalıdır.

İhtilâfl ar, ne dinin kendinden 
ne de İslâm’a inanmış ümmetin 
kendisinden kaynaklı olmadığı 
çok açık biçimde görülmektedir. 
İhtilâfl ar tamamen din adına or-
taya çıkan öncü olduğunu iddia 
eden allamelerin tarafından çıka-
rılmaktadır. Tamamen siyasi ya 
da rant üzerinde bulundukların-
dan veya benlik bencilliklerin-
den çıkmaktadır. İhtilâf; tevihidi 
anlamda öznellik yapabilecek 
nitel bir kapasite olgusuna şa-
mil olamaması hasebiyle, ortaya 
koyacağı prototip yapı; parçalara 
ayrılmış ve cemâdat’a dönüşmüş 
nesnel olgular, asırların kucağın-
da taşıyıp günümüze kadar ge-
tirdiği kadim ve kronik bir prob-
lem olmuştur.

Bilgi bağlamında ise içtihat 
kapılarının uzunca süre kapalı 
tutulması, ilmin ilerlemeci ya-
pısına denk düşmeyecek biçim-
de gelişmesi ve alınacak içtihadi 
kararların dondurularak işlevsiz 
kılınması tevhidi bütünlüğe de 
maalesef halel/zarar getirebil-
miştir. Ben merkezli görüş sa-
hiplerinin parçacı ve birbirine 
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muhallif düşüncelerden arınarak 
toplumu daha ötelere yapıcı bir 
bütünsellikle taşıyamamalarının 
temel nedenlerinden biri sanırım 
benlik çatışmasıdır. Ya da tek 
başına her şeye muktedir olma 
rekabetçilik hastalığından bir 
başka şey ol/a/mamasıdır.

Statükoculuğa temerküz et-
miş bütün düşünme biçimlerinin 
akim kalması maalesef muhalif 
benliklerin ya hevalarına göre 
hareket etmeleri ya da içinde 
bulundukları mevcut iktidarla-
rın siyasi söylem sınırları dışına 
çıkılamamasındandır. Tüm za-
manlarda muhalif düşüncelerin 
sorgulayıcı varlığı bir toplumu 
zinde tutabilir. Ancak bilgi alla-
melerinin içinde bulundukları 
zamanın iktidarına göre eylem 
içinde bulunmaları kendi ken-
dileriyle çelişki içinde olma du-
rumlarına taşımalarının yanında 
çıkarları için statükoya boyun 
eğmeleri bencil benliklerinin 
pekala bir intiharı da sayılabi-
lir. Hakikat ilminin geleneğinde 
zaten böylesine bir saf tutuş da 
yoktur.

Aşkın hakikatin önerdiği me-
tafi zik birlikteliğe savaş açacak, 
tevihidi bütünlüğü neredeyse 
yok sayabilecek bir iradesizlik, 
müfl is bir körlüğe ram olmak 
gibi Müslüman aklının zihin 
kaymasına neden olabilecek bir 
eylem değilse nedir? Farkında 
olmadan ya da farkında olup bile 
bile tevhid bağlılarına karşı şid-
dete yönelik eylemlerle bir ira-
desizlik göstermek, Müslüman 
aklının tercih edebileceği bir şey 
olmamasına rağmen, güdüm-
lü hizbi ayrılıklar (örneğin son 
yıllarda İran-Irak savaşında bir 
milyon Müslüman kanının ak-
ması, Afganistan’da üçe bölün-
müş Müslüman hiziplerin silahlı 
savaşarak birbirlerini öldürerek 
kayıplar vermeleri, son günler-

de Mısır’da yaşanılanlar gibi vs.) 
cenderesinin içinde Müslüma-
nım diyenlerin ne işi var?.

Güdümleyici iktidar başatla-
rı ya da sözde din allameleri şu 
ayeti hiç mi okumadılar? “Bir 
mümini kasten öldüren ebedi 
cehennemliktir.” (4/93) Sıffi n’de 
çıkarılan ihtilaf dolu bir fi tne 
yangını, izale olması çok zor 
bir durum olarak zamanımıza 
kadar ayrışmacı parçalanmalara 
sebebiyet vermiştir. Milyonlarca 
Müslümanın, Müslüman karde-
şiyle savaşarak kanının akması 
akıl alabilecek gibi değidir. Böy-
lesine bir söz konusu durumun 
halihazır sürdürülebilir olması 
Müslüman olarak var olma bilin-
cinin dumura uğramış sağ duyu-
su ve hissi selimi kalmamış katı 
vicdanların ihtilaf hezeyanların-
dan başka neyi olabilir?

Aşkın hakikatin temellendir-
diği metafi zik tevhidi düzeneğe 
karşı yapılan ayrımcılık eylem-
lerinden biri olan ihtilafl ardan 
neşvünema bulunması ,Müs-
lüman benliğin aklı devre dışı 
bırakmış olması, en temel mü-
esvislik telkin eden zaafl ardan 
biri değil midir? Asırlara mâl 
olmuş ayrışmalar, parçalanmış-
lıklar, hizipleşmeler dünyada en 
çok Müslümanların ikamet ettiği 
coğrafyalar üzerinde olmuştur 
denilebilir. Bütün bu istenmeyen 
haller çoğu zaman Müslüman-
ların tevhidi yaşama karşı zaaf 
göstermelerinden ibaret hale gel-
miştir. Fakat Müslümanların ara-
sında hizbi ayrılıkların olmasını 
fırsat bilip muhalif düşmanların 
pek çok zaman işlerine de yara-
mış olduğu tarihi kayıtlarda yer 
alabilmiştir.

İhtilâfl ar; tevhidi Müslüman-
ların iradi doğasını zaafa uğratıp 
anlayışlarını parçalayıp toplum-
sal yapısına zarar veren bir virüs 
gibidir. Günümüze kadar gelmiş 

Müslüman toplumlarının hiz-
bi klikler içinde, ayrılık içinde 
yaşamış olmaları kronikleşerek 
gelişen bir hastalıktan başka bir 
şey olmamıştır. Bugüne kadar bu 
hastalığa ne tedavi ne de doğru 
dürüst bir çözüm yolu da bulu-
nulamamıştır. Hizipçi ihtilâfl ar; 
şeytan aleyhillanenin bütün za-
manlarda sürekli nüksetmiş bir 
fi tne salgın hastalığından başka 
bir şey olmamıştır.

Müslüman toplumların bir-
lik harmonisini ve ambiyansını 
bozan tacizciliğe bir karşı duruş 
gösterilememesi, cemaat denilen 
en büyük halka yerine, atomize 
olmuş halkacıkların çoğalıp her 
birinin tek benlikçi grupçuklara 
düşmesinden ibaret değil midir? 
Her kafadan çıkan sesler, görüş-
ler bağlamına oturtulmuş param 
parça halkacıklar bir ayrılık ve 
ayrımcılık kakafonisini seslen-
dirmekten ibaret değil midir?

Müslüman toplumlarda var-
lık nedeni olan tevhidi mayayı, 
bencillikleriyle bozmaya yelte-
nenler bir kere değil bin kere 
daha iyi düşünmeleri gerekir. 
Aşkın hakikat asla zaaf kabul 
etmez. Müslümanlar davalarıyla 
ilgili ne zaman zaaf içinde ol-
muşlarsa mutlaka bir olumsuz-
luk yaşanmıştır. En büyük zaaf-
ları da hizipleşerek parça parça 
olmalarıdır.

Geçtiğimiz yıllarda ve bu 
günlerde yaşanılan kan ve göz-
yaşı gölüne dönüşmüş ve İslâm 
toplumlarının en çok mukim ol-
duğu Ortadoğu coğrafyamız çok 
büyük fi tne yangılarıyla karşı 
karşıya bulunmaktadır. Dosdoğ-
ru yolun yegâne göstergesi olan 
yoldaki işaret levhalarını gör-
mezlikten gelerek birbirlerine 
kenetlenmiş urvetü’l-vuska’ya(en 
sağlam halka) tutunamazsak yok 
oluşa gidişimizi kendi ellerimizle 
terk etmiş olacağız.
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AHMET HAMDİ TANPINAR

Ekrem KUŞÇU

H
er modernleşme sıkın-

tılı süreçlere gebedir. 

Tanzimat’tan günümüze bu top-

rakların geçirdiği modernleşme 

serüveni de dolayısıyla ağrılar-

la doludur. Kendisi ile başkası 

arasında sıkışmış bir toplum. 

Bu memleketin modernleş-

me hikâyesinin yarattığı ikir-

cikli insan tipini en iyi işle-

yen de Tanpınar olmuştur. O, 

genel bir kabulle Türkiye tipi 

muhafazakârların önemli tem-

silcilerinden kabul edilmiş olsa 

da, Tanpınar modernleşme tari-

himiz açısından oldukça önem-

li bir yerde duruyor. Bütün 

değişim süreçleri sıkıntılıdır. 

Bu süreçler de toplumlar çok 

farklı düşüncelerin etkisi altında 

kalırlar veya bilinçli olarak bir 

düşünceye yönlendirilirler. Bu 

dönemlerde toplumun maddi-

manevi yönelimlerinde bu yüz-

den kargaşa/kaos hakimdir. 

Ahmet Hamdi de bütün bun-

ların canlı bir tanığı ve tarafı-

dır. Onun düşünce evreni de 

tezatlarla doludur. Bu durumda 

tabii ki en belirgin şekliyle eser-

lerinde kendisini göstermiştir. 

Bizce Ahmet Hamdi de bu çeliş-

kili durumun çağdaşlarına göre 

daha belirgin olmasında ki sebep 

muhafazakâr-modernleşmeci 

düşüncenin pragmatist-seçkinci 

yaklaşımına dayanmaktadır. Bu 

yaklaşım, sakatlığını en çok ken-

disini batıya karşı konumlandır-

dığı yer itibariyle göstermiştir. 

Ahmet Hamdi 1901’de İstanbul-

Şehzadebaşı’nda doğdu. 

Doğduğu ev Muhtesib Karagöz 

Mehmed Efendi Camisi’nin kar-

şısında eski bir evdi. Babasının 

görevi gereği Anadolu’nun çeşit-

li yerlerinde bulundu ancak 

çocukluğu ve -eserlerinden anla-

dığımız kadarıyla- belleğinde iz 

bırakan anıları İstanbul’a aitti. 

Onda ki eski-yeni, doğu-batı 

mevzuu çağdaşları gibi çocuk-

luğu, ilk gençlik yıllarına kadar 

dayanmaktadır. Bu durum en 

çok otobiyografik bir roman 

olan Huzur’da hissettirir kendi-

sini. Ahmet Hamdi’nin öğren-

cisi olan Mehmet Kaplan roma-

nın başkişisi Mümtaz’ın Ahmet 

Hamdi’nin kendisi olduğunu 

söyler. 

Ahmet Hamdi’nin “Huzur”u

1949’da yayımlanan Huzur 

romanı yazarın ikinci romanı-

dır. Roman dört büyük kahra-

manının isimlerini taşıyan dört 

bölümden oluşur. Romanda 

iki farklı zaman vardır: birin-

ci zaman olayın asıl geçtiği 

(birinci bölümde başlayıp dör-

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Huzur”u
Kendi Kendisiyle Aşikâr Şekilde Tezatta
Bütün değişim süreçleri sıkıntılıdır. Bu süreçler de toplumlar çok farklı düşüncelerin 
etkisi altında kalırlar veya bilinçli olarak bir düşünceye yönlendirilirler. Bu 
dönemlerde toplumun maddi-manevi yönelimlerinde bu yüzden kargaşa/kaos 
hakimdir. Ahmet Hamdi’de bütün bunların canlı bir tanığı ve tarafıdır.
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düncü bölümde devam eden) 

aktüel zaman, ikinci zamansa 

Mümtaz’ın hayal evreninde can-

lanan anılardan oluşan nostaljik 

zamandır. Mümtaz’ın anılarında 

oluşan zamana giderek roma-

nın kurgusunda bir genişleme 

ve yoğun anlatım sağlanmıştır. 

Hikâyenin anlatıcısı üçüncü bir 

kişi olan yazar-anlatıcıdır. Ancak 

burada enteresan olan bu yazar 

anlatıcının olaylara Mümtaz 

hassasiyetiyle yaklaşmasıdır. 

Yazar-anlatıcı bazen Mümtaz’ın 

gördüklerini, Mümtaz’ın bakış 

açısıyla anlatmaktadır sanki. 

Bu yöntemin seçilmesinde daha 

evvel değindiğimiz gibi romanın 

otobiyografik olması etkilidir. 

Yazar, Mümtaz üzerinden kendi 

yaşantısını bir başka evrene -yazı 

evrenine- aktarmaktadır. Ancak 

burada Ahmet Hamdi romanın 

içeriğini kendisinden uzaklaştır-

mak, nesnelleştirmek için yazar-

anlatıcıyı tercih etmiş olabilir. 

Romanda birçok yan olay-

la desteklenen konu asıl olarak 

Mümtaz ve Nuran’ın aşklarıdır. 

Bu aşk her zaman beden-madde 

dünyasını aşarak ruh-sezgi 

âlemine ulaşmak için çabalayan 

Mümtaz’ın üst algısı sayesinde 

diri tutulur. Mümtaz deruni-

varoşsal, Nuran ise dış çevrenin 

etkisine dair problemler yaşa-

maktadır. Aşkla birlikte kitapta 

yükselen motif müzik-musikidir. 

Ahmet Hamdi’nin daha başka 

birçok eserinde yer alan bazı-

sına ismini veren mahur beste 

gibi klasik musikiye dair bir-

çok değini vardır. Aynı zamanda 

Batı müziğine de aynı hislerle 

bağlıdır. Dede Efendi onu nasıl 

sarsıyorsa Beethoven da Wagner 

de onda aynı tesiri bırakmak-

tadır. Bizce burada önemli 

olan musikiden yola çıkarak 

Ahmet Hamdi, Mümtaz’ın yarı-

aydından tam-aydına geçişini 

sağlamaktadır. Çünkü o kendi 

geleneklerinden geleni bildiği, 

tanıdığı gibi batı kültür (müzik) 

mirasına sahip çıkan bir tam-

aydın oluyordu böylece, bura-

dan da Ahmet Hamdi ucuz bir 

senteze ulaşıyordu aslında. Tabii 

ki bu Ivan Illich’in belirttiği gibi 

“zihni Kur’ân ayetleri ve doğu 

anılarıyla dolu” bir toplumda 

yaşayan aydın için büyük bir 

krizi de beraberinde getiriyor-

du: kimlik bunalımı. Bu durumu 

Nuran Mümtaz’a “niçin bugünü 

yaşamıyorsun Mümtaz? Neden 

ya mazidesin, ya istikbaldesin. 

Bu saat de var.” diyerek izah 

etmeye çalışsa da bu sorunsal 

bir tek Mümtaz’ın değil bir top-

lumun sorunu haline gelecektir. 

Kimlik bunalımı romanda önem 

arz etmektedir. Berna Moran 

roman için “Huzur, huzursuz-

luğun romanıdır.” demiştir. 

Modernleşmenin doğası gereği 

bir sonuç olarak ortaya çıkan 

modernleşmeye çalışan insan 

tipinin kimlik bunalımı Ahmet 

Hamdi’nin fikir dünyasının 

da asli meselelerinden birini 

oluşturmaktadır. Tanpınar bu 

krizi şöyle açıklar: “Debussy’i, 

Wagner’i sevmek ve Mahur 

Beste’yi yaşamak, bu bizim tali-

himizdi.”

Ahmet Hamdi’nin Huzur’da 

dâhil olmak üzere bütün eser-

lerinde estetik kaygı da onun 

çok önemsediği bir husustur. 

Zaten izleğinde olduğu yerli ve 

yabancı yazarlarda edebiyata 

yaklaşım şekilleri ve üslup gibi 

teknik mevzularda mükemmelli-

ği arayan sanatçılardır. Bu konu-

da hakkı da teslim edilmelidir. 

Bizce kendi dönemine kadar 

olan edebiyatçılar içerisinde 

estetik kaygı hususunda en başa-

rılı olan sanatçılardan birisidir.

Gelenek Meselesi 

Ahmet Hamdi çağdaşı radi-

kal aydınlanmacı yazarlar gibi 

geleneğin reddini tercih etme-

miştir. Onun belki de dindar-

Ahmet Hamdi çağdaşı 
radikal aydınlanmacı 
yazarlar gibi geleneğin 
reddini tercih etme-
miştir. Onun belki de 
dindar-muhafazakâr 
camia tarafından 
sevilmesi ve okunma-
sındaki büyük etken de 
buradan gelmektedir. 
Ancak tabi ki onun bir 
gelenekçi olduğunu 
söylemekte en hafif 
ifadesiyle safdillik 
olur. Burada sözü edi-
len camianın ilgisini 
izole edilmişlik, yalnız 
bırakılmışlık hali ile 
anlamlandırabiliriz. 
Ahmet Hamdi’deki 
Osmanlı kültür ve 
geleneğinden yarar-
lanma ve onun biri-
kiminden beslenme 
durumu bu kesimler-
de ilgi odağı olması-
na sebep oluşturur.
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AHMET HAMDİ TANPINAR

muhafazakâr camia tarafından 

sevilmesi ve okunmasındaki 

büyük etken de buradan gel-

mektedir. Ancak tabii ki onun bir 

gelenekçi olduğunu söylemekte 

en hafif ifadesiyle safdillik olur. 

Burada sözü edilen camianın 

ilgisini izole edilmişlik, yalnız 

bırakılmışlık hali ile anlamlan-

dırabiliriz. Ahmet Hamdi’deki 

Osmanlı kültür ve geleneğin-

den yararlanma ve onun biriki-

minden beslenme durumu bu 

kesimlerde ilgi odağı olmasına 

sebep oluşturur. 

Ahmet Hamdi, Bergson’dan 

aldığı ilhamla bugünün ışığında 

maziyi görme keyfiyetindedir. 

Ondaki gelenek; ulu çınarların 

dibinde bir vakit doğu ezgileri-

nin tadına varmak, ataların sem-

bol ve simgelerini ötelemeden 

bugünün mevzularının aydın-

latılmasıdır. Aslında bu çaba 

ve formlar ile Ahmet Hamdi 

gelenek tartışması bir yana ulus 

kimlik yaratma çabasında ken-

disine de bir misyon belirle-

miştir. Ancak bu ulus kimlik 

yukarıda değindiğimiz gibi gele-

neğin birikiminden beslenerek 

yapılmalıdır. Çünkü değişimin 

birdenbire-radikal bir biçimde 

değil belirli bir sürerlilik içerin-

de gerçekleşmesini ister. Bunu 

da: ”Değişerek devam etmek, 

devam ederek değişmek” sözüyle 

ifade eder. Bundan dolayı Ahmet 

Hamdi dönemin ulusalcı/radikal 

değişimci yazarlarının (Yakup 

Kadri, Reşat Nuri, Falih Rıfkı) 

aksine batılılaşma düşüncesine 

farklı bir zaviyeden bakmıştır. 

O, inkılapların taraftarıyım 

demiştir fakat harf inkılabını 

hariç tutmuştur.

Ahmet Hamdi’nin geleneğe 

yaklaşımı bir bakıma şekilcidir. 

Ezanı sever ama onu felaha/

kurtuluşa yönlendiren bir çağrı 

olarak değil manevi bir ezgi bir 

adet olarak kabul eder. Onun 

gözünde camiler ibadethaneler 

değil, heybetli/ulu mimari-sanat 

eserleridir. Bu yönüyle Mümtaz 

tipik bir cumhuriyet aydınıdır, 

bizce bilinçli olarak bir temsil 

görevi de görmektedir. Batini 

anlamda tasavvuf inancını içsel-

leştirmiştir Mümtaz. Zaten eğer 

ona yerli diyebiliyorsak biraz 

da buraya dayanmaktadır ne 

yazık ki. Din algısı da şekilsel-

dir. Örneğin; dini, toplumsal ve 

siyasal bir düşünce biçimi ola-

rak gören Mehmet Akif’le ilgili: 

“Mehmet Akif’le yol arkadaşlığı, 

asla!” diyerek tavrını kesinkes 

ortaya koymuştur. Aynı zaman-

da Nuran’ın bedeni/aşkı Mümtaz 

için bir nevi dindi. Mümtaz bu 

dinin tek abidi, mabedin en 

mukaddes yerini bekleyen ve 

ocağı daima uyanık tutan baş-

rahibiydi. Bundan dolayıdır 

ki Nuran’ın gidişi Mümtaz’ı 

tamamıyla yıkar. Nuran kitapta 

Mümtaz için varoluş sebebi hali-

ne gelir. Mademki Mümtaz kendi 

zihninde değil Nuran’ın vücudun-

da yaşamaktadır artık Nuran’ın 

vücudu Mümtaz’ın düşüncesinin 

evidir. Nuran onda artık tanrı-

kadındır. Romanda bunun gibi 

geleneksel yaşantının formlarıyla 

çelişen hal, durum ve duygular 

çokça yer almaktadır. 

Burada değinmemiz gereken 

bir diğer mevzu maarif mese-

lesidir. Daha evvel aktardığımız 

gibi Ahmet Hamdi değişimin, 

geleneğin değerlerinden de 

beslenerek süreklilik içerisinde 

gerçekleşmesi gerektiğine ina-

nıyordu. Romanda cumhuriye-

ti kuran kadroların cumhuriyet 

tipi bireyler yetiştirmedeki yeter-

sizliğinden dem vurulmaktadır 

sanki. Ayrıca ne olursa olsun 

köklere dayanmanın zaruretine 

vurgu yapılmaktadır. İçimizde 

kendi kendimize karşı bir hare-

ket hürriyeti geliştirmek nasıl 

zaruretse, köklere dayanmak 

ta aynı şekilde bir zarurettir(?). 

Ancak yapılan tespitler başarılı 

gözlemlerin sonucudur ki bugün 

dahi bir şeyler anlatmaktadır: 

“Birtakım mekteplerimiz var; 

birçok şeyler öğretiyoruz. Fakat 

hep eksik olan bir memur kadro-

sunu doldurmak için çalışıyoruz. 

Bu kadro dolduğu gün ne yapa-

cağız? Çocuklarımızı muayyen 

yaşlara kadar okutmayı adet 

edindik. Bu çok güzel bir şey! 

Fakat günün birinde bu mektep-

ler sadece işsiz adam çıkaracak, 

bir yığın yarı münevver hayatı 

kaplayacak… O zaman ne ola-

cak? Kriz…” ya da: “Şimdiye 

kadar insanla yapıcı olarak meş-

gul olamadık, bir yığın inkılabın 

peşindeydik. İçimizde kendimize 

karşı bir hareket hürriyetini elde 

etmeğe çalışıyorduk. Bu zaruret-

ten şimdi daha büyük ve esaslı 

zaruretlere uyanmamız lazım. 

Her zaman daha düzeltilmez 

ki… Şimdi o düzlüğe bina kur-

mamız lazım. Bu bina ne olacak? 

Yeni Türk insanının ölçütlerini 

kim biliyor? Yalnız bir şeyi bili-

yoruz. O da birtakım köklere 

dayanmak zarureti. Tarihimize 

bütünlüğünü iade etmek zarureti. 

Bunu yapmazsak ikiliğin önüne 

geçemeyiz.”
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O, geleneği oluşturan bütün 

bir tarih künhünün, din/İslâm 

künhünün sınırlandırıldığı, 

şekilciliğe, sembollere indirgen-

diği parçalanmış bir zihinden 

bütüncül bir yapı-fikir oluştur-

masını beklemek ne kadar doğ-

rudur? Oradan ancak ucuz bir 

sentez ve batının iyi yanlarını 

alacaksın klişesi çıkar.

Sonuç Olarak 

Bu yazıya başlık olan ve yazı-

nın bütününde yer alan esas 

mesele Ahmet Hamdi’nin kendi 

kendisine karşı düştüğü çelişkili 

yaşantısıdır. Bu çelişkili yaşantı-

sına sebep oluşturan nedenler-

den biri de içinde yaşadığı dev-

rin muğlâklığı, ülkenin geçirdiği 

sıkıntılı süreçler de tabi ki etkili-

dir. Yani aslında herkesin kafala-

rı biraz karışıktır. Ali Şeriati’nin 

ifade ettiği gibi, “ancak dünyaya 

gelişi itibariyle bir bütün olan; 

hayatı, kendisini, düşüncesini bir 

olan bütüne sevk etmeye mecbur 

olan insanlık böylesi ikilik içe-

risindeki durumları kendisinde 

taşıyamayacaktır. İnsanın her 

şeyiyle bir bütün olduğu düşün-

cesinde ve bu düşünceden yola 

çıkarak evreni, kendisini, her 

rengi, her türü, her tözü, her 

şeyin tek bir Yaratıcı’nın eseri 

olduğu sabitesi inancı (tevhid) 

insanı mantıki ve fikri bakımdan 

aynı zamanda insanlığın birliği 

düşüncesine getirecektir.” Ahmet 

Hamdi de bunun farkındadır: 

“Vuzuhtan kastım… bilmiyorum, 

dedi. Zaten yapılacak şeyin ne 

olduğunu bilsem burada sizinle 

konuşmam. O zaman şehre ine-

rim; etrafıma herkesi toplarım. 

Yunus gibi bağırırım, size haki-

kati getirdim, derim. Hakikat de 

bu üzerinde ilk düşünecek ola-

nın halledeceği bir şey değildir. 

Fakat burada da yapılacak bir-

kaç şey bulabiliriz. Evvela insanı 

birleştirmek. Varsın aralarında 

hayat standardı yine ayrı olsun; 

fakat aynı hayatın ihtiyaçları-

nı duysunlar… Birisi eski bir 

medeniyetin enkazı, öbürü yeni 

bir medeniyetin henüz taşın-

mış kiracısı olmasınlar. İkisinin 

arasında bir kaynaşma lazım.” 

Ancak onun durduğu yerden 

insanın birleştirilmesi çok zor 

görünmektedir. Bu çelişkili 

durumun bir diğer önemli sebe-

bi ise muhafazakârlık düşünce-

sinin ve bu düşünceyi oluşturan 

fikrin temellerinde yatan ikilik 

ve muğlâk unsurlardır.

Türk muhafazakârlığının 

temsilcilerinin üzerinde önemle 

durduğu konuların başında olan 

Doğu ile Batı’nın, gelenek ile 

modernizmin, modernlik pro-

jesi çerçevesinde uyumlu hale 

getirilmesi ve terkip çabalarının 

emekçisi olarak Tanpınar, hem 

doğulu hem de Batılı duyum-

samanın huzursuz tereddüdü, 

modern ve muhafazakârın karşıt 

devinimi, yekpare geniş bir anın 

parçalanmış akışının eşsiz anla-

tıcısı olarak tanımlamak müm-

kündür. 

“Türkiye beni yedin.” diyen 

Tanpınar, modernleşmenin 

gerisinde bu ülkenin modern-

leşmeye çalışan insanını anla-

mak açısından gerçekten önem-

li bir yerde duruyor. Türk 

muhafazakârlığının kaypak ve 

amorf hali ve yarattığı insan tipi-

nin en güzel örneklerini yine 

Tanpınar’ın eserlerinde bul-

mak mümkündür. Dolayısıyla 

Tanpınar’ın romanlarını, roman-

larındaki kimlik krizlerini 

anlamak bir bakıma modern 

Türkiye’nin modernleşemeyen 

insanını ve muhafazakârlığın ne 

olduğunu anlamaktır.

Ahmet Hamdi’nin geleneğe yaklaşımı bir bakıma şekilcidir. Ezanı sever ama onu felaha/
kurtuluşa yönlendiren bir çağrı olarak değil manevi bir ezgi bir adet olarak kabul eder. 
Onun gözünde camiler ibadethaneler değil, heybetli/ulu mimari-sanat eserleridir. Bu 
yönüyle Mümtaz tipik bir cumhuriyet aydınıdır, bizce bilinçli olarak bir temsil görevi de 
görmektedir. Batini anlamda tasavvuf inancını içselleştirmiştir Mümtaz. Zaten eğer ona 
yerli diyebiliyorsak biraz da buraya dayanmaktadır ne yazık ki. Din algısı da şekilsel-
dir. Örneğin; dini, toplumsal ve siyasal bir düşünce biçimi olarak gören Mehmet Akif’le 
ilgili: “Mehmet Akif’le yol arkadaşlığı, asla!” diyerek tavrını kesinkes ortaya koymuştur.
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T
arihin bize öğretildiği şekliyle 
“geçmiş” olmadığı gerçeği ken-

disine duyarsız kaldığımız müd-
detçe kuşaklar boyu çok büyük 
kayıplar, yıkımlar ve felaketlerle 
yüzümüze çarpıyor. Atalarımızın 
ve onlarında atalarının sürekli tek-
rarladıkları, sadece eşyaların ilerle-
meye bağımlı oldukları fakat insa-
nın ve insana bağlı her şeyin bir 
devinim içinde yerinde kaldıkları 
bir dünya da hep aynı figüranla-
rın ve oyunların var olduğu açık. 
Tarihi, bir tekâmülün ürünü; tüm 
sosyal hareketlilikleri, toplumları, 
devletleri, fikir akımlarını, uluslara-
rası ilişkileri, ticareti, diplomasiyi, 
savaşları, barışları vb. ne varsa 
tıpkı insanın elinin kabiliyetinin 
gelişimi gibi bir gelişim, zekasının 
sivrilmesi gibi bir sivrilme olarak 
yani kendi şartlarına bir daha asla 
ulaşılamayacak bir “geçmiş” ola-
rak görüyoruz. Doğal olarak bu 
eğilim dünün insanlarının - binler-
ce yıl öncesinin insanlarının- içle-
rinde bulundukları siyasi, sosyal, 
ekonomik, dini vb. tüm şartlardan 
bizi soyutluyor ve bugün için hiçbir 
anlam ifade etmiyor. 

Fakat binlerce yıldır dünya da 
sürekli iki süper güç olmuş ve 
bunların sadece isimleri değişmiş-
ti. Mısır ve Hitit, Roma ve Pers, 

Amerika ve Rusya… Dengeler 
senaryolar hep aynıydı. Roma 
İmparatorluğunun yeryüzünde 
yarattığı kültürel sınırsızlık ve taş-
kınlık erozyonu 1000 yıl sürdü. 
1000 yıl boyunca Numidyalı genç-
ler Roma gladyatörleri gibi savaş-
mak ve kahraman olmak istedi-
ler, Mısırlı genç kızlar bir Romalı 
genç kız olma arzusuyla süslendi-
ler, Suriyeli valiler ve bürokratlar 
bir Romalı asilzade gibi giyindi-
ler, çocuklar Roma hikayeleri ve 
şarkıları dinlediler, Kartacalı genç-
ler tıpkı bir Romalı gibi yaşamak 
istiyorlardı: sınırsızca, sorgusuz, 
kendi kültürel ve dini yaptırımla-
rından kaçarak. Fas’tan Petra’ya 
kadar şehirler hep Roma’ya ulaş-
ma ve Roma gibi olma idealiyle 
yükseldi. Romalı gibi konuşmak, 
Romalı gibi şaka yapmak, Romalı 
gibi evlenmek dünyanın üçte iki-
sinin 1000 yıllık idealiydi. Bunun 
yanında Roma tüm bu toprak-
larda egemenliği elinde tutuyor 
onlara özgürlüğü, sınırsızlığı ulaş-
tırıyordu. Kendi açısından öyle ki 
ulaştığı her yerin dinini ve tanrıla-
rını rahatlıkla benimsiyor ve kendi 
sistemine çomak sokmayan her 
kurumla bütünleşiyordu. Özgürlük 
istemeyen halkları da kanla bas-
tırıyor ve her ne pahasına olursa 

olsun onlara özgürlüğü sağlıyordu. 
Karşısında dünyanın ikinci süper 
gücü; kendisinin var olma sebe-
bi bulunuyordu: Persler. Sadece 
Roma denklemi bile bugünü ve bu 
emperyalist zokaları binlerce yıl-
dır nasıl defalarca yediğimizi izah 
edebilir. 

II. Ramses ve oğlu Merneptah 
Mısır tarihinin gördüğü en zirve 
noktaların yanında çöküşünde bir-
likte geldiği dönemin Firavunlarıdır. 
Tıpkı daha önceki Firavunlar gibi 
bu iki Firavun’da Mısır’ın iç den-
gelerinde birçok etmene bağlı 
olarak ayakta kalırlar: Rahipler, 
sermayedarlar, askerler, bürokra-
tik asiller. II. Ramses başa geçince 
Mısır dünyanın tek süper gücüy-
dü ve uluslararası arenada bir eşi 
yoktu.1 Toprakları batıda Libya 
sömürgelerinden, güneyde altı-
nın ve Nil’in kaynağı Nübye’ye 
kadar, kuzeyde Doğu Akdeniz 
ticaretini kontrol eden Kıbrıs’a 
ve doğuda da Suriye’nin içlerine 
kadar uzanıyordu. Babası I.Sethi 
Mısır’ın o zamana kadar görülme-
miş en kuvvetli ordusunu kurdu 
ve Ortadoğu da Hitit monarşisine 
karşı mücadeleye girişti. Mücadele 
mevzuu Suriye’nin kime ait ola-
cağı mevzuuydu ve bu ülkeyi ele 
geçiren politik hegemonyayı da 
ele geçirmiş demekti. Hâlbuki dün-
yanın iki süper gücü kendilerinin 
kararsız savaşlarla yıpratırlarken 
Asur rejimi askeri monarşiyi sağ-
layarak, ezilmiş olan Mitan devle-
tini kendi topraklarına katmış ve 
Fırat’a kadar olan sınırlarıyla Mısır 
ve Hitit’e komşu olmuştu. Ortak 
çıkarları tehlikeye giren her iki 
süper güçte M.Ö 1278’de Kadeş 
anlaşmasını imzaladılar.2 Bu anlaş-
ma ile gerçekte iki süper güç de 
hegemonya iddiasından vazgeçi-
yor ve imparatorlukların bütünlü-
ğünü garantileyen sıkı bir işbirliği 
kuruyordu. Gerçekteyse bu anlaş-
ma ile dünya üzerinde Mısır-Hitit 

Dücane DEMİRTAŞ

Tarih Bir ‘Geçmiş’
Değildir
Kişileri, kurumları, isimleri atalım, çağrılan şeye bir bakalım. 
Taraflara, Allah’ın çizdiği sınırda kimin, yüzlerce yıldır hor 
görülen bizleri kurtuluşa ve özgürlüğe çağırdığına bakalım. 
O halde bugün bu halkın karar verme vakti: 
Sarımsak soğan mı istiyor yoksa özgürlük ve onur mu?
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politikası uyguladı. Öyle ki bu katı 
politika adına kundaktaki çocuk-
ları dahi öldürmekten çekinmiyor-
du.6 Karşı karşıya kaldığı şey her 
şehirde pasif bir haldeki on binlik 
köleler ve onların kontrol edile-
mez nüfus patlayışıydı ve bu direk 
olarak onun iktidar zeminin kay-
masına sebep olabilirdi. Zaten dış 
mihraklar her an bu işler için tetik 
de bekliyor ve Mısır’ın dış siyaseti 
de kritikti olası bir hareketlilik her 
şeyi alt üst edebilirdi. Firavun en 
akıllıca olan şeyi yaptı ve bu köle 
halkı örgütsüz ve organizasyon-
dan yoksun bir yığına dönüştürdü. 
Ve de onları kendi iktidarı adına 
güçsüz duruma bırakacak grup-
lara ve mezheplere bölmüştü.7 
Bu yığınların nesillerini sistematik 
bir propaganda ile kendi rejimine 
asimile etmeyi denedi ve kısmen 
başarılı oldu.8 Fakat Firavun ’un 
korkuyla beklediği şey nihayetinde 
oldu ve sarayda yetişmesine karşın 
yıllarca bu köle toplumu içinde 
insan aktivistliği yapmış bir kişi 
ve kardeşi işte bu köle toplumu 
örgütlü ve organize bir hale getir-
meye başlamıştı.9 Musa bariz bir 
sendikal örgütlenmeyi başarmıştı 
fakat bu organize biçimi sendikal 
hakların temininden ziyade rejimin 
temelini sarsan dini bir hüviyete 
sahipti. Tanrısı kölelere özgürlük 
ve ekmek vadediyordu. Efendiler 
için değil köleler için bir Tanrı 
elçi göndermişti; onların sefilliği-
ni, mazlumluğunu ve acziyetlerini 
görmüştü ve şöyle haykırıyordu 
Musa: “Ey halkım Tanrı size kurtu-
luş sözü veriyor!”10

Böylesi bir çağrı her şehirde 
on binleri bulan muazzam pasif 
köle kitlelerini heyecanlandırmıştı. 
Musa kısa bir vakitte aynı anda 
hem büyük bir köle kitlesinin lideri 
hem de rejimin en büyük tehlikesi 
haline geldi. Musa’nın mesajının 
dini hüviyeti tek Tanrı’nın kölelerin 
safında olduğu ve binlerce yıllık 

müşterek hegemonyası kurulmuş-
tu. Bu devrede Mısır muazzam 
bir refaha kavuştu ve rakipsiz bir 
uluslararası itibar kazandı. Devlet 
sosyal teşkilata gittikçe daha fazla 
müdahale ediyor, çalışma şartla-
rını tespit ediyor. Sosyal sağlık-
la ilgili kanunlar koyuyor, işçilere 
mahsus mahkemeler kuruyor bu 
mahkemelerde iş anlaşmazlıkları-
nın çözüme kavuşmasını sağlıyor 
ve atölyeleri vergiden muaf tutu-
yordu. Halk büyük bir bolluk içinde 
yaşıyor bizzat Kral çalışan sınıfa 
önem veriyordu. Bütün memleket 
zenginleşmekteydi. Küçük mülki-
yet gelişiyordu. Burjuvazi büyük 
servetler kazanıyor ve bunları mil-
letlerarası deniz ticaretine yatırı-
yordu. Suriyelilerin elinde banka-
cılık büyük bir hamle yapmış, dini 
başkent olan Teb ile II. Ramses’in 
imparatorluk başkenti Tansi, dün-
yanın en zengin şehirleri haline 
gelmişti.3

Bununla beraber bu ferdiyetçi 
toplum içinde devlet gittikçe daha 
büyük bir yer işgal etmekteydi. 
Memur zihniyeti her şeyi kaplıyor 
ve vergi , ağır idare mekanizma-
sının başlıca temeli haline geliyor-
du. Eski İmparatorluk döneminde 
olduğu gibi kralın mutlakiyeti ken-
dini din yoluyla meşru göstermeye 
başladı ve Kral tanrılaştırıldı. Fakat 
kendi kaderini rahiplerin kaderine 
bağlayan Firavun bu suretle rahip-
ler sınıfını da güçlendirmiş oldu. I. 
Sethi ve II. Ramses Hititlere karşı 
giriştikleri büyük savaşlar sırasında 
ülkenin bütünlüğünü dini vesayet 
altında çözülmeden devam ettire-
bilmek için tapınaklara çok geniş 
topraklar ve köleler hibe etmiş-
lerdi. Böylece mabetler muazzam 
gayrimenkul sahipleri haline gel-
diler. Devlet topraklarında olduğu 
gibi mabetlerin topraklarında da 
on binlerce savaş esiri ve vaktiyle 
ülkeye yerleşmiş yabancı çalışmak-
taydı. Köle emeği üzerine kuru-

lu bir arazi ekonomisi kurulma-
ya başlandı ve şehirler de köleler 
modern sitelerin inşaatın da zorla 
çalıştırıldı. Sadece Teb tapınakları 
236.000 hektar araziye ve 80.000 
yabancı köleye sahipti.4

Böylesi bir ortam da ülkenin 
asli unsurları olarak görülmeyen 
köleler, ülkenin asli unsurları, 
rejimin vazgeçilmezleri ve savu-
nucuları, sistemin hortumlarının 
kendilerine aktığı şirket ve hol-
ding sahipleri karşısında sürekli bir 
hoşnutsuzluk yarattı. Bir yandan 
imparatorluk tüm angarya işler 
için asgari ücret ve daha da azıyla 
onları ölesiye çalışmaya mahkûm 
ediyor diğer yandan bu büyük 
kitleyi ikinci sınıf, virüs ve yaban-
cı olarak niteliyordu. Muazzam 
bir kitleyi oluşturan bu köle halk 
birçok yabancı milletten insanı 
içinde barındırıyordu: Yahudiler, 
Yunanlılar, Afrikalılar, vb.5 Fakat 
böylesine kalabalık olmalarına rağ-
men halk devletin yaptırımlarına 
karşın tamamen pasif ve sindiril-
miş bir vaziyetteydi. Lidersiz ve 
yönlendiricisi olmaksızın on yıllar 
boyu bu zilleti yaşadılar. Firavun 
böylesi bir kitlenin, ülkenin siyasi 
geleceğini tehdit edeceğini kestir-
di ve bu kitleye karşı sıkı bir nüfus 
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rahipler özel yetkili mahkeme 
kurma yetkisi alarak krallık mahke-
melerinin yanında statü kazandı. 
Rahiplere devletin en yüksel sivil 
vazifeleri kral tarafından verildi ve 
dokunulmazlık yasalarıyla ege-
menlikleri pekiştirildi.19 Kral böylesi 
bir tehditle savaşmak adına sadece 
rahiplere değil bürokratik asillere, 
büyük sermayedarlara ve askerlere 
de ihtiyacı vardı. Her birine büyük 
imtiyazlar sağlandı. Bunun yanın-
da Musa halkı sıkı sıkıya örgütlüyor 
ve bu köle kitleye organize olma 
reflekslerini öğretiyordu çünkü çok 
iyi biliyordu ki Mısır’da ki piramitle-
ri, Karnak’taki ve Teb’teki mabet-
leri, Delta’daki limanları ve tarım 
arazilerini bu kitlenin emeği ayakta 
tutuyordu ve eğer başarırsa tüm 
bu kurnazca kurulmuş düzeni alt 
üst edebilirdi. Bu arada Musa’nın 
mücadelesi, iç huzursuzluklar ve 
peşkeş çekilen büyük imtiyazlarla 
sallanan Mısır ekonomisini ardı 
ardına gelen kötü haberler vuru-
yordu. Asur’un yayılmacılığı, 
Hitit’in güçsüzlüğü ticaret yollarını 
tehlikeye sokmuş, Doğu Akdeniz 
ticareti istilacı toplumların kontro-
lüne doğru yaklaşmış ve her yer-
den istila haberleri geliyordu.20 
Böyle bir durumda Musa’yı dış 
mihrakların kullandığı propagan-
dası sık sık yapıldı, şahsına şantaj-
lar yapılarak getirdiği mesaj gölge-
lenmek istendi fakat hiçbir şantaj 
yüzlerce yıldır özgürlük ve ekmek 
isteyen bir halkın kulaklarını tıkaya-
madı. Ardı ardına ekonomik kriz-
ler, uluslararası istikrarsızlık, grev-
ler, protestolar, mitingler, kıtlıklar, 
şehirlerin güvensizliği, gettolaşan 
yabancıların kontrol edilemeyişi, 
asayişin imkânsızlığı ve hukukun 
objektifliğini yitirilmişliği ardı ardı-
na Mısır’a darbe olarak iniyordu. 
Tüm bu krizlerin yanında Musa ile 
mücadeleyi göze alamayan Kral 
her seferinde mutabakat ve reform 
sözü vererek direnişi geciktirmeye 

pagan kültünün ise Firavun’un 
ve rejiminin tarafında olduğu bir 
mücadeleyi açık etti. Musa örgüt-
lediği bu toplumun haklarını talep 
için Firavun’un karşısına çıktığında, 
on yılların baskıcı ve zorba politi-
kalarıyla köle halkı asimile ettiği-
ni düşünen Kral ona kendisinden 
istediği bu şeyleri yapmasını zor-
layacak ne olduğunu özgüvenle 
sordu.11 Ve Musa elini vicdanına 
koydu ve havaya kaldırdı ama o da 
ne! Hiçbir yolsuzluğa, usulsüzlüğe 
ve menfaate bulaşmamış pırıl pırıl 
bir el ve arkasında on binler halin-
de organize edilmiş örgütlü tıpkı 
korkunç bir ejderha gibi olan köle 
halk kitlesi.12 Ekonomik alt yapıyı 
darmadağın edebilecek, yüzlerce 
yıllık süren öteleme, inkâr ve asimi-
lasyondan doğan ayrıcalıklı kesim-
lerin menfaatlerini riske atabilecek, 
iç istikrarı tehlikeye sokabilecek ve 
dış devletlerin kullanabileceği Mısır 
aristokrat, din adamları ve askerler 
iktidarının devirebilecek, dünyanın 
süper gücüne diz çöktürebilecek 
korkunç bir ejderha. Hiç kuşkusuz 
Firavun ve iktidar çevresi böyle bir 
gücü karşılarında beklemiyorlardı. 
Musa organize ettiği kalabalıklarla 
grevlere başlıyor, yurt içinde her 
şehirde gittiği yerde Firavun’u pro-
testo ediyor ve gövde gösterileri 
yapıyordu.13 Firavun ise bu gösteri-
leri karşılıksız bırakmıyor ve dolaylı 
yollardan en ağır yaptırımları bu 
kitleyi bezdirmek için kullanıyor-
du.14 Ekonomik yaptırımlarını ağır-
laştırıyor ve kitleyi Musa’dan uzak-
laştırmaya çalışıyordu. Toplumun 
her alanında yabancı ve kölele-
re karşı kin birikiyor, toplumsal 
huzursuzluk ve güvensizlik hissi 
kendini şehirlerde açıkça gösteri-
yordu. Rejim seçkinlerinin, sistem 
hortumcuları ve bekçilerinin karşı-
sında yüzlerce yıldır aşağılık komp-
leksi içindeki kitleler, doğal olarak 
korkuyor ve Musa’nın kendilerini 
öldürmek için Firavun’a kılıç verdi-

ğini, kendisinden önce de zulüm 
şimdi de zulüm gördüklerini söyle-
yerek Musa’yı suçluyorlardı.15

Fakat böylesi bir durumda 
Firavun Musa’ya karşı hızlı ve biti-
rici bir hamle yapmak istiyordu ve 
bu konuda bürokratlarına danıştı. 
Bürokratlar şu sonuca vardılar ki 
Musa, Firavun’un bu topraklardaki 
iktidarını devirmek isteyen biriydi 
ve rejim düşmanı ilan edilmeliydi.16 
Bunun yanında Kral tüm ülkedeki 
medya organlarıyla Musa’ya ve 
hareketine kara çalmalı ve leke 
atmalıydı. Şahsi itibarı ve onun 
üzerinden de mesajı gölgelenme-
liydi. Musa’nın rejim düşmanı ve 
dış ülkelerin ajanı, Mısır tanrılarına 
inanmayan bir kafir olduğu ve 
Mısır’ın inanç sistemiyle alay etti-
ği yayılmalı, ona karşı tüm halk 
arasında kara bir propagandaya 
başlanmalıydı. Ve bürokratlar ekle-
di: “Belli ki o bizim sistemimizi çok 
iyi biliyor. Onu öldürmek yerine 
prestijinin artmasını önlemek için 
mesajının özünü örtecek söylem-
lerle onu yoralım.” Buna karşın 
sarayın içinden bir ses : “Evet! 
Bugün dünyanın bir numaralı 
süper gücü olabiliriz ve yine evet 
haklarını gasp ettiğimiz bu halkı 
bitirebiliriz, tüm devlet kurumları 
bizim elimizde olabilir evet asker-
lerde ve sermayeda rlarda fakat 
Allah’ın tuzağı ile karşı karşıya 
kaldığımızda onu bizden kim sava-
cak. Ve daha önceden de ataları-
nızın bu kurnaz sistemini çökerten 
kişiler gelmişti ama siz bundan 
böyle asla bizim sistemimizi alt 
üst edebilecek biri gelmeyecek ve 
biz buna asla izin vermeyeceğiz, 
demiştiniz ama işte o geldi!”17 

Firavun ve çevresi tarihten ders 
almayı kesinlikle reddettiler. Tüm 
bunların karşılığında rahipler sınıfı-
nın kazandığı kuvvet kraldan imti-
yaz koparma asaletine dönüştü.18 
Çok geçmeden altın madenleri 
Amon tapınaklarına bırakıldı ve 



77

 Umran • Mayıs 2014

 TARİH BİR 'GEÇMİŞ' DEĞİLDİRTARİH BİR 'GEÇMİŞ' DEĞİLDİR

çalışıyordu.21 Fakat bu kargaşa 
ortamında zaten ipler Firavun’ un 
elinden yavaş yavaş çıkıyor ve oli-
garşinin hakim bulunduğu idari 
sistem tamamıyla bozuluyordu. 
Rahipler sınıfı oligarşisi kralın karşı-
sına bir kudret olarak çıktı. Onun 
kudretinin artışı nispetinde de kral-
lık otoritesi sarsıldı. Artık bunlara 
bağlı topraklardan bağlı askerler 
toplamak imkânsız hale geldi. 
Uzun yıllar savaştan nefret eden 
halkta askerlikten kaçıyordu. Kısa 
süre geçmeden Firavun kendileri-
ne toprak verilmiş ve askerliği mes-
lek edinmiş ordu kurma prensibini 
kabul etmeye zorlandı ve bu 
adamlar vergiden muaf tutularak 
imtiyazlılar sınıfına dâhil oldular.22 
Ülkede hukuki eşitlik yok oldu. 
Toplum daha önce olduğu gibi 
derece derece sınıflara ayrıldı. 
Daha önce kral tarafından temsil 
edilen devler birliği ilkesi, rahipler, 
idari oligarşi ve askerler gibi sınıfla-
rın dayanışmalarına bölündü.23 Bu 
durumda dahi Firavun Musa’ya 
pes etmedi. Dini otoritesini kulla-
narak halk üzerindeki etkinliğini 
pekiştirmek istedi. Amon kültüyle 
tanrılaşan şahsı etrafında yaptığı 
her şeyin meşru olduğunu, krala 
başkaldırmanın Tanrılara ve dine 
başkaldırmak olduğunu bir yan-
dan kölelere bildirirken diğer yan-
dan sistemin beslediklerine 
Musa’ya karşı tek saf halinde 
savaşmalarını zira Musa’nın onla-
rın yaşam tarzına müdahale ettiği-
ni söyleyerek onları kışkırtıyor ve 
ekliyordu: “bu kitle bu ülkenin 
gerçek sahipleri olduklarını iddia 
ederek sizin bu topraklar üzerinde-
ki iktidarınızı devirmek istiyor .” Bu 
bizim ölüm kalım mücadelemiz-
dir!. Hem bir düşünsenize inşaat-
taki tarladaki köleyle sizin konu-
munuz bir mi olsun?”24 Bu yıllarda 
monarşinin bütün politik ve sosyal 
bünyesi tembelleşti. Artık krallık 
mutlakiyeti sadece bir isimden iba-

ret kaldı. Fakat görünüşte varlığını 
devam ettirdi. Devlet daha önce-
den edindiği zenginliklere ve eya-
letlerden aldığı vergilere dayana-
rak ayakta kalabiliyordu. Artık 
Musa’nın mesajının dini yanı tüm 
Mısır’ı sarmış, halk saf tek tanrıcılık 
ve mistik Mısır pagan kültü ayrı-
mından birinde saf tutmuştu.25 
Firavun halkı açık açık tehdit edi-
yor ve kendisinden başka bir otori-
teyi kabulü en ağır şekilde cezalan-
dıracağını ilan ediyordu. Bu ülkede 
her şeyin sahibi ve belirleyicisi tek 
efendinin kendisi olduğunu söylü-
yordu.26 Musa ise ayağa kalktı, 
sessiz ve pasif yığınları artık aktif 
olmaya ve direnişe çağırdı. Diğer 
yandan Firavun Asur’un Hitit karşı-
sında kazandığı zafere çok geçme-
den seyircisiz kaldı. Hâlbuki bu 
zafer korunması için Mısır-Hitit ara-
sında adlaşma yapılmış olan ulusla-
rarası dengeyi alt üst etmişti. Fakat 
Mısırın iç durumu onu tarafsız 
kalamaya zorluyordu ki bu da 
anlaşmanın feshi demekti. O 
zamandan beri Asur hegemonya-
sının önü alınamadı. Mitan ülkesi 
tamamıyla Asur tesiri atına girdi ve 
Babil de ticaret yolları hâkimiyetini 
muhafaza edebilmek için Asur 
egemenliğini kabul etti. Diğer yan-
dan Akalar tüm Ege’de kontrolü 
sağlamışlar ve kuzey ticaret engeli 
Truva kentini baştan başa yakmış-
lardı. Daha da kötüsü 700 yıl önce 
olduğu gibi Dor istilaları tüm 
Yunanistan ve Anadolu’ya dalga 
dalga yayılıyordu. Dor istilaların-
dan kaçan yüz binlerce göçmen 
büyük devletlerin sosyal ve ekono-
mik istikrarlarını tehdit ediyordu. 
Yeni Ari istilalarının karşısında dün-
yanın iki süper gücü olan ne Hitit 
ne de Mısır kımıldayamadı. Hitit 
çözülüyor batı ve güney sahilleri 
istilacıların kontrolüne geçiyordu. 
Ari baskınları mahsulleri mahvedi-
yor ve Hitit halkını açlık tehdidiyle 
karşı karşıya bırakıyordu. 

İstilalardan kaçan yüzbinlerce göç-
men Suriye ve Lübnan’a sığınıyor 
ve Hitit toprakları yavaş yavaş 
savunmasız kalıyordu. Diğer taraf-
tan istilalardan Libya’ya sığınıp 
koloniler kuran göçmenler Mısır 
deltasına kadar istila hareketlerine 
girişiyorlar Firavun güçlükle buna 
karşı koyabiliyordu. Mısır birdenbi-
re Libya, Suriye ve denizden düş-
manlarla çevrili olarak kendini dün-
yanın diğer kesimlerinden ayrılmış 
buldu. İçerde Musa’nın başlattığı 
mücadelenin yanında ciddi bir mil-
liyetçilik krizi de çıktı ve ülke kendi 
içine kapandı. Uluslararası karga-
şadan Mısır’da çıkan ekonomik 
kriz bu kez çok ağır bir şekilde 
monarşik hâkimiyete darbe indirdi. 
İmparatorluktan gelen kaynaklar-
da kesilmişti. Şehirlerde artık vergi 
toplanamıyordu ve mali ihtiyaçlara 
cevap veremeyecek hale gelen 
kral, kendisinden yeni imtiyazlar 
isteyerek mabetleri gerçek bağım-
sız devletler haline getiren rahipler 
sınıfının isteklerine boyun eğmek 
zorunda kalıyordu. Ekonomik kri-
zin yarattığı mali kriz ülkenin feo-
dal bölünüşünü hızlandırıyordu. 
Ticaretin duraklaması da devleti 
yeniden derebeylik rejiminin kapalı 
ekonomisine götürüyordu.27 İşte 
tam da böyle bir durumda deltayı 
dahi koruyamayacak güçte olduğu 
sezilen Firavun’a karşı ülkenin her 
yerinde köleler tarafından aktif 
isyan hareketleri başladı. Libya isti-
lalarının ağırlığının ve ekonomik 
krizlerin yaptırımlarına karşı yetişe-
meyen kral yabancı isyancı köle 
kitlelerini sınır dışı etti.28 Ve Musa 
içerisinde yabancı birçok unsuru 
barındıran köle toplumuyla 
Mısır’dan çıktı. Musa’nın gerisinde 
Mısır’da halk; bunca krizin ortasın-
da kendilerini korumaya gücü 
yeten mabetler ve büyük toprak 
sahipleri gibi birçok sosyal kuvve-
tin etrafında toplanmıyordu. Bir 
kere püskürtülen Libya istilaları 
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Evet eğer ararsam onda bir çok 

kusur, hata bulabilirim. Ama bun-

ların tamamı benim anlatmak iste-

diğim şeyi, büyük resmi görmemizi 

engeller. Kişileri, kurumları, isimleri 

atalım, çağrılan şeye bir bakalım. 

Taraflara, Allah’ın çizdiği sınırda 

kimin, yüzlerce yıldır hor görülen 

bizleri kurtuluşa ve özgürlüğe 

çağırdığına bakalım. O halde 

bugün bu halkın karar verme vakti: 

Sarımsak soğan mı istiyor yoksa 

özgürlük ve onur mu? Eğer sarım-

sak ve soğan istiyorsak ben bir 

yüzyıllık gelecek tarihimizin avare 

avare bir şekilde onursuzca kendi 

sorunlarımızdan ve zilletimizden 

kurtulamamak olacağını kestirebili-

yorum. Bunun yanında eğer seçi-

mimiz özgürlük ve onurdan yanay-

sa yeryüzünün doğusundan batısı-

na kadar egemenliğin yeniden 

bizim olacağını da. 
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sürekli tekrarlanmakta ve ülkeyi 
baştan aşağı anarşiye sürüklüyor-
du. Sur ve kemerler ardındaki 
Aşağı ve Yukarı Mısır kentleri istila-
cılar için cazibe merkezleri haline 
geliyor ve Delta bu şehirlerin otori-
tesi altına girerek parçalanıyordu. 
Tahripler ve katliamlarla devam 
ede gelen bu süreç dünyanın bir 
süper gücünü; siyasi istikrarsızlık, 
ekonomik buhranlar, sosyal güven-
sizlik ve kaos ortamında denizde 
yapayalnız bir şekilde boğmuştu. 
Bunun yanında dünyada üzerinde-
ki tüm dengeler değişmiş iki süper 
güç Mısır ve Hitit bitmiş, kuzeyden 
gelen Ari istilaları tüm dünyayı alt 
üst etmişti.29 Sağlam ve sözü 
geçen büyük bir gücün olmadığı 
bir karışıklık ortamında köleleri 
Mısır’dan çıkaran Musa’nın Rabbi 
onlara süt ve bal akan ülkeyi, en 
doğudan en batıya kadar yeryü-
zünde egemenliği vadediyordu.30 

Musa yüzlerce yıl asimile politikala-
rına kurban olmuş nesillere “Allah 
sizden bir kurban kesmenizi isti-
yor, O Apis öküzünü yani Mısır 
topraklarında egemen güçlerin 
yapıp ettiklerini meşrulaştıran tüm 
inanç biçimlerinden kurtulmanızı 
istiyor!” diye başladı.31 Fakat bu 
böyle olmadı Musa’nın yokluğun-
da, eski inanç biçimlerini Musa’nın 
inanç biçimleriyle sentezleyenler 
ya da eski inançlarına Musa’nın 
getirdiği mesajdan bir şeyler koya-
rak bu kitleyi yönlendiren eğilimler 
oldu.32 Musa halkının siyasi gelece-
ği adına fetih girişimlerinde bulun-
du fakat bu kitle başlarına gelen 
her kötülüğü ondan bilerek ona 
itaat etmedi. Musa Allah’ın yardı-
mıyla onlara özgürlüğü, şerefi ve 
onurlarını tekrar kazandırmış olsa 
da bu halk Mısır’daki konumlarıyla 
bugünü karşılaştırma yolunu seçti-
ler. Kendilerine en ağır yaptırımları 
yapsa bile Mısır ile Musa’yı karşı-
laştırdılar. Nihayetinde Allah dün-
yanın süper güçlerini gözleri önün-

de teker teker denizde boğmuş ta 
olsa ve siyasi egemenliğin yok 
olduğu bir dönemde ve bir yerde 
onlara siyasi üstünlüğü vadetmiş 
te olsa bu halk onursuz ama karnı 
tok olmayı tercih etmişti. 
Yüzyıllardır kendilerini içlerinde 
bulundukları zulümden kurtarması 
için bir lider göndermesini talep 
eden kölelere Allah bir lider gön-
dermiş ve yeryüzünde hor görü-
lenlere batısından doğusuna onu 
kendilerine varis kılacağına söz 
vermişti.33 Fakat Allah değil onlar 
sözünden dönmüş oldu. Şimdi 
eğer bir ders çıkartmak gerekiyor-
sa kendi halimize bakalım. 
Uzatmadan söylemek gerekirse 
yeryüzünde bizler yüzyıllar boyun-
ca mazlumluğumuzu, ezilmişliği-
mizi, sömürülüşümüzü, zilletimizi 
ve onursuzluğumuzu üzerimizden 
kaldıracak, bizleri yeryüzünde ege-
men ve varis kılacak bir yardım 
dilemiştik. Dedelerimiz, onlarında 
dedeleri, babalarımız ve bizler. 
Fakat bugün halktan aldığı güçle 
egemen güçlere karşı çıkan, dün-
yanın süper güçlerinin mahallesin-
de onlara kafa tutan, evet oldu-
ğundan fazla gözüken fakat bizle-
re süper güçlerinde olduğundan 
daha fazla gözüktüğünü öğreten, 
yeryüzünün Tanrısının seçkinlerin 
ve sermayedarların değil kölelerin, 
mazlum halkların ve ezilenlerin 
Tanrısı olduğunu gösteren, 
Allah’ın gündeminin mazlumların 
gündemi olduğunu hatırlatan biri 
var. Kendilerinin karşısına çıktığın-
da ve egemen güçlerin “göster 
bakalım neyin varmış?” dediklerin-
de asasının; Fas’tan Pataniye kadar 
hor görülmüş milyonarca insanın 
dualarıyla dehşete düşüren bir 
ejderhaya dönüştüğü bir adam. 
Çağırdığı şeyin hiçbir sanal gün-
demle örtülemediği, hiçbir şanta-
jın, yıpratma girişiminin; onun 
mesajının mazlum halklara sesleni-
şinin önüne geçemediği biri var. 
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Furkan GENÇOĞLU

adayla seçime girdi. Yıllarca 

küfrettiği cemaat(!) ile işbirli-

ği yapmakta bir sakınca gör-

medi.  MHP desen CHP ile 

Anadolu’nun birçok noktasın-

da ittifaklara girişti ve büyük 

ölçüde tabanını buna ikna etti. 

Meselenin sadece bir seçim 

olmadığı apaşikâr. Cumaya 

giden ateistler, eşcinselliği nor-

mal gören “Sosyal İslamcılar”, 

ülkücü adaya oy veren sosyalist-

ler vb. Son yıllarda yaşadığımız 

süreçlerin etkisiyle, Biz kimiz? 

Ne için varız? Ve neyin müca-

delesini veriyoruz? sorularına 

cevap veremeyen, birey olma 

tutkusuyla oradan oraya savru-

lan, çağın küçük burjuva hazcısı 

milyonlar olduk.

Diğer kesimlerle ilgili mese-

lelere girmeye gerek yok. Esas 

itibariyle, bir müslüman olarak, 

müslümanların ahvalini değer-

lendirme, dönüp kendimize 

bakma ihtiyacı söz konusu. 

Önce kendimizden başlama-

mız gerek. %45 alınsa, %60 

alınsa, hatta bütün ülke bize 

(AK Parti’ye) oy verse ne olur? 

İktidar mutlak galibiyet midir? 

Bazıları iktidarda kaybeder oysa-

ki.  AB uyum yasaları, Kopenhag 

kriterleri, demokratikleşme 

paketleri, muhtıralar vb. derken 

nasıl bir liberalizasyon sürecinin 

bir parçası olduğumuzun farkı-

na varabildik mi? Özüne, fıtra-

tına yabancılaşan bir toplum, 

nasıl olacak ta vahyi kuşanarak 

İslâm toplumunu inşa edecek 

ve kurtuluşa erişecek!? İlkeler 

ayaklar altına alınmışken, insan-

lar ne olduğunu bilemez halde, 

birilerinin ağzıyla hareket edip 

iradesizleşmişken, maddi bir-

takım planlar ideallerin önüne 

E
vet malumunuz çok g ergin, 

çok çetrefilli bir seçim pro-

paganda dönemini geride bıra-

karak yeni bir seçim atmosfe-

rine yelken açmış durumdayız.  

Bağrışlar, çağrışlar bol haka-

ret, bol argo, bol sataşmanın 

olduğu,  parti menfaatlerinin 

yine memleket menfaatlerinin 

önüne geçtiği bir propaganda 

dönemi geçirdik. Türkiye’de 

siyasal iletişimin çöktüğünü ilik-

lerimize kadar hissettik. En ilkel, 

en ucuz, en basit metotlarla 

insanların karşısına çıkıldı ve bir 

şeyler anlatıldı. Hepimiz türlü 

türlü kanallardan bizlere nak-

şedilen enformasyonlarla belirli 

kutuplara entegre edildik ve 

belli yönelimler gösterdik. Ama 

bu belli yönelimleri gösterirken 

de büyük çoğunluğumuz içinde 

bulunduğumuz durumdan çok 

rahatsız olduk.  Bir medeniyet 

mirasçısı toplum,  bu kadar 

kaba, bu kadar ilkel bir davra-

nış bütününün ortağı olamazdı. 

Fakat maalesef olmak zorun-

da kaldı. Neden oldu, nasıl bu 

noktaya geldi, esaslı bir şekilde 

bunu konuşmamız lazım.

Hangi partinin ne kadar 

oy aldığı, başarılı olup olmadı-

ğı gibi mevzulara girmeye hiç 

gerek yok. Herkes alacağını 

aldı ve kenara çekildi. Yeni bir 

atmosfere girilirken, saflarını 

sık tutmanın ve elinde bulunan 

potansiyelini  kaybetmemenin 

telaşına düştü. Peki, rakamları 

ve istatistikleri çıkartırsak bu 

seçim sonuçlarından başka ne 

çıktı? Bunu hiç sorguladık mı? 

Türkiye’de bir kimlik krizinin 

olduğunun ve bunun Gezi Parkı 

olaylarıyla doruğa ulaştığının 

farkına varabildik mi? Veya kav-

ram kargaşasının ne boyutlara 

ulaştığını görebildik mi? İşte 

son aylarda yaşadıklarımızdan 

ve bu seçimdeki tablodan ben 

bu karmaşık durumu çıkarttım 

biraz.  Ne ittifaklar, ne savrul-

malar, ne söylemler ve daha 

neler neler… CHP Kemalizm’in 

katı ilkesel tutumunu ayaklar 

altına alarak, argümanlarından 

vazgeçerek   bu ülkenin baş-

kenti Ankara’da  ülkücü(!) bir 

adayla, bu  ülkenin en büyük 

şehri  İstanbul’da ise ne olduğu 

belli olmayan ve daha önce 

partiden hırsız(!) diye attığı bir 

İfrat ve tefrite kaçmadan, ahlaklı, erdemli, dürüst ve yaşanan 
gelişmelere tavır alan bir hayat nizamını yaşayabileceğimizi 
herkese göstermenin vakti değil mi?
Kendimize bakmanın, hayatımızı sorgulamanın vakti değil mi?
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geçmişken biz nasıl kurtuluşa 

ereceğiz? Salt yüksek yüzdeler-

le oy alarak mı kurtuluşa ere-

ceğiz?  Müslüman şahsiyetler 

hızla esir bireylere dönüşürken, 

nitellik/kalite yerlerde sürünür-

ken nicelliğin  artmasının ne 

manası olabilir ki?

Eğer bir toplumda kendi-

ne müslüman diyen bir adam,  

sabah kahvaltısını sabah prog-

ramlarının yapıldığı, tele ekran-

larda gösterilen, çok bağrışlı, 

çok renkli,  çok çiçekli bir stüd-

yodan gelen dedikodular eşli-

ğinde yaptıktan sonra abdestini 

alıp sokağa çıkıyorsa. Bir ban-

kanın bankamatik kuyruğuna 

girip facebook durum güncel-

lemelerine bakıyor daha sonra 

kredi kartı hesap ekstresini yatı-

rıp vakit namazını cemaatle eda 

etmek için camiye geçiyorsa. 

Cami çıkışı cami yakınlarında bir 

kahveye gidip tavla masasında 

yancı oluyorsa. Akşam evine 

geldiğinde dizilerle, şov prog-

ramlarıyla, medya maymunla-

rının nutuklarıyla kendinden 

geçiyorsa…

Eğer bir toplumda yolsuzluk, 

hırsızlık alenileşmişse ve ‘’çalı-

yor ama çalışıyor’’ mantığı müs-

lüman zihinlere nakşedilmişse…

Eğer bir toplumda fuhuş, 

arsızlık normalleşmişse ve meş-

ruiyet zemini kazanmışsa…

Eğer bir toplumda hırsızlık 

arsızlık, ahlaksızlık ile elde edi-

len gelir ile hayır yapılabileceği 

riyakârlığı kabul görüyorsa…

Eğer bir toplumda insanların 

birbirine saygısı kalmamışsa, bir-

likte yaşama ümidi ortadan kay-

bolmuşsa, birilerinin mutluluğu 

birilerinin mutsuzluğunu ortaya 

çıkartıyorsa…

Eğer bir toplumda kadınlar 

anlamsız cahili sebeplerle öldü-

rülüyorsa, çocuklara tecavüzler 

artmışsa, aileler sudan sebepler-

le parçalanıyorsa… 

Eğer bir toplumda kardeşlik/

uhuvvet hukuku yerini kavga/

husumet hukukuna bırakmışsa,

Eğer bir toplumda mahremi-

yet olgusu kalmamışsa, öyle ki 

dindar(!) diye ünlenmiş 

insanlar (hocaefendiler) insanla-

rın yatak odalarını araştırır hale 

gelmişse, tecessüsü iş edinmiş-

se…

O toplumda %90 oy alınsa, 

ne kıymeti var! Cahili unsur-

lara bulaşmış, vahyi güzellik-

lerden hızla ayrılan, kurtuluşa 

ermekten, ilahi merhameti hak 

etmekten uzaklaşan ve böylece 

kaybetme, helak olma sürecine 

girmiş bir toplum özelliklerine 

doğru hızla yuvarlanalıyorsa ne 

fayda!

“Fe eyne tezhebun/bu gidiş 

nereye?’’ sorusu burada dev-

reye giriyor. Evet bu gidişimiz 

nereye? Dış güçleri alt etsek, 

dünya dengelerini sarssak ne 

olur! İçerideki iç güçler peri-

şan. Ekonomik büyüme, milli 

gelirler, dolarlar, eurolar, asgari 

ücretler, memur maaşları, tüke-

tim malları, AVMler, borsalar, 

iş kuleleri, bankalar, reklamcı-

lar, borsacılar. Ne faydası var. 

Bazen en zenginken kaybeder-

sin. Bazen iktidarın doruğunda. 

Bazen ise muhalefetin küçük bir 

parçasıyken. Kaybetme durumu 

bunların hiçbiriyle alakalı değil-

dir oysa.

Smart-HD ekranlardan ifsad, 

dedikodu, fuhuş akarken, rek-

lam panolarındaki tüketim 

hazcılığı hepimizi tutsak eder-

ken, sokak çocukları elinde 

bir poşet mendille arkamızda 

koştururken, mülteciler, gari-

banlar, muhtaçlar parklarda 

bahçelerde battaniyelerine 

sarılıp uyurken artık ‘’ey iman 

edenler, iman ediniz’’ diyen 

Yaratıcının bu büyük uyarısına 

kulak kabartmanın vakti değil 

mi? İlkelerimizi kutsal dediğimiz 

kitabımızdan okuyup içselleştir-

menin vakti değil mi? Özüne 

ve fıtratına yabancılaşan, binbir 

türlü ideolojik fırıldaklığın peşin-

de koşan toplumu kurtuluşa 

çağırmanın vakti değil mi? İfrat 

ve tefrite kaçmadan, ahlaklı, 

erdemli, dürüst ve yaşanan 

gelişmelere tavır alan bir hayat 

nizamını yaşayabileceğimizi her-

kese göstermenin vakti değil 

mi? Evet, kendimize bakmanın, 

hayatımızı sorgulamanın vakti 

değil mi? Evet şimdi tam vakti. 

Henüz vakit varken...

Diğer kesimlerle ilgi-

li meselelere girmeye 

gerek yok. Esas itiba-

riyle, bir müslüman 

olarak müslümanların 

ahvalini değerlendir-

me, dönüp kendimi-

ze bakma ihtiyacı söz 

konusu. Önce kendimiz-

den başlamamız gerek. 

%45 alsak, %60 alsak 

hatta bütün ülke bize oy 

verse ne olur? İktidar 

mutlak galibiyet midir? 

Bazıları iktidarda kay-

beder oysaki!... 
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