
SOMA: YAS VE HESAP
KRONY KAPİTALİZM, NEOLİBERAL POLİTİKALAR VE ÜRETİMİN KARANLIK AYNASI

“Bir kömür/ Bin ömür/ Kül değil/Gül ölür” diyordu Ali Emre.  Türkiye mayıs ayında yürekleri sızlatan bir 
acıyı yaşadı. Soma’da bir kömür ocağında meydana gelen olay, netice itibariyle resmi rakamlara göre 301 canın 
aramızdan ayrılmasına sebep oldu. Allah hepsine rahmet etsin. Facia, an itibarıyla Türkiye’deki ölümlü kazaların 
en büyüğü haline geldi. Türkiye’nin madenlerde gerçekleşen kazalarda ilk sırayı çekmesinin aşırı büyüme hırsın-
dan taşeronlaşmaya birçok sebebi var. Ancak bu sebeplerin başında denetimsizlik geliyor. 

Acaba, Soma kömür ocaklarında gerekli güvenlik önlemleri alınmış olsaydı, denetimler kâğıt üzerinde değil de 
gerçekten tam olarak yapılmış olsaydı, daha önce can kayıplarıyla sonuçlanan maden kazalarından ders alınmış 
olsaydı, Allah’ın bir başka kaderine yani can kayıplarının sıfıra yakın olacağı bir takdir-i ilahiye nail olunmaz mıydı? 
Şüphesiz takdir Allah’ındır ama tedbir de görevimizdir. Türkiye’ de kömür düşük kalorilidir, dolayısıyla verimsizdir 
ve maliyetler yüksektir. Bütün kömür kaynaklarını kullanma gibi bir politika benimsendiği için de maalesef şirket-
lerin maliyetlerden yapacağı kesintilere göz yumulabiliyor. 

Akhisar’da, Soma’da, Kırkağaç’ta, Kınık’ta, Savaştepe’de insanların hayatı bu madenler. Sağcısı, solcusu, 
Alevi’si, Sünni’si, Türk’ü, Kürd’ü beraber çalışıyorlar, beraber ölüyorlar, beraber sömürülüyorlar. Hepsinin dertleri 
ve sorunlarının benzer olduğu görülüyor. Bir daha bu kazanın yaşanmamasını istiyorlar. Gerekli denetimlerin 
sağlıklı bir şekilde yapılmasını istiyorlar. Kalan yetimlere sahip çıkılmasını istiyorlar. O madenden sağ çıkan işçiler 
tekrar madene girmek istemiyorlar. Alternatif bir istihdam sağlanmasını talep ediyorlar. Öte yandan madenci-
liğin yüksek istihdam kapasitesi nedeni ile işsizliği emmede oynadığı önemli rol de bu meselede özel öneme 
sahiptir. Madencilik sektöründe yaklaşık 120.000 kişinin çalıştığı tahmin edilmektedir. Madencilik istihdam 
ağırlıklı bir sektördür. Sektörde çalışan 1 kişi diğer yan sektörlerde çalışan 12 kişiye istihdam sağlamaktadır.  
Türkiye’de işsizliğin önlenmesi için yeni istihdam alanlarının yaratılması zorunludur. Bunun için de en önemli 
sektörlerden biri madenciliktir.

Özellikle  riskli işlerde sanırım düşünülecek ve uygulanması gereken en başta gelen husus; iş güvenliği ve 
işçi sağlığı üzerine olan güvenliktir. Bir işten ya da yapılan işin kazancından ziyade en önemli konu; iş ve işçi 
güvenliği konusudur. İş yerinde iş ve işçi güvenliği konusunda özellikle kapitalist zihniyetli yatırımcılar, üreteceği 
meta konusunda maliyet hesabı yaparlarken malın çokça üretilmesini değil en başta işçinin hayatını ve sağlığını 
düşünmek zorundadır. Türkiye gibi neoliberalizme erken geçip geç yol alan, sadece belli sahalarda vitrin, tüketim, 
imaj gibi dar ama gözde alanlara yüksek maliyet çıkaran ülkelerde alt yapı sektörlerinde çalışanlar büyük sıkıntı 
çekmektedirler. “Güvenlik” sistemleri de neoliberal iktisadın alanına girmesine rağmen Türkiye’de hâlâ yer bul-
mamıştır. Neoliberal politikaları uygulama, Müslüman ülkelerde bunun taşıyıcılığını yapma gibi misyonlar, Soma 
ile birlikte ciddi olarak sorgulanır hale gelmiş durumda. Daha önemlisi sadece ağır iş kollarında çalışanların değil, 
AVM’lerde, taşeronda uzun saatler çalışıp, sabah 10 gece 10 arasında mesai yapıp, ailesi ve çocuklarıyla bağları 
zayıflayan bir düzenin de sınırlarına gelmiş durumda. O yüzden bu olaylar yaşadığımız hayat üstüne ciddi olarak 
düşünmemizi sağlamazsa çok daha yakıcı ve yıkıcı gelişmelerle karşılaşmak kaçınılmaz olacaktır. İmdi, Soma  
maden ocağındakilerin ülke yöneticilerine, siyasetçilere, iş adamlarına, yetkili ve yetkisiz tüm duyarlı çevrelere 
verdikleri dersleri çok iyi okumalı ve üzerimize düşenleri hakkıyla yerine getirmeliyiz. Öncelikle Soma maden 
ocağında ve ocaklarında alınması gereken güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğu,  hayatını kaybeden 301 işçi ile 
çok acı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Burada hiç kimse, ihmalleri, tedbirsizlikleri, “maliyet düşürme” adına emeği 
ucuza kapatan ve nice canları hiçe sayan “haram yiyici” mantığı görmezden gelemez ve işlenen cinayetin üzerini 
“kader” diyerek örtemez!  Dolayısıyla bu ateşin  hepimizi yakacağının şuuruyla  hareket etmeli, Hesap gününü 
akılda tutarak yaşananların hesabının  takipçisi olmalıyız!

“Ey müminler, kendinizin, ana-babanızın ve akrabalarınızın aleyhinde bile olsa, adalete sıkı sıkıya bağlı 

kalınız ve Allah için şahitlik ediniz. Haklarında şahitlik ettiğiniz kimseler ister zengin, ister fakir olsunlar, Allah 

kendilerine herkesten daha yakındır. O halde nefsinizin arzusuna uyarak doğruluktan sapmayınız. Eğer kay-

paklık eder, ya da şahitlik yapmaktan kaçınırsanız, kuşku yok ki, Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Nisa/135)

Hidayet rehberi Kur’ân’ın inmeye başladığı, rahmet ve saadet ayı Ramazan-ı Şerif’in İslâm dünyası ve insanlık 
için hayırlara, barışa vesile olması dualarımızla yeni sayımızda buluşmak üzere...

                                                                                                                                           Umran
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G Ü N D E M  SOMA ŞAHİDLERİNİN MESAJLARI 

Abdullah YILDIZ

Acaba, Soma kömür ocaklarında gerekli güvenlik önlemleri alınmış 
olsaydı, denetimler kâğıt üzerinde değil de gerçekten tam olarak yapılmış 
olsaydı, daha önce can kayıplarıyla sonuçlanan maden kazalarından ders 
alınmış olsaydı, Allah’ın bir başka kaderine yani can kayıplarının sıfıra 

yakın olacağı bir takdir-i ilahiye nail olunmaz mı ydı?  

Soma Şahidlerinin
Mesajları

13 Mayıs günü Soma’da meydana gelen maden 
kazasında 301 kömür işçisi kardeşimiz “şe-

hid” oldu. Aile efradının rızkını temin etmek için 
kara toprağın yüzlerce metre derinliklerinde ‘bir 
avuç kömür için ömür veren’cefakâr yiğitlerin, çı-
kan yangında boğularak “şehid” olmaları yürekle-
rimizi dağladı…

İnşaallah onlar Peygamber Efendimiz’in (s.) 
“şehidler” kervanına eklediği kutlu insanlar oldu-
lar…

Efendimiz (s.) şöyle buyurdu: “…Şehitler Al-
lah yolunda öldürülmenin dışında yedi sınıftır: 1) 
Taun (Veba) hastalığından ölen şehittir. 2) Suda 
boğularak ölen şehittir. 3) Zatü’l-Cenb (karaciğer 
zarı iltihaplanması) hastalığından ölen şehittir. 4) 
Karın hastalığından ölen şehittir. 5) Yangında ölen 
şehittir. 6) Yıkıntı altında kalarak ölen şehittir. 7) 
Karnındaki cenin sebebi ile ölen kadın da şehit-
tir.” (Malik, 232, 233; Ebu Davud, 3111; Müslim, 
1914/164; Nesei, 1846; İbnMace, 2803; İbnHib-
ban, 1616; Hakim 1/352; Ahmed 5/446.)

Dahası; onlar, Efendimiz’in (s.) öptüğü ve “ateş 
dokunmaz” buyurduğu nasırlı ellerin sahipleridir.

Hicretin 9. yılı idi. Peygamberimiz (s.), Te-
bük seferinden dönmekteydi. Medineli Müslü-
manlar, İslâm ordusunu karşılamak için şehrin 
dışına kadar çıkmışlardı. Karşılayanlar arasında 
büyük sahabe Muâz b. Cebel de (r.a.) vardı. O, 
bir özründen dolayı Tebük gazâsına katılamamış-
tı. Peygamberimiz, kendisini karşılamaya gelen 
Müslümanlarla tek tek el sıkıştı, tebriklerini kabul 

etti. Bu arada Hz. Muaz ile de el sıkıştı ama onun 
ellerinin sertleşmiş ve nasırlaşmış olduğunu fark 
etti. Efendimiz (s.): 

- “Yâ Muaz, ellerinin sertliği nedendir? Bu na-
sırlar nasıl oldu?” diye sormaktan kendini alama-
dı. 

Hz. Muâz, elinin sertliği ile Efendimiz’i rahat-
sız ettiğini düşündü. Özür dilercesine, durumu 
açıkladı: 

- “Ey Allah’ın Rasûlü! Ben çoluk çocuğumun 
rızkını kazanmak için uğraşıyorum. Ellerimden 
testere, keser, kazma, kürek, çekiç hiç düşmüyor. 
Bu yüzden ellerimin yumuşaklığı gitti, bu şekilde 
nasırlaştı.” 

Bu söz üzerine Peygamberimiz, Muâz’ın alnını 
(bir rivâyette ellerini tutarak avuç içlerini) öptü ve: 

- “Bu ellere ateş dokunmaz. Âhirette Cehennem 
ateşi dokunmaz” buyurdu.

Öncelikle, şehidlerimizeCenâb-ı Hak’tan rah-
met ve ocaklarına ateş düşen ailelerine ve yakın-
larına da sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Milletimizin 
başı sağ olsun. Allah, dualarımıza, şehidlerimizi 
şahit kılsın.

“İnnâlillâhi ve innâileyhirâci‘ûn”

Biz müminler, mümin kardeşlerimize bir “mu-
sibet” isabet ettiğinde, hemen istircâ ederek: 

“İnnâlillâhi ve innâileyhirâci‘ûn: Biz Allah’a 
aitiz ve hiç şüphesiz O’na dönecek olanlarız” de-
riz.
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Ve biz biliriz ki, bu dünya bir “imtihan 
dünyası”dır ve biz “biraz korku, biraz açlık ve 
bir parça da mallardan, canlardan ve ürünlerden 
azalma ile” imtihan edilmekteyiz ve edileceğiz de 
(Bakara/155-156).

Kur’ân-ı Kerim, bu âyetlerde böyle musibetle-
re sabredenlerin imtihanı kazanacağını beyan eder 
ve Bakara/253’te “Sabırla ve namazla Allah’tan 
yardım dileyin!” buyurur. Öyleyse biz, bu musi-
betlere sabredip namaz kılarak Allah’a yürekten 
niyaz etmeli ve  aileleri için O’ndan yardım dile-
meliyiz.

Dahası; onlara dua etmeyi sürdürürken, geride 
kalanlarına fi ili dua ve yardımlarımıza devam et-
meli, onlar için yapabileceğimiz her şeyi el birlik 
yapmalıyız. Aslında, Soma “şehidlerinin” belki de 
ilk şahitlikleri, onların geride bıraktıkları için Tür-
kiye insanının gösterdiği duyarlık ve dayanışma 
oldu. İşte bu duyarlık, birkaç gün sonra unutulup 
gitmemeli, uzun soluklu bir dayanışma çabasına 
dönüşmelidir.

Zira Soma maden ocağındakilerin şahitlik et-
tikleri hakikatler ve verdikleri mesajlar bunlardan 
ibaret değildir; onlar aynı zamanda bundan sonra 
alınması gereken tedbirlere de işaret ve tanıklık 
etmişlerdir…

Musibetler ve “Bir Kaderden Bir Başka Kadere”…

İmdi, Soma  maden ocağındakilerin ülke yö-
neticilerine, siyasetçilere, iş adamlarına, yetkili ve 
yetkisiz tüm duyarlı çevrelere verdikleri dersleri 
çok iyi okumalı ve üzerimize düşenleri hakkıyla 
yerine getirmeliyiz. 

Öncelikle Soma maden ocağında ve ocakla-
rında alınması gereken güvenlik tedbirlerinin ye-
tersiz olduğu, 301 şehidin can yakıcı şehadetleri 
ile çok acı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Burada hiç 
kimse, ihmalleri, tedbirsizlikleri, “maliyet düşür-
me” adına emeği ucuza kapatan ve nice canları 
hiçe sayan “haram yiyici” mantığı görmezden ge-
lemez ve işlenen cinayetin üzerini “kader” diyerek 
örtemez! 

Yüce Rabbimiz, Kur’ân-ı Kerim’de, başımıza 
gelen her “musibet”i kendi yanlışlarımıza bağlar:

“Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi 
ellerinizle yapıp-ettikleriniz yüzündendir.” (Şûrâ 
42/30)

Başımıza gelen her musibetteki kendi vebali-
mizi Allah’a (c.c.) fatura etmek, Allah’a hakaret 
olur. 

Efendimiz de (s.), kendi ihmallerimiz sonucu 
başımıza gelen musibetler hakkında çok sert ko-
nuşur:

Câbir (r.a.) anlatıyor: Bir adamın başına taş 
düştü, başı yarıldı, sonra da cünüp oldu. Arka-
daşlarına; ‘Teyemmüm yapmak için bana izin var 
mı?’ diye sordu. Onlar; ‘Hayır! Suyu kullanmaya 
gücün yetiyor, sana izin bulamıyoruz’ dediler. Yı-
kandı ve öldü. Durum Rasûlüllah’a (s.) bildirilin-
ce şöyle buyurdu: “Kahrolasılar! Öldürdüler onu! 
Bilmedikleri konuda sorsalardı ya!.. Teyemmüm 
yapması, yarasını sarıp bağlaması, onu meshedip 
kalan vücudunu yıkaması yeterliydi.”(İbn Mâce, 
Tahâre 93; Ebû Dâvûd Tahare, 127.)

Hz. Ömer de (r.a.) bir askeri harekât esnasın-
da, bulaşıcı tâûn/veba hastalığı bulunan bir kasa-
baya uğramaktan vazgeçer. “Ey Ömer, Allah’ın ka-

Kazadan kurtulan bir maden işçisi bir 
kardeşimiz anlatıyor: “Yangın çıktığında 
herkes panik halinde maskelerine sarıldı-
lar. Fakat maskelerin bir kısmı çalışmı-
yordu, bir kısmı da küflenmişti. Bu durum 
karşısında yaşlılar maskelerini gençlere, 
gençler de evlilere veriyor, kendilerini feda 
ediyorlardı.”
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derinden mi kaçıyorsun?” derler. Hz. Ömer (r.a.), 
onlara şu anlamlı cevabı verir: “Evet, Allah’ın bir 
kaderinden bir başka kaderine kaçıyorum!”

Acaba, Soma kömür ocaklarında gerekli gü-
venlik önlemleri alınmış olsaydı, denetimler kâğıt 
üzerinde değil de gerçekten tam olarak yapılmış 
olsaydı, daha önce can kayıplarıyla sonuçlanan 
maden kazalarından ders alınmış olsaydı, Allah’ın 
bir başka kaderine yani can kayıplarının sıfıra ya-
kın olacağı bir takdir-i ilahiye nail olunmaz mıy-
dı? Şüphesiz takdir Allah’ındır ama tedbir de gö-
revimizdir.

Soma Şahitlerinin Verdikleri Dersler

Öte yandan, Soma maden ocağındakilerin yü-
rek yakan  şahitlik öykülerini ve onların geride 
bıraktıklarının bir o kadar dramatik hatıralarını 
anlatarak, onlara ve emanetlerine karşı görevleri-
mizi savuşturamayız…

Maden ocağındakileri kirli siyasi emellerine 
malzeme yapan insaf ve vicdan yoksunlarına ge-
lince; Allah Teâlâ onlara elbette hak ettikleri ceza-
yı bu dünyada da ahirette de verecek ve  şahitlerin 
aziz bedenleri üzerinden siyasi rant devşirmeye 
kalkışanları milletimiz asla affetmeyecektir. 

İmdi, bize düşen; 301 canın, duyarsız vic-
danlara ve insanlığını yitiren insanlara haykırdığı 
mesajları doğru okuyarak, körelen vicdanları ye-
niden harekete geçirmek ve insanlığımızı yeniden 
inşa etmektir. 

Maden ocağına her girişte eşi-dostu ile 
helâlleşerek ve her çıkışta birbirlerine ‘geçmiş ol-
sun’ diyerek, adeta her gün ölüp her gün dirilen 
kömür emekçilerinin farklı bir maneviyata ve tes-
limiyete sahip oldukları biliniyor. Onlar, kendi-
lerini herkesten daha çok ölüme yakın hisseden 
insanlar…

Kazadan kurtulan bir maden işçisi bir karde-
şimiz anlatıyor: “Yangın çıktığında herkes panik 
halinde maskelerine sarıldılar. Fakat maskelerin 
bir kısmı çalışmıyordu, bir kısmı da küfl enmişti. 
Bu durum karşısında yaşlılar maskelerini genç-
lere, gençler de evlilere veriyor, kendilerini feda 
ediyorlardı.”

Bu olay bize, Yermuk Savaşı sonrasında yara-
lılar arasında amcaoğluna su yetiştirmeye çalışan 
sahabeyi hatırlatıyor: Sahabe tam ona su uzatır-
ken, az ilerde ‘su, su’ diye inleyen birinin sesini 
işitir… Amcaoğlu, suyu o yaralı kardeşine ver-
mesini işaret eder… Tam ona verecekken yine su 
isteyen bir başka feryat duyar… İkinci yaralı da 
suyu üçüncüye vermesini söyler… Fakat yanına 
vardığında onun vefat ettiğini görür; tekrar ikin-
ciye döner; o da son nefesini vermiştir; can hav-
li ile amcaoğluna döner; bakar ki, o da ruhunu 
Rahman’a teslim etmiştir… 

Soma şahitleri, sahabe asrında yaşanan bu eş-
siz sahneyi çağımıza taşıdılar adeta…

Bir başkası… Kendi çabalarıyla kömür oca-
ğından sağ çıkan bir yiğit… Eline keser, çivi vb. 
gereçler alarak, arkadaşlarını kurtarmak için tek-
rar madene giriyor… Birkaç kişinin kurtulmasına 
yardım ediyor… Ama kendisi bu kez madenden 
çıkmayı başaramıyor… 

Bu yaşananlar, kardeşini kendi nefsine tercih 
etmek yani “îsâr” değil de nedir?

Kömür ocağından sağ kurtulan ve ambulans-
ta sedyeye yatarken “çizmelerimi çıkarayım mı?” 
diye soran Murat kardeşimizin, bu davranışı sıkça 
ekranlara geldi ve çok konuşuldu. Murat neden 
böyle sorduğunu açıklarken diyor ki: 

- “Temizlik imandandır. Sedyeyi kirletmek is-
temedim. Çünkü o sedyede başkalarının da hakkı 
var. Ve devlet malına zarar vermek istemedim.” 

Bu sözler; imanı, insanlığı, hakkaniyeti, edebi, 
zarafeti… unutan insanlara ve insanımıza; İslâmî 
duyarlığın, insafın, adaletin, âdâbın, inceliğin, in-
saniyetin… ne olduğunu öğretmiyor mu?

Soma şahitlerinin verdikleri mesajlar elbette 
bunlardan ibaret değil…

Tekraren: Yüce Rabbimiz, onlara “şehid” mua-
melesi yapsın ve mekânlarını Cennet eylesin. Ge-
ride kalanlarına sabır ve sekinet versin. Bizlere de, 
Soma şahitlerinin geride bıraktıkları emanetlere 
sahip çıkmayı ve bir daha böyle bir facianın yaşan-
maması için, insan olarak üzerimize düşen görev-
leri hakkıyla yerine getirmeyi nasib eylesin! Âmin.
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Öner BUÇUKCU

Cumhurbaşkanlığı seçimleri politik aktörlerde belirgin bir değişiklik meydana 
getirmeyeceği gibi Esed, seçim sonuçlarının Baas rejiminin politikalarının halk 
tarafından onaylandığını iddia ederek muhaliflere ve sivillere yönelik baskı ve 
şiddetin dozunu artıracak, bu bağlamda Suriye krizi hem ülke içerisinde hem 

de bölgesel olarak derinleşmeye ve istikrarsızlık üretmeye devam edecektir.

SURİYE’DE PLEBİSİT:                                                                                                           
Beşar Esed Kalsın mı Yoksa Beşar Esed Kalsın mı?

Ü
lke içerisinde 6,5 milyon insanın yer değiştir-
mek zorunda bırakıldığı, 3 milyondan fazla 

insanın mülteci olarak farklı ülkelerde zor koşul-
larda yaşamak zorunda bırakıldığı bir dönemde, 
kullanılan kimyasal silahlar, ortaya çıkan işkence 
görüntüleri, gözaltında ya da tutukluluk halinde 
kaybolan muhalifler, devam etmekte olan iç savaş, 
kuzeyde IŞİD ve PYD arasındaki nüfuz müca-
delesinin yarattığı istikrar-
sızlık gölgesinde 3 Haziran 
2014’te Suriye’de “kalan” 
insanların sandığa gide-
ceği Cumhurbaşkanlığı 
seçimi gerçekleştirile-
cek. Cumhurbaşkanlığı 
aday adaylığı için 
Suriye Yüksek Anayasa 
M a h k e m e s i ’ n e 
2’si kadın ve biri 
Hıristiyan olmak üzere 
toplam 24 kişi başvurdu. Suriye Resmi haber 
ajansı SANA Suriye Yüksek Anayasa Mahkemesi 
Sözcüsü Macid el-Hadra yayınladığı bildiride, 
söz konusu mahkemenin Mahir Abdulhafız 
Hacer, Hasan Abdullah el-Nuri, ve mevcut 
Cumhurbaşkanı Beşar Esed’in adaylığını onay-
landığını açıkladı. Ancak Beşar Esed dışındaki 

adayların bir dekor olmaktan öteye geçemeyeceği, 
Esed’in yüksek bir oy oranıyla seçildiğinin açık-
lanması bekleniyor. 

28 Mayıs itibariyle yurtdışı temsilciliklerde 
Suriye vatandaşlarının oy kullanma süreci başlar-

k e n 
m u h a l e f e t 
seçimlere katıl-
mama kararı aldı. Suriye 
İnsan Hakları İzleme 
Örgütü ise BM reformu 
için toplanan dünya zir-
vesinde kabul edilen R2P 
(Koruma sorumluluğu-
responsibility to protect) 

kararına atıfla BM’yi halkın özgür seçim yapabil-
mesi için sürece müdahil olmaya davet etti. R2P 
doktrininin uluslararası hukukta oldukça tartış-
malı bir konu olması hususu bir yana mevcut 
koşullar dikkate alındığında BM’nin bu yönde bir 
karar almasının oldukça zor olduğu söylenebilir. 
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Arap dünyasında yaşanan kitlesel mobili-

zasyonun tıkandığı yer Suriye olmuştu. Esasen 

Suriye’de rejim değişikliğinin kolay olmayacağı 

tahmin edilebiliyordu ancak sürecin bu kadar 

uzun süreceği ve bölgesel istikrarsızlık kuşağı 

yaratacak kadar derinleşebileceği düşünülmü-

yordu. Zira Hüsnü Mübarek ve Zeynelabidin bin 

Ali gibi iki büyük diktatörün devrilmiş olması 

hem muhalefette hem de muhalifleri destekleyen 

aktörlerde heyecan ve umut yaratmıştı. Hâlbuki 

sürecin en başından itibaren atlanan hakikat 

Suriye’de kalkışmanın herhangi bir isme karşı 

(Beşar Esed ya da başka herhangi biri) değil dev-

lete ve Suriye’de modern yapıyı inşa eden siyasal 

organizasyona karşı olduğuydu. 

Suriye’de Değiş(e)meyen Ne?

İkinci Büyük Savaş devam ederken Suriye’de 

1943 yılında el-Baas el-Arabî adında bir örgüt 

kuruldu. Baas Arap dilinde yeniden diriliş anla-

mına gelmektedir. Partinin sloganı birlik, özgür-

lük ve sosyalizmdir (iştirakiye). Bütün bir Arap 

dünyasını tek bir devletin çatısı altında birleştirme 

ülküsü etrafında hareket eden Baas, Suriyeli Rum 

Ortodoks bir aileden gelen Mişel Eflak, Hatay’lı 

bir Nasuri olan Zeki Arsuzi ve Sünni Salah Bitar 

tarafından kurulmuştur. Ortadoğu coğrafyasında 

kimliğin en önemli bileşeni din iken Baas hare-

ketinin kurucuları dinî mensubiyetlerini önem-

semeyerek dönemin sosyo-ekonomik ortamından 

da etkilenen sosyalist söylemler içeren bir Arap 

milliyetçiliği düşüncesi inşa etmişlerdir. Diğer bir 

ifadeyle Baas hareketi Ortadoğu’daki en seküler 

hareketlerden birisi durumundadır. İlk kongresi 

1947’de  Şam’da yapılan Baas, kısa süre içinde 

Arap ülkelerinin büyük bölümünde ve farklı 

coğrafyalarda yaşayan Arap toplulukları arasında 

hızla örgütlenmiştir.

Baas hareketi Suriyeli Nasuriler için iyi bir 

alternatif oluşturmuştur. Suriye Birinci Büyük 

Savaş’tan sonra Fransa’nın mandasına verilmişti. 

Suriye Mandası, Fransa’nın idaresine girmesiyle 

çeşitli etnik ve dini gruplara yönelik devletlere 

bölünmüş; Şam Devleti, Halep Devleti, Nusayri-

lerin Alevi Devleti, Dürzî Devleti, sonradan Tür-

kiye Cumhuriyeti’ne katılan  Hatay Cumhuriye-

ti  ve  Lübnan Devleti  olmak üzere 6 yapılı bir 

yönetim oluşturulmuştur. Ancak Fransa, 1937’de 

Şam Devleti, Alevi Devleti, Halep Devleti ve Dürzî 

Devleti’ni tek bir yönetim altında birleştirmiştir. 

Bu duruma özellikle Nusayriler karşı çıkmışlar; 

1954’e kadar kendi devletleri için mücadele 

etmişlerdir. 1954’ten itibaren Baas ve Ordu içe-

risinde kadrolaşmaya başlayan Nasuriler ayrı bir 

devlet kurma fikri yerine sistemin içerisinde kalıp 

iktidarı ele geçirme stratejisine yönelmişlerdir. 

1958’de Suriye ve Mısır’ın birleşmesiyle oluşan, 

Arap Birliği düşüncesinin temel taşı olarak kodla-

nan Birleşik Arap Cumhuriyeti tecrübesinin başa-

rısızlıkla sonuçlanması üzerine Baas Partisi içeri-

sinde de ciddi bir kırılma yaşanmış ve ayrışmanın 

neticesinde Baas’ın kurucularından Mişel Eflak, 

Suriye Baas Partisi üzerindeki etkisini kaybederek 

ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır.

Bu süreçte, 1966’da Suriye Savunma Bakanı 

olan Hafız Esed, özellikle 1969-1970 yılları ara-

sında Baas Partisi’nin sivil ve askeri kanatları 

arasında baş gösteren iktidar mücadelesinde etkin 

biçimde yer aldı. Bu çatışmayı doruğa çıka-

ran Ürdün’deki iç savaşa müdahalenin ardından, 

13 Kasım 1970’te kansız bir darbeyle iktidarı ele 

geçirdi.  Mart  1971’de yapılan halkoylamasıyla 

devlet başkanı seçildi.

Suriye’de farklı düşünsel formlarıyla olmak-

la birlikte 1963’ten itibaren kesintisiz bir Baas 

iktidarı yaşanmaktadır. Bu iktidar 1971’de ger-

çekleştirilen hükümet darbesinden sonra kesin-

tisiz bir biçimde Esed ailesinin eliyle sürdürül-

mektedir. 1973’ten 2011’de Anayasa’da yapılan 

tadilata kadar ise Baas Partisi’nin ülkede politik 

bir tekeli bulunduğunun altı çizilmelidir. Suriye 

Anayasasının değiştirilen 8.maddesi Suriye’de 

Baas dışında herhangi bir siyasal örgütlenme-

ye 1973-2011 yılları arasında izin vermemiştir. 

Dolayısıyla bugün Suriye’de yaşanan gelişmeleri 

sadece bir “democratisation” süreci olarak değer-
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Ortadoğu coğrafyasında 
kimliğin en önemli bileşe-
ni din iken Baas hareketi-
nin kurucuları dinî men-
subiyetlerini önemseme-
yerek dönemin sosyo-
ekonomik ortamından 
da etkilenen sosyalist 
söylemler içeren bir Arap 
milliyetçiliği düşüncesi 
inşa etmişlerdir. Diğer 
bir ifadeyle Baas hare-
keti Ortadoğu’daki en 
seküler hareketlerden 
birisi durumundadır. İlk 
kongresi 1947’de Şam’da 
yapılan Baas, kısa süre 
içinde Arap ülkelerinin 
büyük bölümünde ve 
farklı coğrafyalarda 
yaşayan Arap toplu-
lukları arasında hızla 
örgütlenmiştir.

lendirmek ve analiz etmek yanlış bir tutum ola-
caktır. Zira Suriye’de Esed’in devrilmesi (büyük 
bir ihtimalle) yaklaşık 50 yıllık kesintisiz Baas 
iktidarının da devrilmesi anlamına gelmektedir. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus 
Suriye’deki Baas iktidarının Mısır, Tunus ve 
Libya’da devrilen iktidarlardan daha ciddi bir 
toplumsal meşruiyet zemininin bulunduğu gerçe-
ğidir. Suriye Baas Partisi Genel Sekreteri Umran 
Zaubie yaptığı açıklamada Baas 
Partisinin 3 milyondan fazla 
üyesi olduğunu ifade etmiş-
tir. 1963’ten itibaren Baas 
Partisi’nin kontrolünde olan 
bir ülkede ifade edilen rakam-
ların gerçeklik payı elbette 
tartışmalı olacaktır ancak Baas 
Partisi’nin ne olursa olsun bir 
düşünsel geleneğin temsilcisi 
olduğu dikkatlerden kaçırılma-
malıdır. Nitekim İran ve başka 6 
ülkenin birlikte yaptırdığı iddia 
edilen bir kamuoyu araştırma-
sının sonuçlarına göre Suriye’de 
Beşar Esed’e halk desteği %61-
64 dolaylarındadır. Dolayısıyla 
Suriye’nin geleceğine ilişkin 
senaryolar tartışılırken Baas’ın 
yeni dönemde politik rolünün 
ne olacağı sorusunun net bir 
biçimde cevaplanması gerek-
mektedir. Suriyeli muhalif grup-
ların büyük bir kısmı Suriye’de 
bir yönetim değişikliği değil 
bir rejim değişikliği gerektiği 
düşüncesindedir. Özellikle an 
itibariyle çok güçlü gözükmeyen 
ancak uluslararası bağlantıları-
nın kuvvetli olması sebebiyle en 
kısa zamanda bir iktidar alternati-
fi üretebileceği düşünülen Müslüman Kardeşler 
Suriye’deki reform sürecinde Baas’ın kontrolünü 
kabul etmeye yanaşmamaktadır. Bu durum Baas 
Partisi’nin Esed ailesinin onurlu bir biçimde 
çekilmesi, böylelikle Baas vitrininin temizlenmesi 
ve reform sürecinin Baas eliyle yürütülmesi alter-
natifini işlevsiz hale getirmektedir. Bu noktada 
bir başka sorun alanı ise Esed ailesi olmaksızın 

Baas Partisi’nin ne derece ve nereye kadar kontrol 
altında tutulabileceğinin kestirilememesidir.

Suriye’de en önemli sorunlardan bir diğeri ise 
henüz tam manasıyla olgunlaşmamış bir muha-
lefetin Suriye’de politik mücadeleyi sürdürüyor 
olmasıdır. Suriye’de olaylar başladığında yurtdı-
şındaki Suriyelileri harekete geçiren isim Suriye 
yönetiminin çok yakından tanıdığı bir isim, 
Abdülhalim Haddam olmuştur. 1971-2000 yıl-

ları arasında Hafız Esed’in Başkan 
Yardımcılığı görevini sürdüren, 
aslen Sünnî bir aileye men-
sup ve Suriye Baas hareketinin 
önde gelen isimlerinden biri-
si olan Haddam 2000 yılında 
Hafız Esed’in akciğer kanserin-
den ölümü üzerine geçici bir 
süre Devlet Başkanlığı görevini 
sürdürmüş; babası öldüğünde 
34 yaşında olan ve Suriye’nin o 
dönem yürürlükte olan anaya-
sasına göre Devlet Başkanı seçi-
lemeyen Beşar Esed’e Başkanlık 
yolunu açan Anayasal tadilat 
sürecini yürütmüştür. 2005’te 
gerçekleştirilen Refik Hariri 
suikastından sonra yaptığı 
“Hariri’nin öldürülmesi emri-
nin bizzat Beşar Esed tarafın-
dan verildiği” açıklamasının 
ardından Suriye’yi terk etmek 
zorunda kalan Haddam’a 
Fransa, siyasî faaliyetlerde 
bulunmaması koşuluyla sığın-
ma hakkı tanımıştır. Suriye’de 
olaylar başladığında Avrupa’nın 
önemli başkentlerini dolaşarak 
yurtdışındaki Suriyelilerle top-

lantılar gerçekleştiren Haddam, 
özellikle seküler eğilimli akademisyen ve düşü-
nürlerden oluşan bir muhalefet cephesinin teşkil 
ettirilmesinde önemli katkı sağlamıştır. Bu bağ-
lamda Suriye’de Baas’ın muhalefeti de Baas içe-
risinden çıkmıştır denilebilir. Bu seküler eğilimli 
akademisyen ve düşünürler daha sonra Suriye 
Ulusal Konseyi adını alan ve muhalif grupları 
bir araya toplama iddiasındaki yapılanmanın da 
direksiyonuna geçmişlerdir. Ancak Suriye’de yak-
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laşık 50 yıl politik tekel sağlamış Baas partisinin 
iktidarda olduğu düşünüldüğünde muhalif grup-
ların siyasal örgütlenme yetenek ve tecrübeleri 
hakkında bir fikir sahibi olunabilir. 

Seçim Krizi Derinleştirecek

Suriye’de krizin diplomatik yollarla çözü-
mü için toplanan Cenevre-II Konferansı’nın da 
başarısızlıkla neticelenmesi üzerine Esed güç-
lerinin muhaliflerin yoğunlukta bulundu-
ğu kentlere yönelik saldırıları yoğunlaşmıştı. 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri politik aktörlerde 
belirgin bir değişiklik meydana getirmeyeceği 
gibi Esed, seçim sonuçlarının Baas rejiminin poli-
tikalarının halk tarafından onaylandığını iddia 
ederek muhaliflere ve sivillere yönelik baskı ve 
şiddetin dozunu artıracak, bu bağlamda Suriye 
krizi hem ülke içerisinde hem de bölgesel olarak 
derinleşmeye ve istikrarsızlık üretmeye devam 
edecektir. Bu bağlamda derinleşen Suriye krizinin 
toplumsal hayatta yarattığı kırılmaların önümüz-
deki dönemde Türkiye gibi oldukça fazla sayıda 
Suriyeli mülteci barındıran ülkelerde etkileri-
nin de derinleşmesi muhtemel görünmektedir. 
Suriye’de seçimler sonrasında Esed rejiminin şid-
detin dozunu artırabileceği ve Suriye’nin geleceği 
konusunda diplomatik bir çözümün kısa vadede 
oldukça zor olduğu düşünüldüğünde mülteciler 
sorununa yönelik sosyal politikalar geliştirilmesi-
nin gerekli olduğu söylenebilir.

Hasbelkader Suriye’deki seçimin arifesinde 
Suriyelilerin yoğunlukla bulunduğu Türkiye’nin 
güney illerinde bir saha çalışması vesilesiyle 
bulunuyorduk. Yaklaşık bir ay arayla ikinci kez 
ziyaret ettiğimiz illerde Suriyeli mültecilerin top-
lumun gündeminde daha fazla yer almaya başla-
dığını müşahede ettik. Mülteci kampları dışındaki 
Suriyeli kadınların bir bölümünün fuhuşa zor-

lanmasından duyulan rahatsızlık ciddi boyutlara 
ulaşmış durumda. Yine Suriyelilerin ucuz işgücü 
olarak kullanılabiliyor olması dolayısıyla emek 
ücretlerinin ciddi biçimde düşmesinden duyulan 
rahatsızlığın da altının çizilmesi gerekiyor. Bizim 
araştırmamızla eşzamanlı yayınlanan Mazlum-
Der raporu da gözlemlerimizi doğruluyor. Bu 
bağlamda mevcut politikaların devam etmesi 
durumunda Türkiye ve onun gibi olan diğer ülke-
lerin, gerekli politikalar oluşturulmaması duru-
munda, önümüzdeki 20-30 yılda, İran’ın 1979’de 
SSCB’nin Afganistan’ı işgali sonrasında İran’a 
gelen Afgan mülteciler dolayısıyla yaşadığı siyasal 
ve toplumsal sorunları yaşamasının muhtemel 
olduğu söylenebilir.

Suriye’de seçimler için hazırlanan bir mini-
büse iliştirilen afiş Suriye krizi ve krizin geleceği 
hakkında aslında çok fazla veri içeriyordu. Afişte 
Suriye rejiminin lideri Beşar Esed, Hizbullah lideri 
Nasrallah ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 
yan yana resmedilmişti. Fotoğrafın sağ ya da sol 
yanına müdahalede bulunarak fotoğrafı tek parça 
halinde tutmak mümkün ancak Putin’i makas-
lamak fotoğrafın üç parçaya ayrılması demek 
oluyor. Kısa vadede Rusya’nın Suriye politikasının 
değişmeyeceği söylenebilir yani resim tek parça 
ve kabaca aynı figürlerle minibüs arkalarında 
taşınmaya devam edecek. Söz konusu afiş tek 
parça olarak kullanıldığı sürece ise Suriye krizi 
derinleşmeye ve bölgesel istikrarsızlık alanları 
yaratmaya devam edecek. Süreç nerede durur? 
Bölgesel istikrarsızlık kuşağı İsrail’in güvenliğini 

tehlikeye düşürdüğünde...

23 Kasım 2013’ü 24 Kasım 2014’e bağla-
yan gece açıklanan ve imzalanacak nükleer 
antlaşmanın bir parçası olduğu ilan edilen 
uzlaşı uluslararası kamuoyundaki yansıma-
ları Körfez üzerinden İran tehdidi hisseden S. 
Arabistan’da ciddi bir hassasiyet meydana 
getiriyor.

Suriye krizinin toplumsal hayatta yarattığı 
kırılmaların önümüzdeki dönemde Türkiye 
gibi oldukça fazla sayıda Suriyeli mülteci 
barındıran ülkelerde etkilerinin de derin-
leşmesi muhtemel görünmektedir. Suriye’de 
seçimler sonrasında Esed rejiminin şiddetin 
dozunu artırabileceği ve Suriye’nin gelece-
ği konusunda diplomatik bir çözümün kısa 
vadede oldukça zor olduğu düşünüldüğünde 
mülteciler sorununa yönelik sosyal politika-
lar geliştirilmesinin gerekli olduğu söylene-
bilir.

Beşar Esed oy kullanırkenBeşar Esed oy kullanırken



11

 Umran • Haziran 2014

  TEHCİR VE TAZİYE  TEHCİR VE TAZİYE 

Sıbğatullah KAYA

Türkiye, Başbakan Erdoğan’ın geçtiğimiz 23 Nisanda yaptığı “Taziye” 
konuşmasıyla, bu konu hakkında yeni bir sayfa açmış görünüyor. Eski 

Türkiye’nin bilinç altına yerleşmiş olan “Jöntürk” aklın aksine, ortaya konan 
bakış açısı yeni Türkiye’nin daha rasyonel olacağını hissettiriyor.  

Tehcir ve Taziye

Eski Türkiye’den Bir Kesit

S
eksenli yılların sonuydu. Yer: Başbakanlık 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı 

Arşivleri tasnif salonu. O gün, bizim de kadrolu 
elemanı olduğumuz tasnif salonuna, heyecanlı 
bir bekleyiş ve telaşlı bir hareketlilik hakimdi. 
ABD Büyükelçisi  Morton Isaac Abramowitz aldığı 
davet üzerine “Arşiv”i ziyarete geliyordu. Telaşımız 
ondandı. Birçok arkadaşımızın başka hiçbir iş 
yapmadan aylardan beri sürdürdükleri hum-
malı faaliyet nihayet sonuç vermiş, kuruluşun-
dan Tanzimat’a kadar Osmanlı-Ermeni ilişkileri 
konulu bir çalışma çıkmıştı ortaya. Amirlerimizin 
kafasında tam olarak ne vardı bilmiyoruz, ama 
besbelliki, Tanzimat’a kadar olan dönem boyunca 
“Milleti Sadıka”mızla olan güzel münasebetle-
rimizi öne sürerek şişinecektik. Muhtemelen 
şöyle bir gizli mesaj da verecektik: Aklınızı 
başınıza alın! Bu kadar mükemmel i l i şk i l e r 
içerisinde olduğumuz sadık 
Ermenilerimize karşı soy-
kırım uyguladığımız fikri 
hiç doğru olabilir mi? 

A b r a m o w i t z ’ i n 
tasnif salonuna giri-
şi küçük Amerika 
geliyor, dedirte-
cek cinstendi. 
ABD büyükel-
çisi, yanında 

kurmayları ve sivil giyimli güvenlik ekibiyle 

ihtişamlı bir giriş yaptı salona. Arkasında ev 

sahibi konumunda müsteşar yardımcıları, genel 

müdürler, daire başkanları vardı.Tasnif salonu-

nun gerçek sahibi olan biz çalışanlar da tarihi bir 

günün gururuna ortak olmaya hazırlanıyorduk ki, 

şok edici bir gelişme yaşandı. ABD Büyükelçisi 

Abramowitz, “Neden bana bu çalışmayı göste-

riyorsunuz, 1915 olayları nerede?” diye sordu. 

Yetkililer, “Efendim, 1915 yok, ama..” diyecek 

olmuşlardı ki, Abromowitz, onlar hazır olduğun-

da görüşelim, diyerek ekibiyle birlikte salondan 

hızlıca çıkmaya başladı. Kısa bir bocalama yaşa-

yan üst düzey amirlerimiz, ev sahibi nezaketiyle 

ona eşlik etmek için peşinden koşturarak çık-

tılar. Gerçekten de akıllarda kalacak tarihi bir 

gün yaşanmıştı. Zamanın Devlet Arşivleri Genel 

Müdürü (merhum) 

İsmet Miroğlu’nun asık 

suratından, günün 

anlam ve önemi rahat-

lıkla okunabiliyor-

du. Hepimiz o 

gün aşağılan-

dığımızı his-

setmiş, derin 

bir gocunma 

ya şamı ş t ık . 

Adam bizi din-

lememişti bile!
Erdoğan ve Ermeni Patrik Vekili Aram Ateşyan
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Abramowitz, Arşiv’de ne arıyordu da umdu-
ğunu bulamayınca, arkasını dönüp gitmişti? Bazı 
arkadaşlarımız, “Canım, adam Ermeni dostu, 
hatta Ermeni asıllı olduğunu bile söyleyenler var. 
Bunlardan başka ne beklenir ki?” türünden laflar-
la yorum genişletmeye çalıştıysalar da biz, kendi 
adımıza işin aslını öğrenmenin peşine düştük. 
İşin aslı, adamın bir şey aradığı falan, yoktu. Onu 
biz davet etmiştik, Ermeni sorununa ışık tutacak 
çok önemli çalışmalar sonuçlandı diye. Adam can 
alıcı soruyu sorunca da verecek cevabımız olma-
dığı için “Ama…” ile geçiştirmeye çalışmıştık. 
Adam da buna tepki göstermişti sadece. O gün 
anladık ki, Türkiye’nin Ermeni iddialarına karşı 
“inkar “ve “yorum yapmama” dışında bir politi-
kası hâlâ yoktu.

Aslına bakılırsa, Türkiye’nin dış dünyaya açıl-

masını ve tarihi problemlerini çözmesini des-

teklemek amacıyla, Osmanlı Arşivleri’nin tasnif 

edilerek araştırmaya açık hale getirilmesi, döne-

min Başbakanı Turgut Özal’ın bir projesiydi. Özal 

83’te başbakan olduğunda,  Ermeni terör örgütü 

ASALA’nın Türkiyeli diplomatlara ve dış tem-

silciliklerine karşı sürdürdüğü terör faaliyetleri 

hâlâ devam ediyordu. ASALA örgütüne mensup 

militanlar, 1973-1984 yılları arasında ABD’den 

Avrupa’ya kadar 21 ülkede ve 38 şehirde Türk dış 

temsilciliklerine karşı gerçekleştirdikleri toplam 

110 silahlı-bombalı eylem sonucunda, onlar-

ca diplomat ve sivili katletmişlerdi. Seksenlerin 

başında Türkiye’nin kurduğu karşı terör timleri 

ve yoğunlaştırılan diplomatik münasebetler sonuç 

vermeye başladı ve ASALA örgütü eylemlerine 

son vermek zorunda kaldı. Ancak, 1984’ten iti-

baren suikast eylemlerine son veren ASALA ama-

cına zaten ulaşmış, “Ermeni soykırımı” konusunu 

dünyanın gündemine taşımayı başarmıştı. ABD 

ve Avrupa ülkelerinde yaşayan Ermeni diasporası 

çekilen dikkat sayesinde prestij kazanmış, “Batı 

kamuoyu”nu ve siyasi kuruluşları etkilemeye 

başlamıştı. Özal ve ekibi, hangi uluslar arası 

toplantıya katılsalar, “Ermeni soykırımı” konu-

sunda karşılaştıkları sorulardan bunalıyorlardı. 

Ermeni diasporasının sürdürdüğü faaliyetler o 

kadar etkin hale gelmişti ki, Türkiye’nin gerçek-

leştirmek istediği ekonomik ve siyasi tüm bağlan-

tılara çomak sokabiliyordu. Türkiye’nin o güne 

kadar inkardan ve yorumsuz bırakmaktan öte bir 

açıklaması olmamıştı. Oysa ki, tarihi gerçeklerle 
yüzleşmek gerekiyordu. İleri görüşlü bir lider 
olan Turgut Özal, bu konu çözüme kavuşmadığı 
sürece, Türkiye’ye her dış platformda engel teşkil 
edeceğini öngördü ve Osmanlı Arşivlerinin araş-
tırmaya açılmasına karar verdi.  

Osmanlı Arşivleri Neden Sağlıklı Sonuçlar 
Üretemiyordu?

Osmanlı Arşivlerinin dünya çapında bir araş-
tırma merkezine dönüşmesi, sadece Ermeni iddi-
aları konusunda değil, dünya tarihi ve yönetim 
tecrübeleri konusunda da büyük bir aydınlanma-
ya vesile olacaktı. Esasen o güne kadar yaklaşık 
yüz milyon adet belge ve dosyanın tasnif edilerek 
araştırmaya açılmamış olması, dünyayı büyük bir 
insanlık mirasından mahrum bırakmak anlamına 
geliyordu ve bu bile, başlı başına Türkiye’nin bir 
ayıbı olarak ön plana çıkıyordu. Bu nedenle, daha 
önce sınırlı sayıda personelden oluşan Osmanlı 
Arşivlerine 86-87 yıllarında açılan sınavlarla 
yoğun bir personel takviyesi yapıldı. O dönemde 
sınav kazanarak Başbakanlık özel  sözleşmesine 
imza atan arşiv elemanlarının sayısı beş yüzü 
geçmişti. Artık her şey hazırdı. Arşiv, üretime 
başlayabilirdi.

Ancak, zihinsel kodlara egemen olan iki büyük 
bela giderilmeden hiçbir üretim sağlıklı sonuç 
vermeyecekti. Birincisi, Türkiye’nin kırmızı çizgi-
leri vardı. Bunlardan altı en koyu çizilmiş olanları, 
Kürt ve Ermeni meseleleriydi. Bu konularda bir 
yanlış(!) yaparsanız, kırmızı çizgilerin yılmaz bek-
çileri olan askeri ve bürokratik mercilere hesap 
vermek durumunda kalırdınız. İkincisi de yüce 
Türklüğün kendi doğal bekçileri vardı. Bunlar, bir 
dinin dogmatik müminleri gibi ortalıkta dolaşır, 
Türklük mefhumuna zarar verebilecek her şeyi 
ayıklamaya çalışırlardı. Bu ayıklama işi belki imha 
etme şeklinde olmuyordu, ama görmezden gelme, 
yok sayma, kayda almama, daha sonra tasnif 
edilmek üzere erteleme ve tasnif edilmiş olanları 
çarpıtarak yorumlama şeklinde gerçekleşiyordu. 
Tasnif elemanları ve yerli araştırmacılar böyle 
davrandıklarında hiçbir araştırma merkezinden 
sağlıklı sonuç almak, tabii ki mümkün olmaz. 

Osmanlı Arşivlerinde görev yaptığımız üç 
yıl boyunca, bu türden zavallı çabaları üzülerek 
müşahede ettik. Tasnif elemanlarının büyük bir 
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kısmı Türklüğe zarar vereceğini düşündükleri 
için, muhtevasında “Kürdistan” kelimesinin geç-
tiği belgeleri nasıl kamufle edeceğinin arayışı ve 
istişaresi içindeydiler. Aynı şekilde Ermeni tezine 
yarayacak bir içerik ihtiva eden belge nasıl gözler-
den uzak tutulur, arayışına da şahit olabiliyorduk. 
Belgeler telhis(anlatımlı özet) işlemine tabi tutu-
lurken, bu tür tehlikeli konular kataloglara yan-
sıtılmamaya çalışılıyordu. Aynı taktikle, telhisine 
gerek duyulmayan belgelerin tehlikeli bulunan 
anahtar kelimeleriyle oynanı-
yor, kataloglara sıradan kelime-
ler üzerinden giriş yapılıyordu. 
Böylece tehlikeli konular, yerli 
ve yabancı araştırmacıların 
dikkatinden kaçırılmış olacak-
tı. Bizim gibi tarafsız olunması 
gerektiğini düşünenlerin çabası 
para etmiyordu, çünkü yetkili 
amirler de aynı ideallerle yanıp 
tutuşan kimselerdi ve Türklüğe 
ne kadar az zarar gelirse kardır, 
refleksiyle hareket ediyorlardı. 

Yüce Türklüğün doğal bek-
çileri gibi davranan yerli araştır-
macılara gelince, onlar işlerine 
geleni söylemekte pek mahir-
ler. Gerekirse, belgeleri tersin-
den okuyup çarpıtılmış halinden 
sonuçlar çıkarabilirler. Bunun en 
çarpıcı örneklerinden birisi daha 
birkaç yıl önce yaşandı. Bu ülke-
de TTK başkanlığı da yapmış olan 
akademik unvanlı bir zat, elinde 
bazı belgeler, kapı kapı dolaşıyor, 
çıktığı televizyon programlarında 
bir kısım Kürtler ve bir kısım 
Aleviler soy olarak Ermeni asıl-
lıdır, demeye getiriyordu. Çünkü 
elindeki belgelere göre bazı Kürt ve A l e v i 
aşiretleri, kendi yöresindeki bazı Ermenileri tehcir 
zulmünden kurtarmak için “Bunlar bizdendir.” 
diyerek, aşiret nüfusuna dahil etmişler. Hatta, bu 
Ermenilerden bir kısmı PKK’yı da yönetiyormuş. 
Ölü olarak ele geçirilen bazı PKK militanlarının 
kimlik bilgileri bunu doğruluyormuş. Beyefendi, 
bundan hareketle PKK’yı Ermeni güdümünde bir 
hareket olarak görüyor, daha da vahimi, Kürt ve 
Alevi soyunun da Ermeni soyuyla karışık olduğu 

algısını oluşturmaya çalışıyor. Hayret etmemek 
mümkün değil. Dünyanın her yerinde gurur 
duyulacak ve alkışlanacak olan bir davranış, ter-
sinden okunmaya çalışıldığında ne hale geliyor? 

Kısa süre önce, Başbakan Erdoğan 
Diyarbakır’da Kuzey Irak’tan “Kürdistan” diye 
söz etmişti. Kafayı Türkçülükle bozmuş olanlar, 
yine kıyamet kopardılar. Başbakanlık sözcüleri, 
Osmanlı döneminde ve hatta Osmanlı önce-
sinde bile, yörenin kültürel adının “Kürdistan” 

olduğunu, bunu kullanmanın 
“Kürdistan” kelimesine resmi 
bir sıfat kazandırmayacağı-
nı anlatmaya çalıştılar. TTK 
başkanlığı yapmış akademik 
unvanlı bu zat yine boy göste-
rip “Osmanlı döneminde böyle 
bir kullanım yok!” şeklinde 
konuşmalar yaptı. Resmi tari-
hin kalemşoru olmak, demek 
ki, ara sıra yalan söylemeyi 
de gerektiriyormuş. Osmanlıca 
belgelerde Diyarbekir eyaletin-
den söz edilirken, “Kürdistan” 
ve “Amed” isimleri doğal bir 
rahatlıkla kullanılır. Hatta 
bu isimler, belgenin başlığın-
da veya içeriğinde yekdiğeri-
nin parantezinde kullanılacak 
kadar içli dışlıdır. Örneğin 
bir yazışmanın “Diyarbekir 
(Kürdistan) Valisi (….) Paşa 
Hazretlerine…” diye başladı-
ğını görürsünüz. Başlıkta geç-
miyorsa, Kürdistan veya Amed 
isimlerinin belge içeriğinde 
geçtiğini görürsünüz. Abartısız 
söyleyelim, Arşivde çalıştığımız 

üç yıl boyunca, bu belgelerden binlerce-
sini gördük. Bu rakam on binleri, hatta yüz bin-
leri de geçer. Çünkü kabataslak bir hesaplamayla, 
Osmanlı Arşivlerinde mevcut yüz milyon adet 
belgenin sadece %1’i Diyarbekir Eyaletiyle kar-
şılıklı olarak yapılan yazışmalardan oluşsa, için-
de Kürdistan/Amed isimlerinin geçtiği 1 milyon 
belgeyle karşılaşacaksınız, demektir. Resmi tarih 
sözcüleri, alemi kör-milleti sersem yerine koyu-
yorlar da dönüp dolaşıp kendileri aynı duruma 
düşüyorlar, farkında değiller.

Osmanlı Arşivlerinin 
dünya çapında bir araş-
tırma merkezine dönüş-
mesi, sadece Ermeni iddi-
aları konusunda değil, 
dünya tarihi ve yönetim 
tecrübeleri konusunda 
da büyük bir aydınlan-
maya vesile olacaktı. 
Esasen o güne kadar 
yaklaşık yüz milyon 
adet belge ve dosyanın 
tasnif edilerek araştır-
maya açılmamış olma-
sı, dünyayı büyük bir 
insanlık mirasından 
mahrum bırakmak 
anlamına geliyordu 
ve bu bile, başlı başına 
Türkiye’nin bir ayıbı 
olarak ön plana çıkı-
yordu.
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Arşivcilik ve belgeleri değerlendirme anlayışı-
nız böyle olunca, Osmanlı Arşivi gibi dünyanın en 
zengin arşivlerinden birine sahip olsanız da bun-
dan makul şekilde yararlanamazsınız. Amacınız 
bilim değil ideoloji üretmekse, hiçbir arşiv pakla-
maz sizi. Bu kafa yapısı yüzünden seksenli yılların 
sonunda Ermeni meselesinde öne süreceğimiz 
bilimsel bir görüşümüz yoktu ve Abrawomitz 
gibileri haklı olarak bize tavır koyuyorlardı.

Hakkını yemeyelim, 90’lı yılların sonuna 
doğru başlayan ve iki binlerde devam eden 
süreçte, Osmanlı Arşivleri insaf sahibi yerli ve 
yabancı araştırmacıların ilgi odağı oldu ve dik-
katten kaçırma politikalarına rağmen  kişisel 
çabalarla yakalanan belgeler sayesinde, pek çok 
konuda aydınlanma sağladı. Osmanlı Arşivleri 
gibi bir bilgi hazinesi, verimli kullanıldıkça daha 
pek çok konuda aydınlanma sağlamaya devam da 
edecektir. 

Bu süreçte Ermeni meselesinde de Osmanlı 
Arşivinden yararlanılmaya başlandı ve nihayet 
farklı bilimsel tezler ortaya çıkmış gibi görü-
nüyor. Ancak yapılan onca araştırmaya rağmen 
Türkiye’nin resmi bir tezi henüz oluşmuş değil. 
Kısacası, Türkiye Cumhuriyeti an itibarıyla çıkıp 
“Kardeşim, 1915’te şunlar oldu…” diyemiyor. 

Bizim açımızdan, devletin kabulünden daha 
önemli olan, tabii ki, aslında ne olduğu. Sahi, 
1915’te ne olmuştu? Bunu anlamanın yolu biraz 
daha geriye, Osmanlının karışık yıllarına gitmek-
ten geçiyor…

Osmanlı’nın Karışık Yılları

Tehcir hadisenin iç yüzünü anlamak için 19. 
yüzyılda meydana gelen gelişmeleri yeterince 
anlamak gerektiğini düşünüyoruz. Bir önceki 
yüzyılın sonlarında (1789) gerçekleşen Fransız 
İhtilâli, bütün dünyaya bir milliyetçilik dalgası 
yaymış, farklı din ve etnisitelerin hak ve özgür-
lük talepleri imparatorlukları rahatsız etmeye 
başlamıştı.  Çok geçmeden Devlet-i Aliye de 
bundan rahatsız olmaya başladı ve bu rahatsızlık 
19. yüzyıl boyunca devam etti. Balkan ülkelerin-
den başlayarak yükselen bir milliyetçilik dalgası 
Anadolu’yu geçerek doğuya ve güneye doğru iler-
liyordu. Batı’da başlayan hak ve özgürlük talep-
leri, birlikten kopmayı ve ayrılmayı ifade eden 
“Seperasyon” taleplerine dönüşmüştü. Yunanlılar, 

Sırplar, Bulgarlar, Arnavutlar ve diğer azınlıkların 

özgürlük talepleri bu karakterdeydi. Bu özgürlük 

talepleri, doğuda ve güneyde ilk etapta ayrılıkçı 

taleplerden ziyade “yükselen milliyetçilik” şeklin-

de karakterize oluyordu.  

Devlet-i Aliye’nin kendi batısından aldığı ilk 

şok edici darbe, 1828’de Yunanistan’ın bağım-

sızlığını elde etmesi oldu. Bu durum, diğer etnik 

talepleri de cesaretlendirecek ve Osmanlı’nın 

başını hayli ağrıtacaktı. Batı’daki bu ayrılıkçı 

talepler yüzyıl boyunca devam edecek ve 20. 

yüzyıl’ın başlarında başka kopuşlara yol açacaktı. 

Doğuda ve güneyde yükselen milliyetçilik dalga-

larının en ürkütücü olanı Anadolu’nun içlerin-

de yaşayan Ermeni ve Kürt milliyetçiliklerinin 

vereceği baş ağrısı olurdu. Osmanlı’yı en çok bu 

rahatsız ederdi. Öte yandan Arap milliyetçiliğinin 

de kıpırdanmaya başlamış olması, ufukta başka 

bir büyük rahatsızlık olduğunun işaretçisiydi.

1839’da “Gülhane Hattı Hümayunu”nun 

okunmasıyla başlatılan ve 1876’ya kadar sürdüğü 

kabul edilen “Tanzimat” süreci, önceki ıslahatçı 

hamlelerin aksine batı kafasıyla düzenlemelere 

gitmeyi ve problemlerini bir dizi yapısal deği-

şiklikler yaparak aşmayı hedefleyen yenilikçi bir 

hareketti. Anlaşılacağı gibi, temel amacı kendi-

sini rahatsız etmesi beklenen milliyetçi dalgadan 

korunmaktı. Ancak Tanzimat sürecinde yapılan 

yenilikler bu konuda beklenen korunmayı sağ-

lamayacak, tersine ayrışma taleplerini daha da 

hızlandıracaktı. Pek çok yorumcu ve araştırmacı, 

bunu, verilen özgürlüklerin tetiklediğine yorar-

lar. Biz, bu yoruma hiç katılmamakla birlikte, 

Tanzimat’ın kendisi konusunda da her kesten 

farklı düşünüyoruz. 

Şöyle ki, Tanzimat batı tipi bir korunma 

anlayışı ile anayasal yönetime geçmeyi, kraliye-

tin yetkisini çeşitli kurumlarla paylaşmayı, bazı 

hak ve özgürlükleri gündeme getirmiyor değildi. 

Ama bunları yaparken merkezi otoriteyi güçlen-

diriyor, aslında bir bakıma kocaman bir modern 

ulus devletin iskeletini kuruyordu. Bu, Osmanlı 

Devleti’nin ümmetler ve mezhepler topluluğu 

şeklinde de okunabilecek dokusal yapısıyla uyuş-

mayan bir durumdu. Toplumsal hak ve özgür-

lüklerin genişletilmesi değildi, ayrışma taleplerini 

azdıran. Çünkü, 19. yüzyılın eşitlik ve hürriyet 

gibi kavramları da dahil olmak üzere, bütün hak 
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talepleri sanıldığı kadar bireysel değil, toplumsal 

ve milliyetçi taleplerdi. Bireysel gibi görünen hak 

talepleri, aslında  karakter olarak kolektif kimlik-

lere ait olma çabası görünümündeydi. Tanzimat 

hareketinin yenilikçi çabaları, doğru şeyler içer-

mekle beraber, rotayı merkeziyetçiliğe ve bir 

bakıma ulus devlete doğru çevirdiği için baskıcı-

lığı artırıyor ve dolayısıyla bölünerek küçülmeye 

davetiye çıkarıyordu.  

Osmanlı, bir ümmetler ve mezhepler toplulu-

ğu idi. Yapacağı hayırlı düzenlemeler (Tanzimat-ı 

Hayriye) bölgesel beylikler ve krallıklar görü-

nümündeki düzensiz yapıyı, güçlü özerk fede-

rasyonlar olarak yeniden inşa etmek olmalıydı. 

Sınırları ve yapısal durumu, karşılıklı mutabakat 

sonucunda devletin kendisi tarafından çizilmiş 

bölgelerin birlikten ayrılması mukadder oldu-

ğunda, daha fazla can, mal ve toprak kaybı da 

önlenebilirdi. Osmanlı, bunun tersini yapıp mut-

lak otoriteyi merkezde toplayan bir rota çizince, 

kocaman bir ulus devlet fiilen teşekkül etmeye 

başlamıştı. Merkezin otoriter baskısı bir yandan 

verilen kısmi hakları tatminkar kılmıyor, bir 

yandan da hiç olmayan başka problemler doğu-

ruyordu.

Örneğin, 1846’da Botan (Cizre) Emiri Bedirhan 

Bey’in başka Kürt beyleriyle de ittifak ederek baş-

lattığı isyan Tanzimat’ın doğurduğu sancılar sonu-

cu ortaya çıkmıştır. Yavuz Selim döneminden beri 

kendilerine babadan oğula geçen kaymakamlık 

hakkı verilen bu küçük beylikler, eyalet valisine 

ve dolayısıyla sultana bağlı olarak aşiretlerini hem 

yönetiyorlar, hem de topladıkları vergiyi haziney-

le paylaşıyorlardı. Tanzimat’la beraber yetkileri 

elinden alınan beylerin isyanı, kimilerinin sandığı 

gibi Kürt milliyetçiliğinin dirilişi değil, feodal 

hesapların döndüğü bir çıkar hareketiydi.

Kanun önünde eşitlik, vergide adalet gibi 

tatminkar olmayan haklar kolektif talepleri karşı-

lamadığı gibi, Osmanlı içinde yükselen Türk mil-

liyetçiliği damarı da karşı milliyetçilikleri körük-

lüyor, erken doğumlara ve kaotik manzaralara 

neden oluyordu. Milliyetçilik düşüncesi henüz 

kıvama ermemiş dini ve etnik topluluklar bile 

“Düveli Muazzama” olarak tabir edilen güçlü 

ülkelerin çıkarları uğruna kaos alanı haline gele-

biliyordu. Bu güçlü ülkeler siyasi, idari, askeri ve 

ekonomik bakımdan zayıf düşen Osmanlı’yı her 

köşeye sıkıştırdıklarında, imzalattıkları anlaşma-
lara dini veya etnik bir topluluğun hakları üzerin-
den bir madde ekliyor, hedefe koydukları çıkarla-
rını bu topluluk üzerinden sürdürüyorlardı. 

Millet-i Sadıka’nın İsyanlara Başlaması

1850’lere kadar Osmanlı’nın yaşadığı bütün 
savaşlarda ve uluslar arası ihtilaflarda tercihini 
Osmanlı’nın yanında durmaktan yana kullanan 
Ermenilerin, daha sonraki yıllarda taraf değiş-
tirdiğini görüyoruz. 1856 Paris Anlaşmasından 
sonra, yapılan iç düzenlemeler ve azınlık hakları 
konusunda Osmanlı’nın dış müdahalelere açık 
hale geldiğini görüyoruz. Osmanlı, hem kendi 
iç tedbirleri bakımından, hem de güçlü ülkelere 
verdiği taahhütler bakımından 16 Şubat 1862’de 
“Nizamname-i Millet-i Ermeniyan” başlıklı bir 
nizamname yayınlamış ve Ermenilere anayasal 
haklar vermekle beraber, bağımsız bir cemaat 
muamelesi yapmıştı. Ancak yukarıda da değindi-
ğimiz gibi, Osmanlı’nın dini topluluklar ve etnisi-
teler konusunda bir mastır plan yapmamış olması 
ve katı merkeziyetçi idarenin etkisi altında verilen 
hakların tatminkar olmaması, kimlik taleple-
rini ve bu uğurda çıkan isyanları engellemeye 
yetmedi. 1860’lardan başlayarak 1915’e kadar 
süren irili ufaklı pek çok Ermeni isyanı, Devlet-i 
Aliye’nin başını çok ağrıtacaktı.  

93 Harbi diye bilinen Osmanlı-Rus savaşının 
ardından 3 Mart 1878’de imzalanan Ayestefanos 
Antlaşması Ruslara; ardından 13 Temmuz 1878’de 
imzalanan Berlin Antlaşması, Rusya’yla beraber 
toplam 6 güçlü ülkeye Ermeniler konusunda 
Osmanlı’ya müdahale hakkı tanıyordu. Buna 
rağmen, Osmanlı’yı zillet sayılabilecek anlaşma-
lara imza atmaya zorlayan bu muktedir devletler 
Ermenilere Doğu Anadolu’da  bir “Ermenistan” 
sözü vermediler. Bunun analizi yapıldığında 
karşımıza iki neden çıkıyor. Birincisi, 1882’de 
yapılan belirlemeye göre Ermeniler Doğu ve 
Güneydoğu’nun ortalama olarak %22’sini oluştu-
ruyorlardı. Çoğunluk olmadıkları topraklarda bir 
Ermenistan devleti kurmak, zorlama bir hayalden 
ibaretti. İkincisi de Rusya’nın kurulacak olan bir 
Ermenistan üzerinden Akdeniz’e inme ve orada 
egemenlik oluşturma politikası Birleşik Krallık 
başta olmak üzere, Almanya ve Fransa gibi ülke-
lerin şiddetle karşı olduğu bir politikaydı. Yani 
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T ü r k i y e 
Ermenileri, aslında büyük devletlerin kendi çıkar-
ları uğruna Osmanlı’yı köşeye sıkıştırmakta kul-
landıkları bir kurbandı sadece.*

I. Dünya Savaşı ve Tehcir

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na sürüklen-
diğinde Doğu’daki Ermeni çeteleri silahlanarak 
Rusların yanında yer aldılar ve çeşitli eylemlere 
başladılar. Bu durum başkumandanlığı oldukça 
radikal bir karar almaya sevk etti. Üç ayrı cephede 
yedi düvele karşı savaşmayı göze alan Osmanlı 
Devleti, doğu illerindeki nüfusun dörtte birini 
dahi teşkil etmeyen Ermeni halkına karşı topye-
kun mücadele etme kararı aldı. Savaş şartlarında 
görülen lüzum(!) üzerine 24 Nisan 1915’te başla-
tılan tehcir kararı daha sonra ancak Mayıs ayında 
kanunlaştırılabildi. 

*   Son zamanlarda Osmanlı Arşivi’ni zorlayarak da olsa Ermeni 
meselesiyle ilgili sağlıklı bir çalışma yoğunluğu olduğunu 
gözlemleyebiliyoruz. Ancak Avrupa arşivlerinden  o döne-
min güçlü ülkelerinin Ermeniler üzerinden neler çevirdi-
ğine ilişkin sağlıklı çalışmalar yapıldığını söylemek zor. 
Bu konuda kadim dostumuz ve arkadaşımız Sevgili Bekir 
Tank’ın imdadımıza yetişeceğini düşünüyoruz. Bekir Tank, 
Avusturya’da uzun yıllar yaşadı. Tarih uzmanlığını ve dok-
torasını oralarda yaptı. Türkçenin dışında  Arapça, Farsça, 
Osmanlıca, Almanca ve İngilizce biliyor. Birkaç yıl önce 
Türkiye’ye dönüş yaptığında elinde Avrupa arşivlerinden 
edindiği yüzlerce belge vardı. Bekir Tank, çalışmalarını 
halen İstanbul Ticaret Üniversitesinde akademisyen olarak 
sürdürüyor. Bu çalışmalar sonuçlandıkça hem biz daha fazla 
aydınlanacağız, hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin eli güçlene-
cek, inancındayız. 

Başkumandan Enver Paşa’nın olayların kızış-
masına ve çetelerin silahlanmasına bile bile seyirci 
kaldığı, işi ağırdan alarak Ermeni çetelerine karşı 
etkin güvenlik önlemleri almadığı iddia edilir. 
Bu dönemde sadece Ermeni Patrikliğinin uyarıl-
masıyla yetinilmesi, iç güvenliğin ihmal edilmesi 
aslında siyaseten olayların tırmanmasına izin 
vermek şeklinde okunmalıdır. Araştırmacıların 
çok netlikle açığa kavuşturmaları gerektiğine 
inandığımız önemli bir konudur bu. Olayların 
nasıl seyrettiğine bakılırsa, doğru gibi görünen 
bu siyasetin ardında ne gibi etkenler yatıyordu? 
Birincisi, 1912 Balkan Savaşlarında büyük bir 
darbe almış ve toprak kaybetmiş olan İttihatçı 
kafalar, yeni bir toprak kaybı faciası yaşamak iste-
miyorlardı. İkinci olarak, isyana sürüklenmiş olan 
Ermeniler hakkında uygulanacak etnik temizlik 
harekâtına meşru zeminler açılmış olacaktı. Savaş 
koşulları bahane edilerek yapılacak olan etnik 
temizlik, kafalardaki Türk ulus devletinin kurul-
masına zemin hazırlayacaktı. Hükümeti yöne-
tenlerin zihniyetine egemen olan “Jöntürk akıl” 
kesinlikle masum değildi. Tersi düşünülse, 1914 
yılı boyunca Ermeni çetelerinin silahlanmasına 
asker yokluğundan mı göz yumduk, sorusuna 
makul bir cevap vermek gerekmez mi? Aynı yılın 
sonlarında (16 Aralık 1914) Sarıkamış yöresinde-
ki Allahuekber dağlarında 90 bin asker, askeri bir 
ihmal faciası nedeniyle soğuktan donarak şehit 
oldu. Adama sormazlar mı, destansı fanteziler 
uğruna şehit edecek 90 bin askerin var, ama iç 
güvenliği takviye etmeye askerin yok, öyle mi?

Tehcir sırasında ölenlerin sayısı hakkında çok 
çelişkili iddialar var. 56 bin rakamından tutun 
1 milyon rakamına kadar çok farklı iddialar… 
Ortalamaya vursanız, en iyimser tahminle 400-
500 bin insan can vermiş bu tehcir sırasında. 
Ölenlerle birlikte, yaklaşık olarak 1,5-2 milyon 
insan yerinden yurdundan edilmiş. Sağ kalanların 
çok büyük bir çoğunluğu bir daha asla geri dön-
memiş. İmkan bulanlar Avrupa’ya, Amerika’ya, 
bulamayanlar Ermenistan’a geçmişler. Bu imkan-
ların hiç birini bulamayanlar, yeni sefil hayatları-
na razı olmuşlar; Kuzey Irak’ta, Zor’da, Halep’te, 
Beyrut’ta… 

Tehcir Nasıl Değerlendirilmeli?

27 Mayıs 1915(13 Receb 1333) tarihinde 

dönemin sultanı V. Mehmet Reşat’a imzalattı-

23 Kasım 2013’ü 24 Kasım 2014’e bağla-
yan gece açıklanan ve imzalanacak nükleer 
antlaşmanın bir parçası olduğu ilan edilen 
uzlaşı uluslararası kamuoyundaki yansıma-
ları Körfez üzerinden İran tehdidi hisseden S. 
Arabistan’da ciddi bir hassasiyet meydana 
getiriyor.

Osmanlı devleti I. Dünya Savaşına sürüklen-
diğinde Doğu’daki Ermeni çeteleri silahla-
narak Rusların yanında yer aldılar ve çeşitli 
eylemlere başladılar. Bu durum başkuman-
danlığı oldukça radikal bir karar almaya 
sevk etti. Üç ayrı cephede yedi düvele karşı 
savaşmayı göze alan Osmanlı Devleti, doğu 
illerindeki nüfusun dörtte birini dahi teş-
kil etmeyen Ermeni halkına karşı topyekun 
mücadele etme kararı aldı. Savaş şartların-
da görülen lüzum(!) üzerine 24 Nisan 1915’te 
başlatılan tehcir kararı daha sonra ancak 
Mayıs ayında kanunlaştırılabildi.
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rılarak yürürlüğe giren kanunun adı “Sevk ve 
İskan Kanunu” idi. Kanun metninde uluslar 
arası hukukta “sınır dışına çıkarmayı” ifade eden 
“deportation”u  çağrıştıracak olan “Tehcir” ifade-
sinden kaçınılmıştı. Hukuk metnine gösterilen bu 
özene rağmen yapılanlar aslında bir “Tehcir” ve 
dolayısıyla apaçık bir zulüm değil miydi? Bu olay, 
sonuçları itibarıyla bir insanlık suçuna dönüştü 
mü? Üzerinden yaklaşık olarak yüz yıl geçmiş 
olan bu olay hakkında bu güne kadar pek çok 
araştırma, pek çok yorum ve değerlendirme yapıl-
dı. Bir değerlendirme de biz yapalım:

1. İttihat ve Terakki yöneticilerinin I. Dünya 
Savaşı’ndan birkaç ay önce, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da 2 özerk bölgenin güçlü devletler eliy-
le kurulacağını haber aldıkları ve tehcir politika-
sını bunun üzerine kurduğu 
yabana atılmayacak bir iddi-
adır. Sırf tehcire meşruiyet 
zemini oluşsun diye, Ermeni 
silahlı çetelerinin yaptıkları-
na karşı askeri önlem alın-
mayıp Patrikliğin uyarılma-
sıyla yetinilmiş olması, 1 yıl 
boyunca yörede dökülen yüz 
binlerce Müslüman sivil hal-
kın da kanını dolaylı olarak 
bize bulaştırır. Cumhuriyet’in 
bu iki konuyla da yüzleşmesi 
gerektiğini düşünüyoruz.

2. Tehcir hadisesi 
Ermeni tarafının ısrarla işle-
meye çalıştığı şekilde “soy-
kırım” anlamına gelen bir “jenosit” miydi, yoksa 
ABD Başkanı Obama’nın Amerika’daki Ermeni 
diasporasının yoğun çabalarına rağmen telaffuz 
etmeyi tercih ettiği gibi “büyük felaket” anlamı-
na gelen bir “meds yeghern” miydi? Yaptığımız 
okumalar sonucunda bizde oluşan adil kanaat, 
yaşananların bir soykırım olarak değil de büyük 
bir zulüm olarak kabul görmesi gerektiği yönün-
dedir. Çünkü ne devleti temsil eden “İrade-i 
Seniye”nin, ne de milletin bu yönde bir niyet ve 
çabası olmamıştır. Tam tersine, olaylar kontrol-
den çıkıp vahamet kazandığında aklı selim, insaf 
ve vicdan sahibi her kes, olayları durdurmak ve 
mağdurlara yardım etmek için seferber olmuştur.

3. Olayların neden büyük bir zulüm 

yönünde değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin 
kanaatimiz şu yönde oluşmaktadır: Silahlı çete-
ler dışında ne sebeple olursa olsun sivil halka 
ilişmek başlı başına bir zulümdür. Kaldı ki, 
Ermeni köylerinin boşaltılması ve sivil halkın 
belirlenen merkezlere toplanması sırasında ve 
daha sonra sevkiyat sırasında gösterilen ihmaller, 
kontrolden uzak kırsaldaki müfrezelerin toplama 
ve sevkiyatı bir katliama dönüştürmelerine yol 
açmıştır. Dönemin dahiliye nazırı(iç işleri bakanı) 
Talat Paşa’nın Diyarbekir valiliğine gönderdiği 
12 Temmuz 1915 tarihli telgraf, danışıklı bir 
trajedinin kanıtı olmuştur. Telgraftan, sevkiyat 
sırasında 700 Ermeni’nin pusuya düşürülerek 
katledildiği haberini aldıkları halde valiyi ve çete-
sini görevden almayarak uyarmak ve bu konular-

da tedbir almalarını istemekle 
yetindiklerini öğreniyorsu-
nuz. Bu, sureti haktan görü-
nerek “İstemem, yan cebime 
koy!” politikasından başka bir 
şey değildir. Tehcirin büyük 
bir zulme dönüşmesinin bir 
nedeni de seçilen yerleşim 
yerlerinin kendisi olmuştur. 
Örneğin, Musul’a bağlı böl-
geler Hakkari’nin güneyi, 
yani Kuzey Irak’ın dağlarıdır. 
Nitekim, Cemal Paşa hatıra-
larında “Mezopotamya bölge-
sinin başlı başına bir katlia-
ma neden olacağını bildiğim 
için, ısrarla İstanbul’un olu-

runu aldım ve 150 bin kadar Ermeni’yi Suriye ve 
Beyrut’a yerleştirmeye muvaffak oldum.” demek-
tedir. 

4. Ermeni tarafı, soykırım iddiasını seslen-
dirirken yazılı belgelerde böyle bir emir veril-
mediğini, ancak Teşkilat-ı Mahsusa ve çeşitli 
komitelerin bu emirleri şifahi olarak verdikleri ve 
soykırımı gerçekleştirdiklerini ısrarla savunuyor. 
Eski Türkiye’nin buna cevabı ise, “Böyle bir şey 
zinhar olmamıştır.” şeklindeydi. Ancak, Doğu ve 
Güneydoğu’da yaşayan herkesin dedelerinden ve 
ninelerinden dinlediği gerçekler toplumsal hafı-
zamızda durmaktadır. Bizim de çocukluğumuz 
Diyarbakır’da geçti. 70’li yıllarda kışı geçirmek 
için şehir merkezindeki evimize gelecek olan 

27 Mayıs 1915 Tehcir Kanunu metni
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büyük ninemizin yolunu gözlerdik. Dedemizin 

annesi olan Nüsra Nine, gün görmüş geçirmiş 

heybetli bir hanım ağaydı. Sohbetlerini çok sever, 

görüp geçirdiği olayları anlatırken, ağzımız açık 

dinlerdik. Nüsra Nine, bazen yaramazlık yapıp 

bir türlü uslanmayan birisine Kürtçe “Çı Jontırke!” 

diye bağırırdı. Türkçeye çevirdiğimizde “Ne kadar 

da Jontırk!” gibi bir anlam çıkıyordu. Ne manaya 

geldiğini bilmiyorduk, ama Nüsra Nine bunu 

birisine söylemişse çok kızdığını ve ağır konuş-

tuğunu anlayabiliyorduk. Bazen yanına sokulup 

“Nine, Jontırk nedir?” diye soranımız olurdu. O 

zaman Nüsra Nine dile gelip anlatmaya başlıyor-

du. “Onlar çok zalimdiler. Hıristiyanları öldü-

rüyorlardı. Bizler de gücümüzün yettiği kadar, 

bu zulmü engellemeye çalışıyorduk…” Nüsra 

Ninemizin Kürt fonetiğine uygun olarak “Jontırk” 

dediği şeyin “Jöntürk” olduğunu ve zalim bir kafa 

yapısını ifade ettiğini lise yıllarımızda anlamaya 

başlayacaktık. Gerek Nüsra Ninemizden, gerekse 

de onun akranları olan diğer büyüklerimizden 

Ermenilere büyük zulümler yapıldığını, tenha-

da kıstırılarak öldürüldüklerini öğrendik. Ama 

yöredeki hatırlı insanların heyetler oluşturarak 

Ermenileri koruduğunu, gerekirse kafilelere refa-

kat ederek yerlerine sağ salim ulaştırdıklarını da 

öğrendik. Tehcir başlamadan önce  bazı Ermeni 

hanımların, gittiğimiz yerde açlıktan ve bakım-

sızlıktan ölür, endişesiyle küçük çocuklarını 

Müslüman komşularına emanet ettiğini; onların 

da Allah rızası için bunları besleyip büyüttükle-

rini ve evlenip yuva kurmalarını sağladıklarını da 

öğrendik. Nüsra Nine gibi adil Müslümanların 

şahitliği Allah katında makbuldür. Öyleyse insan-

lık katında da makbul olmalıdır. Artık hepsi 

merhum olmuş bu adil insanların hatıraları ve 

şahitlikleri doğal bir “vakanüvist”lik olarak algı-

lanmalı ve değerlendirilmelidir. Cumhuriyet’in 

akil insanlardan oluşturacağı bir komisyon, Doğu 

ve Güneydoğu’daki hatıraları toplamalı ve tarihle 

bir de bu açıdan yüzleşmeli, diye düşünüyoruz.

5. Ermeni tarafının “soykırım” iddiasına 

paralel olarak sürdürdüğü bir çaba da Türkiye’ye 

“tazminat” ödetme çabasıdır. Bu çaba, tehci-

re uğrayan Ermenilere ölüm, mağduriyet ve 

mülk tazminatı ödetmeyi ifade ediyor. Gerek 

Ermenistan’ın gerekse de diğer ülkelerde yaşayan 

Ermeni diasporasının gündeminde var bu konu. 

Eski Türkiye ve onun sözcüleri, “özür dilesek 

bile konu kapanmayacak, tazminat isteyecekler” 

diye tedirgin olurlardı. Bu tedirginliğin yerinde 

olmadığını düşünüyoruz. Bir kere, Türkiye’nin 

“soykırım”a mahkum olup olmayacağı hukuki ola-

rak kesin değil. Velev ki, soykırıma mahkum olsa 

bile, mağdurların belge ibraz ederek açtığı davalar 

belki 20-30 yıl sürecek. Davalar sonuçlandıkça 

peyderpey tazminat ödeyecek olan Türkiye’nin, 

artan dış prestiji ve manevra kabiliyeti sayesinde, 

kaybedeceği paranın çok daha fazlasını kazanma-

yacağını kimse anlatamaz bize. Kaldıki, gönderi-

len Ermeniler sağ salim yerlerine varmış olsalar 

bile, geride bırakılan taşınmaz malların bedelini 

vermek başlı başına bir hak ve adalet konusu-

dur. Tehcire uğrayarak gönderilen Ermenilerin 

“mal/mülk” hakkı görünürde saklı bırakılmıştı. 

Örneğin, 11 Ağustos 1915 tarihli tebligat, ilgili 

her vilayette bir komisyon kurularak mal sayımı-

nın yapılmasını ve Ermeniler dönünceye kadar bu 

mülklerin korunmasından hem komisyonu, hem 

de mahalli idareleri sorumlu tutuyordu. İlk tebli-

gatlarda mülklerin satılmasına dahi izin vermeyen 

sıkı tedbirler, maalesef daha sonraki tebligatlarda 

esnetildi. Bu da çaresizlik içinde olanları kelepir 

satışlara zorladı. Düzmece evraklarla hileli satışlar 

yapıldığı da düşünülüyor. Elinde hâlâ mülkiyet 

hakkına ilişkin belgeler olan Ermenilere mülkiyet 

tazminatı veya oturacak yer vermek Türkiye’yi 

korkulduğu gibi mağdur etmeyecektir.

6. Türkiye’nin son zamanlarda seslendir-

meye başladığı “1915 olaylarını araştırma komis-

yonu kuralım” önerisi, yaşanan olayların ulus-

lar arası hukuka göre neye karşılık geldiğini 

saptamak bakımından gayet olumludur. Ancak, 

oluşturulacak komisyon yalnızca Türk ve Ermeni 

uzmanlardan oluşmamalıdır. Bunların yanı sıra 

Berlin Antlaşması’ndan beri konuya müdahil olan 

6 ülkenin ve tabii ki, konuya sonradan müdahil 

olan ABD’nin  uzmanları da komisyona katılmalı-

dır. Bu ülkelerin “dış işleri” ve “askeri” arşivlerinin  

incelemeye açık olması da şarta bağlanmalıdır. 

Ancak o zaman, yukarıda adına değindiğimiz 

Bekir Tank gibi vizyon sahibi tarihçilerimizin eli 

güçlenecek, olayların hukuki karşılığı adil bir 

şekilde ortaya çıkacaktır.
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Sonuç

Türkiye, Başbakan Erdoğan’ın geçtiğimiz 

23 Nisan’da yaptığı “Taziye” konuşmasıyla, bu 

konu hakkında yeni bir sayfa açmış görünüyor. 

Eski Türkiye’nin bilinç altına yerleşmiş olan 

“Jöntürk” aklın aksine, ortaya konan bakış açısı 

yeni Türkiye’nin daha rasyonel olacağını hisset-

tiriyor. Bu, çok memnuniyet verici. Memnuniyet 

verici olan başka bir konu da artık Türkiye’nin iç 

ve dış siyasetini kırmızı çizgili vesayetçi kafaların 

değil, millet iradesini temsil edenlerin yönetecek 

olması.

Türkiye’nin iç ve dış siyasetine egemen 

olduğunu iyiden iyiye hissettiren millet iradesi, 

Ortadoğu’daki diğer Müslümanlara da olumlu 

anlamda örnek oluyor. Filistin resmi haber ajansı 

VAFA’nın 27 Nisan’da geçtiği bir habere göre, 

Filistin devlet başkanı Mahmud Abbas da yayın-

ladığı bildiride “Holokost” kurbanı Musevilere 

ve ailelerine yönelik bir taziye mesajı yayınladı. 

Bu da ezber bozacak türden bir açıklamaydı. 

Türkiye’de ortaya çıkan güçlü millet iradesi, başta 

Mısır olmak üzere, Filistin ve Ortadoğu’daki diğer 

millet iradelerinin kendini bulmasına ve egemen-

lik hakkını kullanmasına ciddi anlamda örnek 

oluyor, önderlik ediyor.

Başbakan Erdoğan’ın açtığı bu yeni sayfa 

sonuçlandığında ne olacak? Her şeyden önce, 

hak yerini bulacak ve bu topraklarda sersemce 

işlenen bir “günah”la yüzleşme fırsatı bulacağız. 

Sonu nereye varırsa varsın: İster “soykırım”, ister 

“büyük felaket”, ister “tazminat”… Ama en önem-

lisi, ordumuz eliyle bize de bulaşan yüz yıllık 

utancın lekelerini silme fırsatı bulacağız. 

İslam tarihi boyunca Müslüman bir ordu ola-

rak, böyle bir rezilliğe bulaşmamıştık. Yendiğimiz 

de olmuştu, yenildiğimiz de. Hezimete uğrayıp 

zillet dolu günler geçirdiğimiz de. Böylesi durum-

larda boynumuzu bükmüş, Rabbimizden yardım 

dileyerek ayağa kalkacağımız günleri beklemiştik. 

Yine de zulüm ve haksızlık etmeyi aklımızdan 

geçirmemiştik. Hele kadın ve çocuklara dokun-

mayı, asla! 

İslam orduları zaman tüneline girip geri gitse-

ler, yolları 630 yılında Mekke’ye çıkar. Düşünün 

ki, Arafat dağı ve eteklerinde konuşlanmışız. 

Ordumuzun adı “Ceyşü’s-Selam”. Anlamı, “Barış 

Ordusu”.  Başkomutanımız İslam Peygamberi. 

Mekke ordusu şehri teslim etme kararı almış, 

biz de birazdan içimizdeki 20 yıllık öfkeyle girip 

şehri teslim alacağız. Peygamberimiz, seher vakti 

son talimatlarını veriyor. Mübarek sesi aşağılara 

kadar yankılandırılarak bize ulaştırılıyor. Size 

Rabbinizin mesajını aktarıyorum, “İşittik ve itaat 

ettik, diyor musunuz?” Biz, Rabbimizin emri-

ne cevaben “Lebbeyk!” diyoruz. Peygamberimiz, 

“Allah yardımcınız olsun” diyerek konuşmasını 

tamamlıyor. Anlıyoruz ki, onlar gibi olamayız. 

Öfkemize hakim oluyor, içimizdeki kini topra-

ğa akıtıyoruz. Anlıyoruzki, geçtiğimiz yerlerdeki 

ağaçlar ve ekili alanlar bile bize emanetmiş. 

“Lebbeyk!” diyoruz. Anlıyoruz ki, yakma-yıkma, 

yağma ve talan yapamazmışız. “Lebbeyk!” diyo-

ruz. Anlıyoruzki, bize silah çekmeyen kimse-

ye ilişemezmişiz. “Lebbeyk!” diyoruz. Anlıyoruz 

ki, iç güvenliği sağlamak, hanelere tecavüzü 

önlemek, onların kadınlarını ve kızlarını bile 

saldırı ve tecavüzlerden korumak bizim görevi-

mizmiş. “Lebbeyk!” diyoruz. Anlıyoruz ki, biz 

hakkın ve adaletin askerleriyiz, onların davra-

nışlarını taklit edemezmişiz. “Lebbeyk!” diyoruz. 

İliklerimize kadar işlesin diye, “Emret, Allah’ım, 

emret!...” dizesiyle başlayan cümleleri ordumuza 

“marş” yapıyoruz. Mekke’yi teslim alma yürüyü-

şüne geçerken hep beraber söylüyoruz: “Lebbeyk! 

Allamümme lebbeyk!...” 

Allah’a ve Rasûlü’ne verdiğimiz bu ahit ilik-

lerimize kadar işlemişti. Asırlarca bu ahde sadık 

kalmıştık. Yensek de yenilsek de. Ama 1915’e 

geldiğimizde ahdimizi unutmuş, düşmanlarımız 

gibi davranmıştık. Aklımıza sersemlik, vicdan-

larımıza gaddarlık inmişti. Hanelere, mülklere 

dalmış, çocuklar ve kadınlar dahil tüm sivillere 

dokunmuştuk. Hem de malını, canını, dinini, 

aklını ve neslini korumakla yükümlü olduğumuz 

bir halkın sivillerine…

100 Yıllık inkar politikası, bize bulaşmış olan 

bu utancın lekesini silmeye yetmedi. Hâlâ konu 

her açıldığında başımız önümüze eğik, utanıyo-

ruz. Açtığın bu yeni sayfayla, bizi bu utançtan 

kurtarabilirsen, gerçekten büyüksün Erdoğan!
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E mekli general Halife Hafter’in 

askeri hareketinin hedefinin 

Libya’yı Müslüman Kardeşler’den 

temizlemek olduğu yönünde yap-

tığı açıklamalar, bu askeri hareke-

tin yapısı etrafındaki gerçeği gözler 

önüne serdi. Hafter’in askeri girişimi 

bir anda geçtiğimiz Şubat ayındaki 

televizyon darbesinden birkaç gün 

önce güçlerinin Bingazi’ye ve parla-

mentoya yönelik saldırılarıyla birlikte 

meşru kurumlara yönelik tehlikeli 

karşı devrime dönüştü. 

Hafter’in ‘Tekfircilere’ saldırı -bu 

isim genelde El Kaide örgütü ve ben-

zerlerine işaret etmek için kullanılı-

yor- iddiasından ‘Libya’yı Müslüman 

Kardeşler’den temizleme’ iddiasına 

geçişinin gerçek anlamı Libya dev-

rimini sonlandırmak, siyasi olarak 

Tunus yöntemiyle anlaşmazlıkları 

çözen barışçıl seçenek yerine Mısır 

yöntemiyle askeri güçle bitirmektir. 

Libya ve Mısır şartları arasın-

da bazı benzerlikler olmasına, 

Libya’daki İslâmcı güçlerin liberal-

lerle ittifak yapmak ve ülkeyi birlikte 

yönetmeye çalışmak yerine iktida-

rı tekeline alma girişimleri başta 

olmak üzere birçok farklılık Hafter’in 

Libya’daki meşru kurumlara yönelik 

darbe senaryosunu zayıflatıyor. 

Mısır’daki karşı devrim güçleri-

nin Mısır’daki en büyük siyasi olu-

şum olan İhvan’ı ortadan kaldırma-

dan başarılı olması mümkün değil-

di. Başlarda laik, sol, milliyetçi ve 

İslâmcı güçlerle ittifak yaptılar, Mısır 

halkını siyaset ve medya alanlarında 

İhvan’a karşı doldurdular ve kışkırttı-

lar. Mısır ordusunun ülke yönetimini 

almasını süslü gösterdiler, devrimle 

çıkarları zarar gören derin devlet 

kurumlarını ve unsurlarını işleve 

soktular. Büyük medya makinesinin 

Mareşal Abdulfettah Sisi hakkında 

yarattığı karizmayı kullandılar. Tüm 

bunlara rağmen devrim düşüncesi-

ni toprağa gömmek ve ayaklanan 

ülkelerin haklarına ders vermeyi 

kararlaştıran büyük Arap rejimle-

rinin mali desteği olmasaydı karşı 

devrim başarılı olamazdı. 

Halife Hafter’in askeri hareketi 

bu büyük Mısır operasyonuyla kar-

şılaştırıldığında Mısır’daki ana proje-

nin gerekli uzun provaları yapılma-

mış komik bir uzantısından ibaret 

olduğu görülüyor. 

Mareşal Sisi’nin aksine General 

Hafter’in kendisini Libyalıların söz-

cüsü yapacak siyasi veya askeri meş-

ruiyeti bulunmuyor.  Askeri yolla 

iktidarı alma çabasını meşrulaştırma 

biçimi ise genel olarak seçim araçla-

rına, meşru kurumlarına,  siyasete, 

başkalarıyla müzakere araçlarına 

olan büyük ihtiyacı gösteriyor. 

Hafter’in -bazı siyasetçiler nez-

dinde karşılık bulsa da- izlediği yol, 

baskın gelmek, otoriterlik ve silah 

gücüyle bir fikri dayatmak bağlamı-

na girer. Libya halkının birbirleriyle 

çekişen milislerle ilişkilerinde şikayet 

ettiği olgu buydu. 

İç savaşa kapıların açılmasıyla 

birlikte bölgesel ve Batı müdahale-

lerinin ihtimali de artacak, bölgesel 

ve uluslararası alanda birçok isim 

diktatörlük görevine aday olacaktır. 

İktidara gelme yolunda iç savaş 

çıkarmaya hazır küçük diktatörü 

kabul edecek olursak başka devlet-

lerce desteklenmiş bir başka küçük 

diktatörün aynı yöntemi izlemesini 

kim engelleyecek? 

Diktatöre başvurulması Arap elitle-

rin başvurduğu kolay bir çözümdür. 

Libya’daki durum da diğer Arap 

ülkelerinden farklılık arz etmiyor. 

Bu seçeneği finanse etmek için 

Körfezden gelen paraları, etkin 

istihbarat ve askeri çalışmaları da 

eklersek sadece Libya devriminin 

değil, Libya’nın tehlikede olduğunu 

görürüz. Bu durumda sadece Libya 

devrimi için üzüntü duyulmayacak, 

Libya’nın egemenliği de kaybedilmiş 

olacak. (El-Kudsü’l-Arabi gazetesi, 

21 Mayıs 2014) 

LİBYA’DA DİKTATÖR İHVAN’I BİTİRMEK İSTİYOR
Başyazı

Arapça yayımlanan gazetelerdeki 
yazan farklı eğilimdeki gazetecilerin 

yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay 
Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 

Burada yayımladığımız yazılarda ortaya 
konulan tüm analizlerin gerçek/doğru 

olduğunu veya bunların tümüne katıldı-
ğımız söylenemez. Yazılardaki amacımız 

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

rak meseleler karşısında ortaya konulan 
analizlerin hangi argümanlardan hare-

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

perspektifle okunmasının Ortadoğu’daki 
dolayısıyla dünyadaki gelişmeleri kavra-

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

fından Türkçeye çevrilmiştir. (Umran)
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I rak konularının güvenlik ve 
siyasi ayrıntılarıyla birlikte 

Arap sahasının yıllarca günde-
minde olmasından sonra üç 
yıldır gerek Amerikan çekilme-
sinin gerekse de büyük Arap 
Baharı olaylarının sonucu ola-
rak gündemden düşmüştü. Bu 
durum Irak siyasi güçlerinin ikti-
dar çekişmesinin durduğu anla-
mına gelmez. Aksine çekişme 
tüm düzlemlerde devam etti. 
Son olarak 30 Nisan’da yapılan 
seçim sonuçları açıklandı. 

Sonuçlar siyasi sahanın önce-
kinden daha da küçük grupla-
ra bölündüğünü gözler önüne 
serdi. Oysa siyasi projeyi yürü-
tenler Iraklıların -seçilenler ve 
seçmenler olarak- Irak’taki yeni 
siyasi rejimin istikrarını sağlaya-
cak açık programa sahip siyasi 
partiler oluşturacak daha büyük 
oluşumlar inşa etme yönünde 
eğilim göstereceklerini umuyor-
du.  

Doğal olarak güçlerin çoğal-
ması kötü siyasi şartların yapısını 
yansıtıyor. Bu bağlamda Nuri 
Maliki’nin ülkeyi yönetme biçimi 
kınanmalıdır. Bu yönetim ikti-
darının sekiz yılına rağmen Irak 
uzlaşısını gerçekleştirmekte -ve 
özellikle de Amerikalıların gitme-
si sonrası- başarısız oldu. Çatısı 
altına daha büyük ve çeşitli güç-
leri katmak yerine ötekileştirme-
ye ve marjinalleştirmeye çalıştı. 

Seçim sonuçları ‘sahte-
kar aşçı’ olmakla suçlanıyor. 
Minimum düzlemde sahadaki 
güçlere emri vakide bulunmak 
için önceden belirlendiği söyleni-
yor. Seçim sonuçları ister şaibeli 
olsun, ister önceden planlan-
sın veya adil olmasın, yüzleşilen 
vakıa aynen duruyor:  Irak’ı 
kim yönetiyor? 

Gelecek altı haftanın istişa-
resinin yanıt vereceği soru bu. 
Oyların çoğunluğunu alan Maliki 
başbakan olması ve Saddam 
Hüseyin’den sonra Irak’ı en 
uzun süre yönetmiş ikinci isim 
olmak için 60 milletvekilinin 
daha desteğine muhtaç. Kuşatıcı 
politikalarını geçmesi, ülkeyi tek 
başına yönetmesi ve dolayısıyla 
Amerikalıların inşa etme sözü 
verdiği kurumsal devleti bitir-
mesi bekleniyor. İstenen raka-
mı toplamakta başarısız olma-
sı halinde iki büyük dini parti 
olan Yüksek İslâm Konseyi ve 
Sadırcıların adaylarından biri-
nin iktidara gelmesi muhtemel. 
Onların iktidarı da öncede test 
edilmedi. İki dini parti de baş-
bakanlık için sarıklı adaylar gös-
termeyeceklerini ve sivil isimler 
sunacaklarını vurguladılar. 

İster Maliki iktidarda kalsın 
ister yeni siyasi bir yüz gelsin 
Irak’ın 2003 yılındaki savaş son-
rası sorunları aynen varlığını 
sürdürüyor. Birinci sorun istik-
rar ihtiyacıdır. Devletin “terörü” 
kontrol altına almakta aciz kaldı-
ğı görüldü. İkincisi büyüme ihti-
yacı. Irak’ta zengin bir hükümet 
ve fakir bir halk var. Üçüncüsü 
siyasi uzlaşı. Zira siyasi olumlu 
yönetim Irak halkının oluşumla-
rı arasında uzlaşıyı gözeterek, 
geçen iki dönemde yaşananlarla 
ilişkisi olmayan yeni bir döneme 
başlayarak rejimin ömrünü uzun 
yıllar uzatabilir. 

Güvenlik, büyüme ve uzla-
şı gerçekleşmezse başbakanın 
kimin olacağı bir yana Irak, 
muhalefetin kaos savaşlarının ve 
iktidardaki tek kişinin diktatörlü-
ğünün sahası olarak kalacaktır. 
(Şarkulevsat gazetesi 20 Mayıs 
2014)

IŞİD’DEN BOKO 
HARAM’A: ILIMLI 
İSLÂM NEREDE?

Ureyb RENTAVİ 

“Bazıları Boko Haram’ı 
Afrika’nın IŞİD’i olarak tanım-
lıyor. Bizler de IŞİD’i Suriye 
ve Irak’ın Boko Haram’ı ola-
rak tanımlamayı tercih ediyo-
ruz. İkisinin de hamuru aynı. 
Her ikisi de en ağır şekil-
de öldüren ve cezalandıran 
ekoller. Böyle oldukları için 
de daha fazla kınanıyorlar. 
Büyük bir düşmanlık cephesi-
ni ayağa kaldırdılar. Bu cephe 
aşiretleri, ABD, başka ülkeler, 
örgütler ve oluşumları içine 
alıyor.” 

Nijerya’daki Boko Haram 
örgütünün işlediği, 200’den 
fazla kız çocuğunun köle paza-
rından satılmak üzere kaçırılma-
larını kapsayan iğrenç kaçırma 
eylemleri bu terör grubunun alış-
kanlık haline getirdiği suçların 
iğrenç bir faslından başka bir şey 
değil. Bu kez dünya bu kızların 
evlerine sağ salim dönmesi için 
hükümete destek olmak üzere 
yönünü Nijerya’da çevirdi. 

Bazıları Boko Haram’ı 
Afrika’nın IŞİD’i olarak tanım-
lıyor. Bizler de IŞİD’i Suriye ve 
Irak’ın Boko Haram’ı olarak 
tanımlamayı tercih ediyoruz. 
İkisinin de hamuru aynı. Her 
ikisi de en ağır şekilde öldüren 
ve cezalandıran ekoller. Böyle 
oldukları için de daha fazla kına-
nıyorlar. Büyük bir düşmanlık 
cephesini ayağa kaldırdılar. Bu 
cephe aşiretleri, ABD, başka 
ülkeler, örgütler ve oluşumları 
içine alıyor. 

Bu örgütün suçlarının, kural 
dışı fikri ve siyasi söyleminin 
ılımlı siyasal İslâm hareketlerince 
yeterli tepki almaması gerçekten 
üzüntü verici. Bu ılımlı siyasal 
İslâm hareketleri Boko Haram’ın 
söyleminden ve uygulamaların-
dan kendilerini uzak tutsalar da 
bu söylemi ortadan kaldırmak 
ve uygulamaları kınamak için 

BAĞDAT’TAKİ İKTİDAR SAVAŞI
Abdurrahman ER-RAŞİD 
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yeterli çabayı göstermediler. 
Neredeyse bu güçlerin uygula-
ma ve suçlarına yönelik tek bir 
kınama bildirisi dahi bulamaz 
olduk. Boko Haram Müslüman 
bir örgüt olmasaydı ve kurbanları 
da Müslüman kızlar olsaydı bu 
hareketlerin tepkilerinin nasıl ola-
cağını bir düşünelim! 

Terörün dininin olmayacağı-
nı söylemek yeterli değil. Keza 
terörün kurbanları dini ve etnik 
kimliği bir yana bütün desteği 
ve sevgiyi hak ediyor. Bizden en 
büyük dayanışma ve destek kam-
panyalarını hak ediyorlar. Böyle 
yapalımki çifte standartlık hasta-
lığına yakalanmayalım. 

Bazı zamanlar bu tür örgüt-
lerin işlediği suçların sebepleri-
ne ve etkenlerine anlayış gös-
terme amaçlı girişimler gördük. 
Sanki IŞİD’in suçlarının rejimin 
işi ve planı veya rejimin şiddeti 
ve zalimliği sebebiyle işlendiği 
söylenmek isteniyor bu girişim-
lerde. Ya da Boko Haram’ın suç-
ları Müslümanların bu ülkelerde 
maruz kaldığı ayrımcılığa dayan-
dırılıyor. Bu tür yaklaşımlar sade-
ce doğru olmamakla kalmayıp 
bu örgütlerin suçlarına doğrudan 
kılıf oluşturmakta, ılımlı İslâm’ın 
kendisini işlenen bu suçlardan 
uzak yutma gücü etrafında kuş-
kular oluşturmaktadır. Ortaya 
konulacak tepki bu ılımlı İslâm 
ekollerinin ılımlılığının köklü ve 
derin, anlık ve fırsatçı olup olma-
dığına dair önemli bir sınav sayıl-
maktadır. 

Boko Haram’a karşı savaşın 
alanı İslâm elbisesine bürünmüş 
teröre yönelik açık savaş saha-
larından biridir. Sadece güven-
lik değil açık askeri mücadele-
ler şeklini alan bir savaştır bu. 
Yemen’de yaşananlar ordunun 
tüm teşkilatlarıyla girdiği bir 
savaştır. Irak’ta yaşananlar Irak 
ordusunun tüm silahlarıyla sefer-
ber olduğu bir savaştır. Benzeri 
savaşlar şu an Lübnan, Cezayir, 
Tunus ve Libya’da düşük ölçek-
le sürmektedir. (Ürdün gazetesi 
Düstur, 10 Mayıs 2014) 

Sabbahi söyleşi-
ler ve röportajlar 
verdi. O derece ki 
kamuoyu önünde 
konuşma talebini 

geri çevirmedi. 
Ancak Sisi buna 
karşın seçimle-
ri kazanmasına 
olumsuz yansı-

yacak sözler sarf 
etmekten çekindiği 
veya iyi konuşama-
dığı için televizyon 
söyleşileri yapmadı. 

Ayrıca söyleşileri 
gerçekleştirecek 

gazetecilerin soru-
larına yanıt ver-

mek için uzun bir 
süreye ihtiyacı var. 
Bu da tartışma da 
zayıf olduğu izleni-

mi verir.

NİÇİN SABBAHİ DEĞİL DE SİSİ?
Mazin HAMMAD 

H er şey Abdulfettah Sisi’nin 
Mısır cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinde ezici bir zafer elde 
etmesi için tertiplenmiş. Zira bu 
adam ordu yönetiminden, medya 
organlarının ve iş adamlarının 
çoğunluğundan güçlü destek 
alıyor. Cezaevlerine geçen yaz 
tutuklanan İslâmcılar ve Hüsnü 
Mübarek rejimini deviren 2011 
devriminde hapse atılan, laik bir-
çok siyasetçi de dahil 20 bin düş-
manını tıkadı. 

Bu atmosfer içinde Sisi’nin 
tek siyasi rakibi Nasırcı 
Hamdin Sabbahi’nin 
seçimi kazanma şansı 
Sisi’nin sahip olmadı-
ğı liderlik ve söyleme 
sahip olmasına rağ-
men neredeyse hiç 
yok. 

Yalnız Sabbahi 
siyasete daimi katı-
lımın demokrasiyi 
korumanın en iyi yolu 
olduğuna inanıyor ve 
yolun ortasında engel 
olarak durmayacağı-
nı, değişim kapılarını 
güçlü şekilde çala-
cağını ifade ediyor. 
Sabbahi iki diktatör 
Enver Sedat ve Hüsnü 
Mübarek dönemlerin-
de muhalefette etkin 
bir liderdi. 

Seçim afişlerine 
bakıldığında Sisi’nin 
çoğunluğa sahip 
olduğu görülür ve 
Sabbahi’nin kendi 
seçim kampanyasına 
önem göstermediği 
yollu yanlış bir izlenim edinilir. 
Ancak aslında tam tersi doğ-
rudur. Zira bu inatçı lider halk 
mitinglerine katılmak için Mısır’ın 

dört bir yanına gitti. Ayrıca hükü-
met desteği, vergi ve güvenlik 
reformuna ilişkin görüşlerini içe-
ren bir kitap yazdı. 

Bunların yanı sıra Sabbahi söy-
leşiler ve röportajlar verdi. O dere-
ce ki kamuoyu önünde konuşma 
talebini geri çevirmedi. Ancak Sisi 
buna karşın seçimleri kazanması-
na olumsuz yansıyacak sözler sarf 
etmekten çekindiği veya iyi konu-
şamadığı için televizyon söyleşileri 
yapmadı. Ayrıca söyleşileri ger-
çekleştirecek gazetecilerin soru-

larına yanıt vermek 
için uzun bir süreye 
ihtiyacı var. Bu da tar-
tışmada zayıf olduğu 
izlenimi verir. 

Bunun için Sisi 
sadece banttan yayın-
lanan söyleşilerde 
görüldü. Tek bir halk 
mitinginde bulunmadı 
ve tek bir basın top-
lantısında dahi görün-
medi. Sisi’nin yan-
daşları bu yalnızlığa 
hayatından korktuğu 
ve kitlelerin ortasında 
dolaşarak güvenliği-
ni tehlikeye atmak 
istemediği şeklinde 
yorumluyorlar. 

Gerçekler ise 
başka bir şey söylü-
yor. Hamdin Sabbahi 
Sisi’den çok tecrübeli 
ancak askeri kimliğe 
sahip bir ismin kazan-
ması için tiyatronun 
hazırlanması üzerinde 
iyi çalışıldı. Tarafsız 
olmayan bu şartlar 

içinde Sabbahi, şansını gelecek 
cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
tecrübe etmeli. (Katar gazetesi El 
Vatan, 26 Mayıs 2014) 
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H alife Hafter geçtiğimiz 

günlerde Washington ve 

Arap müttefiklerinin büyük des-

teğini hesaba katarak bir Mısır 

gazetesine, “Libya topraklarında 

İhvan’dan tek bir kişi istemiyoruz, 

hiçbirini bırakmayacağız, onları, 

el-Kaide ve başka milisleri bitire-

ne kadar geri adım atmayaca-

ğız” yollu açıklamalarda bulun-

muştu. Ayrıca bir başka gazeteye 

de Libya’da bulunan Mısırlı İhvan 

mensuplarını teslim edeceği sözü 

vermişti. 

İşin garibi medya organlarına 

çıkan Hafter seçilmiş parlamen-

todan ve iktidarın teslim edilme-

sinden bahsediyordu. Mısırlıların 

Sisi’den dinlediği argümanın aynı-

sı. 

Aynı bağlamda Sisi de son 

günlerde İhvan’ı uzaklaştırma 

kararını halkın vereceğinden, 

kendisi ile İhvan arasında şahsi 

bir sorun olmadığından bahse-

diyor ancak halkın İhvan’ı nasıl 

uzaklaştırmayı kararlaştıracağına 

dair bize hiçbir şey söylemiyor. 30 

Haziranda 2 veya 3 milyon kişinin 

bu tür bir karar vermiş olası müm-

kün mü? Sonra bu olaydan önceki 

beş seçim turunu ne yapacağız? 

Tüm bunlardan da önemli-

si Hafter, Sisi ve yeni Hafterlere 

yönetilecek soru şu: Demokrasi, 

özgürlük ve çoğulculuk ile ülkede 

en büyük siyasi gücü oluşturan 

ve hiçbir partinin tek başına baş 

edemeyeceği İhvan’ı ortadan kal-

dırmak arasında nasıl bir uyum 

sağlanabilir? 

Cevap basit. Bu seçim kesin-

likle demokratik değildir ve dün-

yada, üstten bir kararla siyasi bir 

grubu azletme kararı alabilecek 

bir yasa yoktur. Çünkü her grubun 

anayasa ve yasalar çerçevesinde 

parti kurma ve siyaset yapma 

hakkı vardır. Din temelli parti diye-

cekler ancak İhvan dini parti değil. 

Selefi Nur Partisini kabul edenler 

İhvan’ın partisine itiraz edemezler. 

Askeri darbeler yaşamış ancak 

demokrasi geleneği-

ne sahip ülkeler ile 

Mısır gibi ülkeler ara-

sındaki fark da bura-

da ortaya çıkıyor. 

Türkiye’de yargı kara-

rıyla İslâmcıların bir-

çok partisi kapatıldı 

ancak başka bir isimle 

döndüler, aday olup 

kazandılar. Sisi’nin 

müjdelediği demokra-

si ise Hüsnü Mübarek, 

Zeynel Abidin Bin 

Ali, Buteflika ve Ali 

Abdullah Salih’in 

demokrasisinin defor-

me olmuş bir nüsha-

sıdır. Bu demokraside 

güvenlik organları 

tüm tarafların payı-

nı belirler ve hatta 

bazen muhalif tara-

fın payı kapsamındaki 

isimlere dahi müda-

hale eder. 

Bu atmosfer içinde özgür-

lük ve çoğulculuk değil, gerçek 

demokrasiyle hiçbir ilişkisi olma-

yan estetik demokrasisinin araçları 

arkasında saklanan askeri yönetim 

olur. Tam da burada hem Libya’da 

hem de Mısır’da bu oyunun yanın-

da yer alan liberaller kaybetmekte-

ler. Sebep ise ülkedeki en büyük 

siyasi gücün ortadan kaldırılması 

ülkenin tamamen askerin eline 

geçmesi demek. Medya, yargı ve 

kamusal hayatın tüm alanlarında 

bugün açıkça görülen de bu. 

Libya’da Hafter aynı adımlar, 

sloganlar ve yalanlarla aynı tecrü-

beyi kopyalamak istiyor ancak her-

kes biliyor ki burada sahne farklı. 

Zira hem İhvan’ı ve silahlı grupları 

bitirme söylemini, hem de istikrar 

ve güvenlik söylemini yükseltiyor. 

Ancak bu aptal ve destekçileri bir 

yana kendisini yöneten arkasın-

dakiler ülkenin bu şekilde uzun 

bir iç savaşa kayacağının farkında 

değiller. 

Libya’da barışçıl 

yöntem yok. Başlarını 

celladın giyotinine 

kolaylıkla vermeye-

cek ve son damla 

kanına kadar savaşa-

cak olan gruplar var. 

Şiddet ve kaos masalı 

herkesin belirledi-

ği bir gerçek ancak 

kaynaklarıyla zengin 

ve aşiretlerin hakim 

olduğu bir ülkede 

silahlı devrim sonra-

sı bu yapı da doğal-

dır zaten. Hafter’i 

destekleyenler bu 

desteği kaosa karşı 

oldukları için  vermi-

yorlar. Çünkü kendi-

leri de bu kaosun bir 

parçası. Bu desteği 

seçimler için de ver-

miyorlar. Aksine san-

dıkla alamadıklarını 

güç yoluyla almak istedikleri için 

yapıyorlar bunu. Zira birkaç hafta 

sonra zaten seçimler yapılacak. 

Buyursunlar ve halkın iradesiyle 

hareket ettiklerini iddia edenler 

bu seçimlere katılsınlar. 

Sözün özü bir grubu veya par-

tiyi ortadan kaldırma söylemleri 

gölgesinde demokrasi inşa edile-

mez. Ancak inkar edilemez ger-

çek şu: bu oyunların dışarıdaki 

planlayıcıları böyle olmasını istiyor. 

Kendilerine de ulaşır korkusuyla 

Arap Baharı’nı boğmak ve dev-

rimlerini bitirmek için milyarlar 

harcadılar ve harcıyorlar. İşte asıl 

gerçek bu. Gerisi saçmalık. (Katar 

gazetesi el-Arab, 25 Mayıs 2014)

HAFTER, SİSİ, DEMOKRASİ VE İHVAN
Yaser ZEATİRE 

Sözün özü bir 
grubu veya partiyi 
ortadan kaldırma 
söylemleri gölge-
sinde demokrasi 

inşa edilemez. 
Ancak inkar edile-
mez gerçek şu: bu 
oyunların dışarı-

daki planlayıcıları 
böyle olmasını 

istiyor. Kendilerine 
de ulaşır korkusuy-
la Arap Baharı’ını 

boğmak ve devrim-
lerini bitirmek için 
milyarlar harcadı-
lar ve harcıyorlar. 
İşte asıl gerçek bu. 

Gerisi saçmalık.
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T arih-teoloji-felsefe insanlık tarihinin köklü, en 
esaslı ve önemli üç ana mihver bilimidir. Bu üç 

ilmin denkleminden hareketle dünyaya bakmak 
insanlığın geçirdiği süreci, mevcut dünya gerçek-
liğini ve hakikati anlamayı sağlar.

Tarih; insanın fiilleri ve söylemlerinin hatıratı, 
teoloji; insanların itikadı alanının pratikte karşı-
lığına anlam verebilecek bir ilimken felsefe-bilim 
ise Teoman Duralı’nın ifadesiyle “tarif, tahlil ve 
terkibe dayanan bir anlama ilmidir.”1 Bir sosyal 
bilimci veya düşünür bu üç b/ilime hakiki anla-
mıyla vukufsa dünyada olup gidenleri hakikatine 
yakın anlayabilir.

Bu özelliklere sahip ender düşünür-
akademisyenlerden felsefe profesörlerinden biri 
kendisinden almakta olduğum derslerden birinde 
Kerbela hadisesinin kadim Ferisi-Yahudi işbirli-
ğiyle gerçekleştirilen organize bir katliam oldu-
ğunu söylemişti. İyi okur olan biri olarak söylem 
ilk kez işittiğim bir tespitti.  Düşünen birisi için 
önemsenmesi gereken ve üzerinde kafa yorulması 
gereken bir tespit olduğunu düşündüm.

‘Öteki’ne yaşam hakkı tanımayan Yahudi-
Grek-Roma-Nasranî/yarı-pagan anlayışlar başka 
kültürlerle birlikte yaşamaktan daha çok kendi-
sinin dışındaki kültürleri ya asimile etmek ya da 
yok etmek kaygısı içinde olmuşlardır. Nitekim 
İslâm’ın Hicaz bölgesinden çıkıp Mezopotamya 

havzasına yayılması söz konusu bu köklü gele-
nekler ve yapılar için bir tehlike ve tehdit olarak 
görülmüştür. Bu coğrafyada kadim oluşumların 
aksine meydana gelecek ve yeni bir medeniyet 
oluşturabilecek zeminler ve şahıslar kaos çıkartı-
larak öncelikle durdurulmaya ardından yok edil-
meye çalışılmıştır. Nitekim Hz. Ömer’in fetihleri 
kadim yapıları Farisi-Nasrani-Yahudi oluşum ve 
yapıları korkutmuş İslâm medeniyetinin oluşu-
munu geciktirmiş fitne kökenli iki önemli kaotik 
zemin inşa edilmiştir. İki kaotik zemin olan Sıffin 
savaşı ve Kerbela katliamı İslâm coğrafyasında 
ve düşüncesinde ciddi tahribata yol açmıştır. 
Yalnızca tarihi ve siyasi bir vakıa olmayıp teolojik 
kaynaklı iki hadise İslâm coğrafyasının yalnız-
ca ekonomik, siyasal, coğrafi yapısını sekteye 
uğratmamış aynı zamanda İslâm düşüncesinin 
sosyal-kültürel-tarihi yapısında ciddi tahrifatla-
ra yol açmıştır. Yaşanılan bu tahrifatı Endülüs 
Emevi temsilinde İslâm düşüncesi coğrafi ve fikri 
bir huruç hareketiyle Akdeniz havzasında İber 
yarımadasında oluşturduğu Endülüs Medeniyeti 
temsilinde bir medeniyetle aşmış ve çaplı bir 
medeniyet algısı ortaya koymuştur.  

İslâm medeniyeti ya da düşüncesinin ikinci 
büyük sarsıntısı Yusuf Kaplan’ın ifadesiyle “13. 
ve 14. yüzyıllarda yaşadığı, Batı’dan Haçlı sürüle-
rinin, Doğu’dan Moğol sürülerinin yol açtığı…”2 

Ahmet DAĞ

Aklın Dondurulması:
Küresel Proje Kapsamında Selefilleşme 

ya da Sefilleşme Hareketleri

Mısır’da ve onun periferisinde İslâm dünyasında Darbeye destek veren Selefiler 
üzerinden derinlikten yoksun, sığ bir din algısı İslâm dini ve düşüncesi üzerinde 

etkin kılma projesi söz konusu.  Terörize edilmeye müsait olan bu hareketler, 
Taliban gibi yok edilmesi gereken habis hareketlerdir batı düşüncesi için.



25

 Umran • Haziran 2014

  AKLIN DONDURULMASI  AKLIN DONDURULMASI 

sarsıntıdır.  Tarihin en büyük medeniyet buhranı 
Osmanlı tecrübesiyle aşılmıştır. İkinci buhranı 
sonlandıran Osmanlı tecrübesinin çök/ertil/mesi 
İslâm tarihi ve düşüncesinde iki yüz yıldır devam 
etmekte olan uzun vadeli buhranların meydana 
gelmesine yol açmıştır. İki yüz yıldır bu buhranı 
aşacak henüz bir tecrübe üretil/e/medi. 

Moğol saldırıları epistemolojik temelden tama-
men yoksun barbar ve tahripkâr bir istilayken Haçlı 
seferleri ise kısmen epistemolojik temele sahip 
coğrafi-dini-tarihi-iktisadi-kültürel bir saldırıydı. 
Püskürtülen bu saldırılar İslâm medeniyeti üzerin-
de büyük tahribatlar oluşturmadı aksine Eyyübi 
ve Selçuklu gibi esaslı iki devlet örneği görmemi-
zi sağladı. Napolyon’un akademisyenlerle yaptığı 
Mısırı işgali daha donanımlı bir istiladır. Nitekim 
Edward Said, iktisadi ve kültürel oryantalizmin ilk 
Napolyon ile Mısır’da başlatıldığını 20. yüzyılda 
Ortadoğu ve körfezdeki petrol kaynaklarını ve stra-
tejik noktaları benzer tarzda ele geçirme amacıyla 
oryantalizmin daha acımasız hale getirildiğini ve 
Oryantalizmin neticesinde bölgelerde askeri darbe-
lerin, ayaklanmaların, iç savaşların, dini fanatizmin 
oluşumlarının meydana geldiğini söyler.3

Ortadoğu’nun fiziki yapısıyla/coğrafi sınırları ile 
oynayan askeri-ekonomik-siyasi Batı oryantalizmi 
kimyasıyla/kültürel-sosyal-dini yapısıyla oynamayı 
da ihmal etmemiştir. Osmanlı hinterlandından yeni 
ülkeler devşiren Napolyon ve onun akademisyen 
torunları kaosun, çelişkilerin ve uyumsuzlukların 
yaşandığı bir coğrafi harita meydana getirmişlerdir.  

Nitekim Davutoğlu bu durumu şu cümlelerle 
özetliyor: 

“Sömürgeci dönemden sonra ortaya çıkan dev-
let yapılarının şekillendirdiği siyasi coğrafya ile 
fiziki coğrafyanın belirlediği jeopolitik hatlar ara-
sındaki uyumsuzluk Ortadoğu jeopolitiğinin en 
temel çelişkilerinden birini oluşturmaktadır. Bu 
uyumsuzluk aynı zamanda bölge içi bunalımların 
en temel sebeplerinden biridir. Bölgenin hemen 
hemen bütün sınır komşusu ülkeleri arasında ciddi 
ölçekli anlaşmazlıklar söz konusudur. Bölgedeki 
ülkelerin arasındaki sorunun en büyük nedeni-
dir.”4

Aslında, İslâm tarihi ve düşüncesinde yaşan-
mış birçok buhran vardır. Uzun vadeli, tarihe ve 
ümmete olan maliyeti yüksek önemli buhranlar-
dan biri de, Suriye’de Baasçı yaklaşımından dolayı 
İslâm düşüncesi ve coğrafyası üzerinde yapılan 
hesaplara aldırmayan Esed’in neden olduğu hem 

kanlı katliamlar hem de uzun vadeli sosyal-tarihi-
kültürel ve dini bağlamda çok ciddi sorunlar doğu-
racak fikri buhran ve Mısır’da İhvan-ı Müslimin 
nezdinde İslâm düşüncesi ve coğrafyasına yapılan 
darbenin meydana getireceği uzun vadeli yıkım ve 
buhrandır. 

Tarihsel ve kültürel köklerini Roma 
İmparatorluğu’na bir anlamda yarı Grek/pagan yarı 
Nasrani/mesihyen ruha indirgeyen Batı düşüncesi 
üç nehir/Tuna-Fırat-Nil üzerinden hegemonyasını 
sürdürebileceğinin tecrübesine ve bilgisine sahiptir.     

Nitekim Davutoğlu’na göre de “Kadim Roma 
İmparatorluğu dünya gücü olma geçiş sürecinde 
Anadolu ve Mısır’ı iki temel hâkimiyet alanı ola-
rak kullanmıştır. Yine Bizans’ın parlak dönemi bu 
çok yönlü kıta dengelerini gözeten bir politikanın 
sonucunda doğmuştur. Nitekim Osmanlı’nın temel 
omurgası da üç kıtanın temel suyolları olan Tuna/
Avrupa, Fırat/Asya ve Nil /Afrika havzalarına ulaş-
tığı zaman güçlü bir devlet olmuştur.”5

Yönetimleri belirleyen küresel düzen ve güç-
ler için ne Suriye/Fırat ne de Mısır/Nil halkların 
iradesine bırakılamayacak derecede mühim iki 
devlettir. Çünkü gerek Suriye’de gerekse Mısır’da 
hakların talepleri ve tavrı Batı düzeninin hoşlan-
madığı fikir ve teşebbüslerdir. Arap topluluklarının 
kendilerini temsil etmeyen yönetimler tarafından 
yönetilme bahtsızlığı ve kaderini yaşatmakta ısrarlı 
olan bir hegemonya söz konusudur. Davutoğlu 
bu durumu, “Arap siyasi eliti ile toplumsal taban 
arasında yaşanan meşruiyet bunalımı vardır. Adil 
demokratik süreç içindeki ellerindeki siyasi gücü 
kaybedeceklerinin farkında olan Arap rejimleri batı 
destekli diktatöryel yapılarını sürdürecek yeni bir 
radikal söylem arayışı içindedirler.” cümleleriyle 
ifade eder.6 Mısır ve Suriye örneği diktatöryel ve 
kukla yönetimlerin radikal söylem tarzından daha 
çok yeni metot olarak radikal ve sert eylem tarzı ve 
metodu benimsediklerini göstermektedir. Bu tarz 
ve metot; ordunun tank ve uçaklarıyla halklarını 
korkutma, öldürme ve sindirme stratejisidir. Suriye 
ve Mısır üzerinden halklarda korku psikolojisi 
meydana getirilmeye çalışılmaktadır. Bu diktatör-
yel yönetimler ‘meşruiyetlerini’ garantiye almak 
yalnızca kendileri kalana kadar öldürmeye devam 
edecek kadar despotik bir yapı arz etmektedir. 

Cemil Meriç’in “sömürgeciliğin keşif kolu” dedi-
ği Oryantalizm Montesquie’nun yakıştırdığı despo-
tik yapıları bu coğrafyada devam ettirmekte kararlı 
görünüyor. Diktatöryel ve oryantalist yapı Arap 
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baharı sürecinde Afrika’nın ve Ortadoğu’nun en 
önemli kapısı olan Mısır’ın/kalenin dışına çıkar 
gibi yapmıştır ama tekrar askeri bir darbeyle 
Mısır’ın kalbine bir virüs gibi yeniden yerleş-
miştir. Küresel düzen ve güçler darbe tezgâhının 
içinde olduğu için darbeye “darbe” dememiştir. 

Manası ve maksatları bakımından Rabia 
Meydanı Müslümanlara yönelik dizayn edilmiş 
bir operasyon olan 2. Kerbela’dır. Akif’in dediği 
gibi tarih Mısır’da tekerrür etti/rildi. Mısır’da yine 
Kadim Farisi-Nasranî-Yahudi (çağdaş Yahudi-
İngiliz (Amerikan) medeniyeti- ve bir zavallı olan 
neo-Yezid işbirliğinin sahnede olduğunu söyleye-
biliriz.

Kerbela’da yapılan operasyon İslâm düşün-
cesinde sorun olan fanatik mezheplerin doğuşu-
nu meydana getirmişse Mısırda meydana gelen 
olaylar benzeri bir sonuç doğuracaktır. Mısır’da 
ve onun periferisinde İslâm dünyasında yeni bir 
proje ortaya konuluyor. Darbeye destek veren 
Selefiler üzerinden derinlikten yoksun, sığ bir din 
algısını İslâm dini ve düşüncesi üzerinde etkin 
kılmak projesi var. Taliban örneğinden hareketle 
böyle bir hareketin derinlikten yoksun medeniyet 
üretemeyecek bir tecrübe olduğu görülmüştür. 
Terörize edilmeye müsait olan bu hareketler son-
rasında yok edilmesi gereken habis hareketlerdir 
batı düşüncesi için. 

Mısır, Tunus, Libya, Lübnan, Bahreyn, Suriye 
ve S. Arabistan’da bir alt kültür olarak yerleşik 
olan selefi hareket kendini siyasi alana taşımaya 
çalışırken bu sığ yapının farkında olan küresel 
güç bu hareketin büyümesi ve güçlenmesine 
müsaade etmektedir. Nitekim 25 Ocak devri-
minden sonra Mısır’da televizyon istasyonları 
ve etkili kamu iletişimleriyle güçlen/diril/miş-
lerdir. Körfez sermayesi tarafından finansal ola-
rak desteklendikleri gibi medya tarafından açık-

ça İhvan-ı Müslimin’e karşı desteklenmişlerdir. 
Selefiler Suriye’de İhvan-ı Müslimin’in uzantısına 
ve benzer yapılara, Tunus’ta Nahda hareketine 
karşı destekleniyorlar.7 Darbecilerin lisanı halle 
dindar olan Mısır halkına söylediği şey “İslâm’ı 
İhvan-Müslimin’in anladığı gibi algılamayacaksın 
-Körfez ülkelerinin destek verdiği- Selefiler gibi 
algılayacaksın. Yani Yusuf Kaplan’ın ifadesiyle 
“İslâm’a karşı ‘İslâm’” 

1967’ye kadar Mısır halkı için Mısırdan önce 
Nasır’a bağlılık önemlidir ve Nasır Mısır’ın öte-
sinde bütün Arap ideallerinin sembolüdür.8 Mısır 
halkı bundan sonraki süreçte C. A. Nasr, E. Sedat 
ve Mübarek ya da küresel ilişkileri daha kirli olan 
Sisi çizgisindeki yöneticilere itaatte zorlanacaklar 
ya da yıllardır yaşamış oldukları bu Firavun zille-
tinden kurtulacak bir çıkış arayacaklar. 

Öncelikle 1967’de itibar kaybeden Nasır 
sonrasında E. Sedat, Mübarek ve Sisi’den olu-
şan askeri ve vesayetçi çizgi halklar vicdanın-
da ölmüştür. Fakat İsrail güdümündeki küresel 
düzen ve güçler Mısır’da Mursi iktidarını devire-
rek Sisi çizgisini Mısır halkı üzerinde Filistin’de 
Hamas’ı devirerek Abbas/FKÖ çizgisini Filistin 
halkları üzerinde hâkim kılmaya çalışıyor. Noam 
Chomsky İsrail’in bölgeye yerleşmiş ve Amerika 
Birleşik Devletlerinin desteğiyle büyüyen bir virüs 
olduğunu söyler.9 İsrail bölgede siyasal iktidarları 
ve yönetimleri, siyasetleri belirlemede etkin bir 
rol edinmiştir. 

Mısır’da mikro düzeyde küresel düzenin işbir-
likçileri olan ordu-medya-iş dünyası ekonomik 
rant üzerindeki hegemonyasını kaybetmekten ve 
sermayenin tabana yayılmasından korkması gibi 
iç güdüsel refleksle hareket ederek yerel düzeyde 
oyunun kurucusu gibi görünse de küresel düzey-
de ekonomik-asker-dini-sosyal-kültürel-siyasal 
hesaplara hizmetçilik yapmaktadır. Mursi’ye yapı-
lan darbe yolsuzlukların ortadan kaldırılmasını 
ve sermayenin dağıtılmasının engellediği gibi 
bölgesel olarak İsrail’in güvenliğini sağlamış ve 
İsrail’in ömrünü uzatmıştır. Uzun vadeli proje 
ise mevcut tüm stratejiler, finanslar ve komp-
loların gayesi Mısır’da İhvan’ı Müslimin özelin-
de, genelde Sünni omurganın yok edilmesi için 
planlanmış oluşumlardır. Rabia Meydanı, İslâm 
âleminin 2. Kerbelasıdır. Arap Müslüman ülkele-
rinin en büyük ülkesi olan özelde Mısır’da İhvan 
çökertilerek aslında genel manada bölgede hakiki 
İslâm algısı çökertilerek, dünya Müslümanları 
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dünyaya hiçbir medeniyet proje sunamayacak 
Selefilik, Şiilik, Vahhabilik gibi mezhebi yaklaşım-
lar ve el-Kaide, İŞİD, eş-Şebab gibi örgüt türleri ve 
İslâmi oluşumlara icbar ediliyor. 

Mısır özelinde İhvan hareketinin mensupları 
kışkırtılarak İslâm dünyası genelinde terörize edil-
meye ve yer altına çekilmeye çalışılıyor. Nitekim 
Fisk, İhvan’ın yer altına çekilmeye çalışılmakta 
olduğunu öncelikle Hıristiyanlara, Müslümanlara 
ve masumlara karşı şiddet eylemlerinin meydana 
getirileceğini ‘Halk’ın İhvan’ı İhvan’ın da güvenlik 
güçlerini suçlayacağını söyler. Ona göre coğraf-
ya (Irak’ta olduğu gibi) Tunus’ta Lübnan’da ve 
Bahreyn’de olduğu gibi kimin kimi öldürdüğü 
bilinmeyecek bir karaktere büründürülecektir. 
Darbe olduğu akşam İhvan’a yakın Mısır’lı kom-
şumla konuştuğumda Mısır hakkındaki ilk kor-
kusu bu olmuştu. Fakat Mısır’da oluşturulmak 
istenen ilk fitneyi İhvan savuşturmuş görünüyor. 
İkinci tehlike ise medeniyet üretme potansiyeli-
nin yok edilmesi dolaysıyla varlık nedenin orta-
dan kaldırılmasıdır. Aynı akibetin İslâm dünya-
sında etkin olan Cemaat-i İslâm’ın başına gelmesi 
söz konusudur.

Nitekim şiddete davet edilen İhvan’ın tüm 
barışçıl ve iyi niyetli yaklaşımına rağmen Pinochet 
görünümünde olan Sisi beş bin kusur insanın 
ölmesinin Emrine veren küresel düzenin yeni 
Pinochet’isidir. “Teröre karşı savaş” başlığıyla tıpkı 
Şili’de Pinochet ve İspanya’da Franco’nun yaptığı 
gibi insanlar yasa ve düzen yapısı altında bir kılıf-
la öldürülmekte ve tutuklanmaktadır.10

Aynı zaman diliminde Bangladeş’te Gulam 
Azzam’a verilen idam cezası ve Cemaat-i İslâm’ın 
yasaklanması da bu projenin bir parçasıdır. 
Yapılan operasyonlar yalnızca siyasi ve ekonomik 
operasyonlar değildir. Asıl yapılmak istenen şey 
İslâm dini ve düşüncesi üzerinde yapılan tahri-

fata yol açacak operasyonlardır. Bundan sonra 
Arap-İslâm dünyasında yapılacak en büyük proje 
yüz yıl önce Osmanlı hakkındaki provakatif 
oryantalist argümanları artırarak ve yenileyerek 
Recep Tayyip Erdoğan nazarında bir Türk nefreti 
oluşturmaktır. Bu nefret medya imparatorluğun-
da çok güçlü olan Yahudi yapılanma tarafın-
dan yapılacaktır. İsrail Mısır’daki darbe üzerin-
den kendince ‘one minute’in intikamını aldığını 
düşünmektedir. Güçlenecek ikinci bir Türkiye 
olacak Mısır çökertildikten sonraki ikinci aşama 
ve proje, güçlenen Türkiye’yi çökertmek olacaktır. 
Bu çökertme hareketi ise Çağdaş İngiliz-Yahudi 
medeniyeti ve Pers işbirliğinde olacaktır.

Nitekim İran’ın ve Irak yönetiminin darbe kar-
şısında ikiyüzlü tutumu darbe de İran’ın nerede 
durduğunu bize göstermektedir. Yusuf Kaplan’ın 
ifade ettiği gibi bu durum “11 Eylül ve sonrası 
batı dünyasının alçak düzenin yeni konseptidir” 
ve kazanan iki taraf vardır. 11 Eylül’den beri kaza-
nan iki taraf Çağdaş İngiliz-Yahudi medeniyeti ve 
İran’dır. Suriye’de yapılan ise sadece Sünni varlı-
ğın hem ontolojik/bedensel hem de epistemolo-
jik/düşünsel varlığı yok edilmesine seyirci kalma 
ve Sünni omurganın çökertilmesidir. Müdahale 
sonrası yapılacak ilk şeylerden biri Suriye’de 
hem savaşan hem de siyaset yürüten siyasi İslâmi 
oluşumu tasfiye etmek olacaktır. ABD ve Batı bu 
omurganın çökmesini dizayn edip seyrederken 
içimizdeki bazı sempatizanlar ideolojik körlükle-
rinden dolayı bunu gör/e/medi ve göremeyecek. 
Küresel düzenin 2. Bosna olan Suriye’deki tavrı, 
öldürebildikleri kadar birbirlerini öldürsünler 
tavrıdır. 

Mısır örneğinde medeniyet projesi üretecek 
İslâmi ve siyasi oluşumların çökertilmesinde 
başarılı olunmuştur. İngiliz destekli Gezi eylem-
leri, Gülen cemaati kalkışmalarıyla Türkiye’de 

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.

Mısır özelinde İhvan hareketinin mensupları kışkırtılarak İslâm dünyası genelinde 
terörize edilmeye ve yer altına çekilmeye çalışılıyor. Nitekim Fisk, İhvan’ın yer altına 
çekilmeye çalışılmakta olduğunu öncelikle Hıristiyanlara, Müslümanlara ve masumla-
ra karşı şiddet eylemlerinin meydana getirileceğini ‘Halk’ın İhvan’ı, İhvan’ın da güven-
lik güçlerini suçlayacağını söyler. Ona göre coğrafya (Irak’ta olduğu gibi) Tunus’ta 
Lübnan’da ve Bahreyn’de olduğu gibi kimin kimi öldürdüğü bilinmeyecek bir karaktere 
büründürülecektir. Darbe olduğu akşam İhvan’a yakın Mısır’lı komşumla konuştuğum-
da Mısır hakkındaki ilk korkusu bu olmuştu.
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bu projenin kapsamı içerisinde tutulmuş fakat 
bu kalkışmalar savrulmuştur. Libya’da sosyalist 
kökenli hem küresel batılı güçlerin hem de körfez 
ülkelerinin desteğini alan Heftar Libya İhvanı’na 
ve İslâmi hükümete yönelik darbe girişiminde 
bulunmuştur.  

Suriye ve Mısır meselesinde çağdaş İngiliz 
Yahudi medeniyeti ve iş birlikçileri Davutoğlu’nun 
işaret ettiği Ortadoğu jeopolitiğinin en temel 
coğrafi ve tarihi denge mekanizması olan Mısır-
Türkiye-İran denge mekanizmasını bozmuşlardır. 
Türkiye merkez olarak Asya, Avrupa ve Afrika’dan 
oluşan ana dünya kıtasının suyolları ile temel 
deniz bağlantı yollarının kesiştiği merkez üçge-
nini oluşturmaktadır. Dengede bulunan dışlanan 
taraf olmaya itilmemelidir. 

“70’li yıllara kadar Mısır 80’lerden sonra İran 
dışlanmaya çalışılmıştır” diyen Davutoğlu “Mısır 
dışlandıkça İran sisteminin merkezine yerleş-
mekte, Türkiye ile desteklenmekte Mısır sistem 
içine kaydıkça İran sistemin dışına itilmekte ve 
Türkiye’nin pozisyonu da bu yeni dengeye uyarlı 
hale getirilmektedir. Rasyonel zeminde bu ilişki 
dengesini sağlamaktır.11

Hızlandırılan Arap Baharı ve Suriye mesele-
si yükselen Türkiye’yi engelleme operasyonla-
rıdır.  Gerek Türkiye’nin yükselmesine taham-
mülsüzlük gerekse İran’daki kadim yapılar İran’ı 
Humeyni çizgisinden Safevi Şiası çizgisine savur-
muş simülatif ABD düşmanlığı Irak’ın İran’a 
yakın Maliki’ye bırakılmasıyla Suriye meselesinde 
farklı düşünen Türkiye’nin Basra hattının dışına 
çıkarılması operasyonuyla sonuçlanmıştır.  İran 
geçmişteki Selçuklu ve Osmanlı’ya karşı tavrını 
güçlenen bir Türkiye’ye göstermektedir. İran’da 
Hatemi örneklerinin olduğunu düşünerek bu tip 
aklı başında bir diyalog zemini oluşturulmalıdır. 
Tehlikeli Safevi Şiası çizgisine sapışı engellenmeli-
dir. Nitekim Davutoğlu bu önemli hattın mühim 
konumunu şu cümlelerle ifade etmektedir. 

“Türkiye-İran-Irak üçgeni Mezopotamya 
Basra hattının, Türkiye-Suriye-Mısır üçgeni Doğu 
Akdeniz hattının iç dinamiklerini belirleyen den-
geler oluşturmaktadır. Türkiye dışlanan ülke 
olmamaya dikkat etmelidir. Bu ülkelerle sorunlar 
yaşayan İsrail bu üçlü dengeyi son derece etkin 
bir diplomasi ile gözetmektedir. Ortadoğu’da 
diplomatik esneklik alt yapısından yoksun hiçbir 
askeri üstünlük kalıcı bir zafer getiremez.”12

Davutoğlu’nun dediği gibi Safevi/İran Osmanlı/

Türkiye ilişkisi bir anlamda Almanya-Fransa iliş-
kisi gibidir. Sorunlar yaşasalar da birbirlerini 
ihmal edemezler.13 Bu üçlü hattın devam etmesi 
Mısır’da ancak halkın belirlediği iktidarla olacak-
ken İran ise ulus-devlet çizgisinden çıkıp ümmet 
ekseninde hareket etmesiyle mümkün görün-
mektedir. Körfez ülkelerinin askeri-siyasi-tarihi-
kültürel-iktisadi konumu ise İslâm düşüncesi ve 
coğrafyası için umut olabilecek dinamiklerden 
yoksundur. Petrol sermayesi ile gelen dolarlarla 
bir medeniyet oluşturulmayacağı simülatif ve 
anakronik bir kent örneği Dubai’den/mikro Las 
Vegas anlaşılmaktadır. Katar mevcut durumun 
dışına çıkmaya çalışsa da körfez ülkelerinin dışına 
çıkabilecek durumda değildir. Mısır’da bir darbe 
satın alan Körfez ülkeleri bir medeniyet hareketi 
üretmekten daha çok küresel düzenin araçları 
olabilecek yeteneğe sahiptir.   

Baudrillard’ın “anti-teknolojik” ve   “İslâmiyet 
bütün gücüyle yaşıyor ve hiç te ölü bir hali 
yok”14 dediği T. Duralı’nın ‘…dünyevi medeniyet 
zekâsı’ dumura uğramış bu yüzden de dışarıya 
bağımlı duruma düşüp ezilmiş olan buna karşılık 
‘sırt’ını biricik tahrif olmamış tebliğe dayamış”15 
olarak gördüğü, A. Toynbee’nin tek diri medeni-
yet olarak nitelediği İslâm Medeniyeti’nin yeni-
den toparlanma sürecinin engellenmesi projesi 
uygulanmaya çalışılmaktadır. İslâm dünyası ya 
bu oyunu bozarak Sezai Karakoç’un dediği gibi 
önümüzdeki yüzyılı İslâm’ın yüzyılı kılacaklar 
ya da tarihte tatil yapmaya devam edeceklerdir. 
Selefileşme ya da sefilleşmeden nasıl kurtulaca-
ğımızın cevabı yeni bir medeniyet hareketi üretip 
üretemediğimize bağlı olacaktır.    
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T
ürkiye, mayıs ayın-
da Soma’da resmi 

rakamlara göre 301 
kişinin ölüm acısını 
yaşadı. Rakamın yük-
sek olması, olaya daha 
fazla dikkat çekilme-
sine sebep olurken, 
acının çapının geniş-
liği ve dozunun yüksekliğini de bize gösterdi. 
Hiç şüphesiz meseleyi sadece sayının azlığı ya 
da çokluğu üzerinden değerlendirmek sağlıklı 
değildir. Ancak böyle bir olayda 300 kadar insa-
nın ölmesi, doğrusu bana oldukça astronomik 
geldi. Gözümün önüne yan yana yatan 300 cesedi 
getirmeye çalıştım. Bu 300 aile ve onların akraba-
ları ve çevreleri ile birlikte acının yayıldığı ve ilk 
elden kendisini gösterdiği bir etki alanına tekabül 
etmektedir. 

Hiç şüphesiz Soma maden faciası, ne maden-
cilik sektöründe ne de diğer iş kollarında yaşanan 
ilk facia değil. Bu tür vakıalar olduktan sonra, 
sorumluların bulunması ve “gerekenler listesi”nin 
hazırlanmasının ardından bir dahaki vakıaya 
kadar eski hamam eski tas devam edilir. Doğrusu 
insanın canının acıtan da hep aynı hikayenin 
devam etmesidir. Soma faciası bu konuda bir arpa 
boyu yol alınamadığının da net bir göstergesi ola-
rak ortada duruyor. Özellikle diğer ülkelerde bu 

tür kazaların sonuçları 
ile kıyaslandığında, bu 
resim daha net olarak 
ortaya çıkmaktadır. 

Soma’da yaşanan-
lara bir facia diyorum. 
Çünkü buna bir kaza 
demek, kanaatim-
ce olayı hafife almak 

demek olacak. Fakat bundan da öte “kaza” ve 
“kader” kelimesinin toplumsal muhayyilede olayı 
olduğu gibi meşrulaştırıcı ve din açısından onay-
layıcı bir şekilde algılanması sebebiyle “facia” 
kelimesine başvurmayı daha uygun buluyorum. 
Bunu İnşaallah ileride ele alacağız. 

Soma’da maden faciasının meydana gelme-
sinden itibaren kurtarma çalışmalarının sona 
ermesine kadar yaşananlar, Türkiye’ye dair bazı 
gerçekleri daha net olarak ajandamıza getirmiştir. 
Her gün gazete, televizyon ve internette karşılaş-
tığımız enstantaneler, röportajlar,  konuşmalar ve 
Türkiye’ye dair kültürel, sosyal, siyasal vb. birçok 
gerçek ve aynı zamanda algıyı bize tekrar göster-
diler. Bu bağlamda Soma faciasını tek başına bir 
olay olmaktan ziyade, başından sonuna kadar 
toplumu okuyabileceğimiz örnek bir vakıa olarak 
ele almak istiyoruz. Burada Soma’da yaşananların 
ardından üzerinde durulması ve dikkat çekilmesi 
gereken noktaları sırasıyla açımlamak istiyorum.

Mustafa TEKİN

Soma faciasını tek başına bir olay olarak düşünmemek gerekir. 
Bu olayın ortaya çıkardığı sorunları genel olarak kavramak, bunların üzerinde 
temellendiği zihniyet dünyasını kavramak ve bunlara yönelik tedbirler almak 

lazımdır. Bu bağlamda Soma olayının bir milat olması en büyük
temennimizdir.

SOMA’DAN ÇIKARIMLAR
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Dertler ve Sorumlulukların Anonimleşmesi

Zonguldak’ta bundan yaklaşık dört yıl önce 

yaşanan maden kazasının mahkeme kararının 

da çıkmadığını, Soma faciasının sonrasında oku-

duk. Birçokları bunu zaten Türkiye’de mahkeme 

kararlarının geç çıktığı ile açıklayabilir. Ama 

Türkiye’de temel problemlerden birisinin sorum-

luların ve sorumlulukların anonimleşmesi ve 

birden ortada kalması olduğunu görmeliyiz. Bu 

durum sadece maden kazaları ile ilgili değildir. 

Aslında Türkiye’de genel iş ve ilişkilerdeki doğa 

maalesef böyledir. Devlete ait birçok işyerinde 

insanlar sınırlarının üzerinde kendisinden men-

kul yetkileri ama gayr-ı resmi yani illegal biçimde 

kullanırlar. Bu da aşağıdan yukarı doğru her 

düzeyde bir çeteleşme ve kapanın elinde kalması 

pragmatizmini beslemektedir. Değnekçiler devlet 

arazisi üzerinden para kazanırlar, lokanta ve resta-

urantlar kaldırım ve sokaklara masa atarlar, takip 

etmezseniz arazinize tecavüz edebilirler, devlet 

dairelerinde özellikle hemşehricilik üzerinden 

kullanılan yetki gaspları, aslında bir mentalitenin 

kültür içinde nasıl işlediğini ve bize egemen oldu-

ğunu göstermektedir. 

Soma faciası kanaatimce bu mentalite üzerin-

den okunmalıdır. Çünkü bu mentalite ve onun 

kültür içindeki işleyişi düzeltilmediği sürece, 

biz bu sorunları yaşamaya devam edeceğiz. Zira 

insanlar gündelik yaşam içerisinde bu mentalite-

ye hayatiyet kazandırmaktadırlar. Meydana gelen 

olayları ve bu arada Soma faciasını bir sonuç 

olarak düşünürsek, bu sonucun en başta yaşanan 

kültür üzerinde temellendiğini hiçbir zaman atla-

mamak gerekir. 

İşte tam da bu sebeple, bir olayın sorumluları 

oluşamaz ve sorumlular birden anonimleşir, yani 

ortada kalır. Meselâ; Soma faciasında şimdi kim 

sorumlu? Konu şimdiden unutulmuştur bile; bir 

müddet daha konuştuktan sonra bu olayın ano-

nim sorumluları bile unutulup bir dahaki kazaya 

(inşaallah böyle bir şey olmaz) kadar bu mevzula-

rı konuşmayacağız bile.

Soma’nın bir milada dönüşebilmesi, bu zih-

niyet ve kültür dünyasının işleyişinin aşılması ile 

mümkündür. Yani gündelik hayatta her şeyi kağıt 

üzerinden halletme zihniyetinin sona ermesi; 

yani göstermelik imzalarla ve onaylarla kurgu bir 

yönetim ve idareden vazgeçilmesi gerekmektedir. 

Bu durum aslında, çok kanun çıkarmanın mese-

leyi halletmediğini; tam tersine mentalite değiş-

mediği sürece sadece işin kitabına uydurma süre-

cini hızlandırdığını göstermektedir. Diğer yandan 

devletin çeteleşmelere (bununla sadece büyük 

mafyaları kastediyor değilim; bir devlet dairesin-

de, işyerlerinde, mahallede kurulan küçük ölçekli 

cark-curk düzenlerinin tamamını kastediyorum) 

kesin darbeler indirmesi gerekir. 

Belki çok klasik olacak ama bunu doğrudan 

eğitim ile gündelik hayatın birbirini doğrulama-

masına dayandırmak belki ilk elden konuşmamız 

gereken bir problemdir. Çünkü okullarda ilko-

kuldan itibaren kitabi ilke ve kuralları zikretmek-

te son derece başarılıyız açıkçası. Kitaplardaki bil-

giyi çocuklar ezberlerler. Ama bunların davranış 

ve uygulama alanı gündelik hayatın içinde yoktur. 

Çünkü orada başka bir pratik kültürel zihniyet 

işlemektedir. Çocuk ilk önce bu çelişkinin farkı-

na varır; sonraları dışarıyı düzetme teşebbüsleri 

başarısız olunca, bu sefer davranışlarını kitabi 

bilgilere göre ayarlamaz, pratikteki uygulamalara 

göre değiştirir. Çünkü dışarıdaki pratikler kitabi 

bilgileri ve doğruları onaylamaz ve ödüllendir-

mezler; orada o kültür ve zihniyet dünyasında 

işleyen başka doğrular vardır. Çocuklar dışarıya 

çöp atılmayacağını, izmaritlerin yola fırlatılmama-

sı gerektiğini öğretmenlerinden öğrenirler. Ama 

yollar, dışarıya çöp ve izmarit atan magandalarla 

doludur ve maalesef toplumda sessiz bir onayla-

ma söz konusudur. 

Okullarda çocuklara kollar, ilk yardımlar ve 

hatta yangın söndürme seansları filan yaptırılır. 

Ama bunlar son derece hijyenik uygulamalardır. 

Maalesef bunlar, çoğunlukla talimatlar çerçevesin-

de göstermelik uygulamalar olarak kalırlar. Soma 

faciasında bu bağlamda atlanmaması gereken bir 

nokta vardır. Nihayetinde madene inmeden önce 

eğitim alması gereken işçilere, video izletilerek 

yetinildiği ve birçoklarının bu eğitimi almadığı 

ortaya çıktı. Birçok yerde hizmet içi eğitimlerin 

göstermelik olduğu gibi. Her şey kağıtta yazılıyor 

ve insanlar eğitim aldıklarına dair imza da atmış-

lar; zaten mesele bitmiştir. Peki şimdi bu insanla-

rın sorumluluğunu kim üstlenecek?  

Hiç şüphesiz ateş düştüğü yeri yakar. Bu kaza-

yı yaşamayan, yakınlarında acı olmayan insanlar 
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ancak uzaktan bunları hissetmeye çalışabilirler. 
Fakat acıların paylaşılması, bu faciayı birinci 
elden yaşayan insanlar için en azından olum-
lu psikolojik etkiler uyandıracaktır. Bu açıdan 
düşündüğümüzde, dertlerin anonimleşmesine 
olumlu bir anlam yüklemekteyiz. Meşhur bir 
sözde de tekrar edildiği gibi, dertler paylaşıldıkça 
azalır; mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır.  

Ne Sağ Ne Sol: Ciddiyetsizlik İdeolojisi Yıkıcıdır

Türkiye’ye sürekli acılar yaşatan bir boşver-
mişlik ve ciddiyetsizlik ideoloji var. Geçmişten 
bu yana Türkiye’de sağ ve sol gibi ideolojilerin 
yapılanmaları ve onların ülkeye verdikleri zarara 
dair ifade edilenler, belki siyasi jargonda en fazla 
duyduğumuz cümlelerdendir. Aslında siyasi alanı 
da içine alacak şekilde Türkiye’de yaşadığımız 
travmaların gerçek sebebi; işte bu ciddiyetsizlik 
ve boşvermişlik zihniyetidir. Açıkçası ben beni 
bildim bileli, ciddiyetsizlik bir kültür olarak işle-
mektedir. Belki birçok idealist gençler de maalesef 
bu ciddiyetsizlik sebebiyle öğrenilmiş kalıpları 
tekrar ederek normalleşmektedir. (!) 

Ülke olarak problemleri halletmek için kanun 

çıkarmanın yetebileceği gibi bir pratik üzerinden 

ilerlemekteyiz. Şimdi Soma olayının ardından, 

hemen madencilik alanında yeni kanuni düzenle-

melere gidileceği açıklandı. Halbuki kanun çıkar-

mak işin sadece bir boyutudur ve Türkiye gibi 

ülkelerin esas sorunu; kanun çıkarmak değil 

onların takip edilmemesi ve denetimsizliktir. 
Ülkemizde birçok şeyin sadece kağıt üzerinden 
ve arkası dolu olmayan imzalarla “yapıldı” göste-

rilmesi sadece maden sektöründe geçerli olan bir 
durum değil. Bu durum, o kadar içselleştirilmiştir 
ki, toplum olarak neredeyse konsensus oluşturdu-
ğumuz noktalardan birisidir. Soma’daki işçilerin 
açıklamalarından öğrendiğimize göre, iş güvenliği 
ve denetim noktasında ciddi sıkıntılar var.

Ülkemizde bir yerde tamirat olsa, yol yapılsa, 
maalesef ne iş yapılan alan ne de orada çalışanla-
rın güvenlik tedbirleri tamdır. Bu, maalesef çalı-
şan insanlar tarafından da önemsenmemektedir. 
Çoğu zaman, “bir şey olmaz” mantığıyla yapılan 
hareketlerden iş kazaları oluşmaktadır. İstihdam 
sorunlarının bulunması, iş güvenliğinin ekmek 
ümidine kurban edilmesini rahatlıkla kolaylaştır-
maktadır. Yörede bulunan birçok insan, “bundan 

sonra madene inmeyiz” dese de, en nihayetinde 
yapacak bir işi olmadığında inecektir. Çünkü o 
inmese, sırada çok bekleyenler vardır. 

Bazıları böyle karşılaştırmalar yapınca kıza-
caklar ama özellikle Avrupa ülkelerinde, iş güven-
liği tedbirleri üst düzeyde alınır ve bundan daha 
önemlisi asıl benim dikkatimi çeken, bu güvenlik 
tedbirlerinin tam uygulanması konusunda çalı-
şanların da çok hassas olmalarıdır. Meselâ; bir yol 
çalışması yapılacağı zaman, yolun etrafı çevrilir, 
korumalıklara fosforlar konulur, kasklar takılır, 
çalışma kıyafetleri de özel, güvenlikli ve fosfor-
ludur. Bisiklete binen kimse mutlaka kaskını 
takar. Bizde bunlarla ilgili yazılı kurallar vardır; 
ama uygulamada çok ciddi sıkıntılar var. Fakat 
esas üzerinde durulması gereken nokta; bunların 
denetiminin hiç yapılmadığıdır. Maalesef insanla-
rımız da, kuralların uygulanması değil, uygulana-
maması doğrultusunda daha fazla yardımlaşmak-
tadırlar. Bu kültür de, Türkiye’de özellikle kazala-
rın önlenmesinin önünde ciddi bir engeldir.

Kapitalizm: Şehvetli Kazanma İsteği

Soma vb. birçok madende anlayabildiğimiz 

kadarıyla bir taşeron işletme anlayışı ile üre-

tim sürdülmektedir. Bu taşeron firmalar, belki 

Devletin işletmeleri ile kıyaslandığında kısmi 

özelleştirmelere tabi olduğundan ucuz maliyetle 

kömür çıkartabilmektedirler. Ancak bu maliyetin 

ne kadar düştüğü konusunda ciddi tartışmalar 

bulunmaktadır. Kimilerine göre bu maliyet dörtte 
bir oranında düşmektedir. Şayet gerçek buysa,  bu 
işletmelere insan öğütme makinası desek yeridir. 

Bu sözü söyleyebilmek için illaki buralarda ölüm-
ler olması gerekmez. Ama üretim için, insanlığın 
harcandığı bir mentalitenin, yani vahşi bir kapi-
talizmin buralarda ve aslında birçok işkolunda 
işlediğini görmek lazımdır. 

Burada aslında kapitalizm dediğimiz şey, 
insan nefsinin daha çok kazanma ve tüket-
me uğruna kışkırtılmasından beslenemektedir. 
Özelleştirmelerin sağlıksız yapılması, daha çok 
kazanma hırsının insanı araçsallaştırması ve 
değersizleştirmesi, üretimi biricik değer haline 
getirmekte; bu arada zayi olan insanlar ise bu 
mentaliteye göre ancak istatistiki bir anlam ifade 
etmektedirler. Kaldı ki, Batı dünyasında bile kapi-
talizm iş güvenliği konusunda daha ciddidir.
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Burada aslında dile getirilmesi gereken önemli 
bir sorun vardır; o da kapitalist zihniyetin ülke-
mizde devam edebilmesine olanak tanıyan iki 
önemli etken. Birincisi; hala doyuma ulaşmamış 
tüketim ve aidiyet anlayışı. Tüketim zihniyeti-
nin kışkırttığı bireylerin talepleri henüz doyuma 
ulaşmadığı; hatta tam tersine kışkırtıldığı bir 
ortamda daha fazla kazanma istekleri devam ede-
cektir. İkincisi de, aslında istihdam konusundaki 
ciddi sorunlar. Doğrusu işsizliğin yüksek olduğu 
Türkiye gibi ülkelerde, bir ekmek parası için mer-
diven altlarında ve madenlerde kötü koşullarda 
çalışmaya razı olabilecek birçok insan vardır. Bu 
da işletmelerin tedbirsizce ve kötü koşullarda 
insan çalıştırmalarına devam etmelerini sağla-
maktadır. 

Özellikle tüketim zihniyetinin çok kazanma 
ve tüketme üzerine toplumda meydana getirdiği 
zihniyet dönüşümleri ve oluşturduğu pratikler, 
çalışan insanların haklarını gaspa doğru götüren 
ve hatta daha da ileri giderek onların özlük hak-
larını bile çiğneyen bir boyuta ulaşabilmektedir.  

Hâlâ Yaşayan Değerler Var

Soma’da kurtarma çalışması sırasında yaşa-
nanlar, bazı değerlerin yaşadığı noktasında bize 
oldukça ümit vermektedir. Kurtulan bir işçinin, 
ailesine bile haber vermeden beş gün boyunca 
arkadaşlarının kurtulması için yardım etmesi; bir 
kazazedenin kendisinden daha çok arkadaşının 
yardıma ihtiyacı olduğunu söylemesi, kurtulan 
bazı madencilerin kurtarma çalışmasına katılmak 
üzere geri dönmeleri ve hatta bazılarının ölmesi, 
fedakar tavır ve tutumların yaşadığı noktasında 
Türkiye için önemli bir umuttur. 

İslam’ın kültür içerisinde ince ince işleyen 
geleneksel biçimi, hâlâ bu paylaşım, fedakakarlık, 
yardım duygularını devam ettirmektedir. Aslında 
biresyselleşme sürecinin ciddi anlamda meydan 
okuduğu bu değerlerin, böyle bir kaza anında işle-
diğini görebilmek oldukça sevindirici. Benim için 
sevinidirici olan bir diğer nokta da; bunun sivil-
likler içerisinden gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bütün 
organizasyonların kurumsallaştırıldığı ve resmi-
leştirildiği bir ortamda, alttan işleyen bir kültür 
olarak ve gönüllü biçimde bu değerlerin yaşatılıyor 
olması, hala Türkiye toplumuna dair umutların 
varolduğunu bize göstermektedir. Bu durumu 

dışarıdan anlayabilmek çok zor ve açıkçası anlan-
landırabilme düzeyleri için geçmiş irfani geleneğe 
doğru bir yolculuk yapmak gerekmektedir. 

 
Soma’dan “Gezi” Çıkarmak

Soma’da kazanın meydana geldiği maden bir 
taşeron firma olduğunu yukarıda belirtmiştik. Bu 
firmanın ve yetkililerin ihmalinin sonuna kadar 
üzerine gidilmelidir. Burada bir problem yok. 
özellikle Hükümetin Devlet açısından denetle-
me bağlamında kendi bürokratlarında gösterdiği 
zaafiyetler varsa, bunlar için de gereği yapılmalı-
dır. Dolayısıyla neticede Hükümetin bu olanları 
sonuna kadar götürme noktasında bir tereddüdü 
olmamalıdır. 

Aslında burada Hükümet’ten benim bekledi-
ğim şey şudur: Türkiye’de iş zihniyeti, iş güven-
liği ve ilişkileri bağlamında varolan mentalitenin 
değiştirilmesi için Soma’nın bir milat olmasını 
sağlamak. Kanaatimce sadece kanun çıkarmak 
değil, bu mentalitenin değiştirilmesi için atılacak 
ciddi adımlar Hükümetin en büyük başarısı ola-
caktır. 

Soma faciasının da bir kutuplaşmanın nesnesi 
haline dönüştürülmesi, ülkenin son dönemlerde 
yaşadığı ciddi bir felaket olarak kabul edilmeli-
dir. İkiye ayrılan gazete ve televizyonlardan bir 
kısmı, bunu hükümetin yıkılması için bir fırsata 
çevirmeye çalışırken, diğer bir kısmı da hükümeti 
savunma dilini tutturmuşlardır. Bu arada acıların 
da politikleştirilmeye çalışılması bir zaafiyet ola-
rak ortaya çıkmıştır. Soma’ya giderek orayı acıla-
rın taze olduğu bir dönemde politik gösterilerin 
merkezi haline getirerek, bunu Hükümete karşı 
bir politik tavır alışa çevirmek, açıkçası tasvip 
ettiğimiz bir şey değildir. Nitekim Soma halkı ile 
yapılan kimi görüşmelerde, onlar da bu acıların 
bu şekilde politikleştirilmesine hoş gözle bakma-
maktadırlar.

Bir de şu konuya değinmemiz gerektiğini 
düşünüyorum. Bazı köşe yazarları Soma’da mey-
dana gelen bu facianın bir sabotaj ve suikast 
türünden şeyler olduğunu yazıp çizdiler. Özellikle 
bunun Hükümete karşı yapılmış bir hareket oldu-
ğunu da eklediler. Doğrusu bu konuda benim net 
olarak bildiğim şeyler yok. Ancak bu yazılanlar, 
yukarıdan beri analiz etmeye çalıştığım sorunları 
anlamsız kılmıyor ve sorunları ortadan kaldır-
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mıyor; tam tersine bunların üzerinde daha ciddi 

konuşmaya bizi zorluyor.

   
İlahiyat’ın “Yeni”lenen Bakışı

Özellikle İlahiyat’ın burada yüklendiği görev 

yeniden gözden geçirilmelidir. Çünkü İlahiyat 

çoğunlukla, bu ölümleri bir kadere dönüştü-

ren sessizlikle durmuştur. Hiç şüphesiz Soma’da 

hayatını kaybeden işçiler için Kur’ân okunmalıdır. 

Ancak bundan önce, orada olanların faturasını 

Allah’a kesen bir kaderciliğe de karşı çıkılmalıdır. 

İş güvenliği, tedbirsizlik, denetimsizlik ve vahşi 

kapitalizm bağlamında bir okuma yapmadan ve 

meseleyi değerlendirmeden salt “uhrevi”lik yap-

mak, dinin afyonlaştığı andır. 

Bu bağlamda iki basın açıklamasına dikkat 

çekmeliyiz. Birincisi; Ankara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi, bir diğeri de İstanbul Üniversitesi 

İlahiyat fakültesi öğrencilerinin yaptığı açıkla-

malardır. Bu metinler, meydana gelen kazanın 

Allah’a fatura edilmemesi ve kaderciliğe pirim 

verilmemesi üzerinde ısrarla durdular. 

Doğrusu, ben İlahiyat’ın genel olarak tavrını 

önemsiyorum. Artık tedbirsizlik, ciddiyetsizlik, 

vahşi kapitalizmin yol açtığı sorunlara dikkat 

çekerek, nihayetinde bütün sorumsuzlukları 

kader ve Allah ile aklamaya çalışan bir zihniyetin 

işleyişine engel olmak açısından işlevsel olacak-

lardır. Özellikle yukarıda belirttiğim, yanlış bir 

şekilde işleyen mentalitenin düzeltilmesi açısın-

dan dinin ciddi etkilerinden söz etmek müm-

kündür.  

 
Devlete Dair Algıların Değişmesi

İlk gün kurtarılan bir işçinin sedyeye yatırılışı 

sırasında, “çizmelerimi çıkarayım, örtü batmasın” 

mealindeki sözleri, aslında insanların “iktidar ve 

yönetim”le ilgili hafızalarını ele veren bir söz ola-

rak okunmalıdır. İnsanlar, hastanelere (veya dev-

let kurumlarına) gittikçe, orada devletle özdeş-

leştirdikleri doktor ve hemşireden (ya da diğer 

görevlilerden) fırça yedikçe, mahçup ve ezik dav-

ranmaktadırlar. Bu bakış açısının da düzeltilmesi 

gerekiyor. Tabii ki 20-30 sene öncesine göre bu 

algıda bazı olumlu değişmeler olmuştur. Özellikle 

özel hastanelerin açılması, ilişki biçimlerini biraz 

değiştirmiştir. 

Fakat sadece hastanelerle sınırlı bir mesele-
den bahsetmiyoruz. Konu aslında devlet ve fert 
arasındaki ilişkilerin hangi sağlıklı zeminde oluş-
turulması gerektiğidir. Devlet, bu anlamda kendi 
uhdesinde yaşayan tüm insanlara ait, onların hiz-
metlerini gerçekleştiren bir varlığa sahiptir.  

Fakat burada bir boyuta da değinmeliyiz ki, 

vatandaşların devlet erkanına sarılıp ağlayabil-

meleri insan-devlet ilişkilerinin ve devletin imajı 

açısından olumlu olmuştur. Devletin bakanı Taner 

Yıldız’ın orada sürekli bulunması, aileleri ziyareti, 

aslında devlet-fert ilişkilerinin belki yeni bir algı ile 

üretilebileceğine dair inancı kuvvetlendirmektedir.

  

Sonuç Yerine

Soma faciasını tek başına bir olay olarak 

düşünmemek gerekir. Bu olayın ortaya çıkardığı 

sorunları genel olarak kavramak, bunların üzerin-

de temellendiği zihniyet dünyasını kavramak ve 

bunlara yönelik tedbirler almak lazımdır. Bu bağ-

lamda Soma olayının bir milat olması en büyük 

temennimizdir. 

Bu tür olaylar olur, üzerinde konuşulur ve 

unutulur klasik yaklaşımının sona erdiği bir 

milat… 

Ciddiyetsizliğin ve boşvermişlik anlayışının 

sona erdiği bir milat… 

Denetimsizliğin yerini ciddi denetimlere 

bıraktığı bir milat… 

Kutuplaşmaların yerini medenice tartışmalara 

bıraktığı ve ortak insani değerlere ulaştırdığı bir 

milat… 

Hasılı bütün olumsuzlukların meşrulaştırıl-

dığı bir anlayışı ifade etmeye başlayan “Burası 

Türkiye” söyleminin geride kaldığı bir milat… 

Yüzyıllarca bağlı olarak yaşadığımız değerlerin 

yeniden dirildiğini gördüğümüz bir milat…
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Ercan YILDIRIM

S
oma’da meydana gelen 

kazanın ardından 

Türkiye’de genel olarak 

yalnızca iş güvenliği, taşe-

ron sistemi, kapitalizmin 

vahşi haliyle ilgili genel 

geçer yargılar gündeme 

geldi. 

Soma’nın bir yanıyla 

merhamet odaklı duygu 

yoğun söylemlere kapı aralamış olması öbür taraf-

tan Gezi’nin üzerinden daha bir yıl geçmemesine 

rağmen Hükümete yönelik yıpratma, itibarsızlaş-

tırma hareketine de ön ayak olması Türkiye’nin 

dinamik bir ülke olmasının sonucu olduğu gibi 

beklentilerin aksine uzun AK Parti iktidarının bir 

türlü sona ermemesine karşı biriken öfkeyi de 

göstermektedir. Gezi ve 17-25 Aralık zihniyeti 

devamlılığını bir açıdan Soma üzerinden ama bu 

sefer, AK Parti tabanı, Anadolu’nun kendi halinde 

vatandaşları yoluyla sağlamaya çalıştı. Gezi ve 

17-25 Aralık darbe girişimlerini üstlenen kesim-

lerin kimlikleri, hadiselerin kendi doğallıkları 

nedeniyle bu girişimleri göğüslemek ve umumi 

manada desteğe sahip olmak nispeten kolay 

olsa da Soma’nın mahi-

yeti nedeniyle hadiselerin 

içyüzlerini izah etmek bile 

başlı başına  mesele haline 

geldi. 

Soma sadece merha-

met, azgın kapitalizm, iş 

ve çalışma koşulları üze-

rinden “rehabilite” edici 

gelişmeler için önemli bir 

başlangıç olabilir; gidişat daha çok “kötü koşul-

ların” denetim yoluyla aşılmasına yönelik. Fakat 

Soma asıl olarak Turgut  Özal sonrası, 12 Eylül 

Darbesi’nin doğurduğu neoliberal politikaların 

sorgulanması, uluslar arası sistemin yön verdiği 

parametre değişimlerinin değerlendirilmesi ve 

AK Parti’nin üstlendiği küresel dönüşüm prog-

ramının neoliberal politikayla gerçekleştirilmesi 

çabalarının yani neoliberalizmin kısa 34 yılının 

gözden geçirilmesine, İslâmcılık düşüncesinin 

yönelimlerine, ontolojik olarak İslâmcıların ikti-

sadi program ile kültür yöneliminin özdeşleştirme 

eğilimlerine karşı önemli bir sorgulama olarak 

görmek gerek. Belki bu anlamda Soma sonrası AK 

Parti ve İslâmcılar 12 yıllık iktidarlarının iktisa-

Tarihin ve Merhametin Sınırında
Türk Tipi Neoliberalizm, 

Bize Özgü Kapitalizm Mümkün mü?

Somada yaşananları, neoliberal politikaların sorgulanması, uluslar arası sistemin yön 
verdiği parametre değişimlerinin değerlendirilmesi ve AK Parti’nin üstlendiği küresel 
dönüşüm programının neoliberal politikayla gerçekleştirilmesi çabalarının  gözden 
geçirilmesine, ontolojik olarak İslâmcıların iktisadi program ile kültür yöneliminin 

özdeşleştirme eğilimlerine karşı önemli bir sorgulama olarak görmek gerek.
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di, kültür politikalarının sorgulamasına girişerek 

yeni bir paradigmanın inşasına yönelebilir.

İslâmcıların 11 Eylül 2001 sonrası küresel-

leşme şartlarında, küresel medeniyetin kültür ve 

iktisadi alt yapısı ekseninde geliştirdiği politikalar, 

demokrasi algısı, milli irade vurgusu, vesayet 

kavramı üzerinden kurduğu karşıtlığa bağlı varol-

ma gayreti, iktisadi olarak neoliberal zenginli-

ğin görece tabanda karşılık bulmasıyla nispeten 

sorunsuzca gerçekleştirilmesiyle genel bütünlüğe 

kavuşması, İslâm düşüncesinin içinde bulunduğu 

yapının sorgulama yapmasını engellemiş, süreci 

adeta mutlaklaştırmıştır. 

Bireyin Menfaatine Karşı 
Toplumun Menfaati

İslâmcılık küresel mede-

niyetin kültüründen payına 

düşeni almanın ötesinde, onu 

taşıyıcı rol üstlenmiş, uygula-

yıcı misyonuna bürünmüştür. 

Bu açıdan neoliberal politi-

kalarla gelen kültür, Soma’da 

merhamet, vicdan ile “genel 

ve bireysel çıkar” duvarına 

çarpmıştır. İslâmcılar sadece 

2000 sonrasında değil 90’lar-

dan itibaren kapitalist çalışma 

anlayışına paralel söylemler-

de bulunmaya başlamışlar, 

belediye ve hükümet idarele-

rinde bu fikirlerini uygulama-

ya geçirmişlerdi. 

Buna göre özelleştirme umumun yani mille-

tin yararınadır. Kamuda aşırı eleman yığılması 

ve yüksek ücret, hususen Türkiye Taşkömürü 

Kurumu gibi devlet işletmelerinde çalışan kadrolu 

işçilerin aldıkları yüksek ücret buna karşın kömü-

rün artı değerinin çıkarma maliyetleriyle kafa 

kafaya gelmesi umumun çıkarı ile özelin çıkarı-

nın yani milletin menfaatiyle bireyin menfaatinin 

çıkarının çatışmasına neden olmuştur. Meseleye 

Türkiye’nin umumi menfaati gözlüğünden yak-

laşan İslâmcılar, siyasal manada bireye önem 

vermelerine rağmen iktisadi olarak bireyi toplum 

nezdinden yük olarak görmüşlerdir. Bu görüşün 

sonucu olarak bireyin yani işçinin haklarının 

azaltılması, çıkarma maliyetlerinin düşürülmesi 

İslâmcıların genel ekonomik algılarının merkezini 

oluşturmuştur.

İslâmcılık, Dindar Orta Sınıf, Yeni Kalkınma Modelleri

Osmanlı’da ilk kapitalist eğilimlerin başladığı, 

sanayi tecrübelerinin yapıldığı Lale Devri’nden 

itibaren belirgin bir dindar kesim, din ile sanayi-

nin uyuşabileceği, gelişmiş ülkelerin seviyesinde 

kalkınmanın gerçekleşebileceği savlarını üretmiş-

lerdi. Bu yüzden esasında İslâmcılar, dindarlar 

kapitalist üretim, sanayi ve kalkınma mantığının 

Türkiye’deki en ateşli savunucuları olmuşlardır. 

Fabrikayı, sanayiyi, kalkın-

mayı İslâmcılar Osmanlı’da 

kökleri bulunan dindar orta 

sınıf algısıyla, İslâm’ın iler-

lemeye, gâvurun silahlarıyla 

silahlanmaya engel olmaya-

cağı ilkeleriyle savunmuş, o 

fabrikalarda çalışanlar, grev 

yapanlar solcular olmuştur. 

Milli Görüş geleneğinin kal-

kınmacı söylemi ve politikası 

“Büyük Türkiye” algısı üze-

rinden İslâmcıların geneline 

hâkim olmuştur. 

Bilhassa belediyele-

rin kazanılmasıyla birlikte 

İslâmcılar, devlet kaynakla-

rı üzerinden neoliberal söy-

lemler geliştirmeye başladı. 

Bunda devlet içindeki kadroların kimlikleriyle 

ilgili bir kaygı da vardı. Genel olarak AK Parti 

kalkınma ideolojisini çok daha ileri bir hedef 

olarak telakki ederken İslâmcıları farklı bir kanala 

“sanayi” üzerinden kalkınmaya değil de hizmet 

sektörü üzerinden yani inşaatlar, yollar, finans 

ağları vasıtasıyla kalkınmaya kanalize etti. 

Neoliberal devlet aygıtı, devletin işleyişinden 

kendini çekerken aynı zamanda çok para alıp az 

iş yapan dolayısıyla “milletin sırtına yük” oluştu-

ran kesimlerin bu “haklarını” ellerinden almaya 

yeni yapılanma yollarına gitmeye başladı. Uzun 

çalışma saatleri, taşeron sistemi, kamuda sınırlı 

istihdam gibi politikaların açtığı “yara” sosyal 

devlet uygulamalarıyla kapatılmaya çalışıldı. Bu 

Türkiye gibi neoliberalizme 
erken geçip geç yol alan, 
sadece belli sahalarda 
vitrin, tüketim, imaj gibi 
dar ama gözde alanlara 
yüksek maliyet çıkaran 
ülkelerde alt yapı sektör-
lerinde çalışanlar büyük 
sıkıntı çekmektedirler. 
“Güvenlik” sistemleri de 
neoliberal iktisadın ala-
nına girmesine rağmen 
Türkiye’de hâlâ yer bul-
mamıştır.
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kapsamda tarım ve maden gibi hammadde üre-

ten sektörlerde “çalışan kesim” neoliberal zihin 

için; hizmet sektörünün zorunlu işçisi gibi düşü-

nüldüğünden, hakları, ücretleri ikinci planda 

kaldı; dahası zaman zaman “yük” kabul edildi. 

Bu kesimlerin görünürlükleri, etkileri,  neolibe-

ral kültüre katkıları yoktur. Bu algı biçimi belki 

Batıda da bulunsa bile oradaki ülkelerin alt yapı 

sektörlerinin aşırı modernize ve makineye dayalı 

olması, yüksek güvenlik anlayışı nedeniyle çok da 

göze batmaz, sorun çıkarmaz. 

Türkiye gibi neoliberalizme erken geçip geç 

yol alan, sadece belli sahalarda vitrin, tüketim, 

imaj gibi dar ama gözde alanlara yüksek maliyet 

çıkaran ülkelerde alt yapı sektörlerinde çalışanlar 

büyük sıkıntı çekmektedirler. “Güvenlik” sistem-

leri de neoliberal iktisadın alanına girmesine rağ-

men Türkiye’de hâlâ yer bulmamıştır. Bu açıdan 

birey ile umumun çıkarları karşı karşıya gelmiş 

İslâmcılar “tercihlerini” umumun yararı lehine 

kullanmışlar, çalışana yapılan her türlü yatırımı 

millete yük olarak lanse etmişlerdir. 

Bu açıdan Soma sonrası ortada dolaşan “mali-

yeti düşürmek” algısı İslâmcı zihinde maddi 

maliyet olarak yer bulmuş, neoliberal kültürün 

yüklenilmesi “manevi maliyeti” gittikçe yükselt-

miştir.  Kapitalizmin 1970’lerdeki yeni doktrini 

olarak şekillenen neoliberalizm, sosyal devlet-

refah devleti anlayışından sonra Batıda yeni bir 

model olarak doğdu. 

Geç Modernleşen Türkiye’nin Erken Neoliberalizm Atağı

1980’li yıllara kadar komprador mantığın 

dışına çıkamayan Türk Kapitalizmi, Batıdaki aşa-

maların hiçbirini geçirmeden 12 Eylül’le birlikte 

doğrudan, aniden neoliberal politikaları uygu-

lamaya koyuldu. Özal iletişim, ulaşım, finans 

merkezli iktisadi ve neoliberal kültürel sistem 

öngörerek 10 yıllık süreçte Türkiye’de önemli bir 

dönüşüm başlattı. Kabul etmek gerekir ki, en ücra 

köylerdeki insanlar bile  kültürden, iktisadi göre-

ce refahtan ve imkânlardan yararlanmama tavrını 

ortaya koymadı. 

Renkli televizyon ve çok kanallı hayat, telefo-

nun yaygınlığı övünülecek argümanlar haline gel-

diği için dindar, muhafazakâr, köylü, varoş, muta-

assıp başlığı altındaki tüm kesimlerin bolluktan, 

paradan, gelişmeden ve kalkınmadan müşteki 

olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Uzun yıllar 

devlet aygıtını elinde tutan dolayısıyla maddi 

zenginlikle sıkıntısı olmayan; şehirlerde orta-üst 

sınıf içinde algılanabilecek meslekleri icra eden 

kesimler, neoliberal politikalar karşısında ikircikli 

tavır takınmak mecburiyetinde kaldı. Bir yan-

dan kendi müktesebatlarının neoliberal iktisatla 

daha da genişleme imkânı bulması öbür yandan 

devletin yıllarca yüz vermediği kesimlerin de bu 

imkânlara “kavuşabilme ihtimali” 90’lı yıllarda bir 

dizi siyasal gelişmeyi, faili meçhulleri, Özal’ın bili-

nemeyen akıbetini, etnik sorunları, Milli Görüş 

mihverinde dindarlar meselesini gündeme getirdi. 

Neoliberal politikaları dünyada 80’li yıllar-

da en hızlı uygulayan ülkelerin başında gelen 

Türkiye, 90’lı yıllarda aleni çatışmalara sahne 

oldu. Neoliberal algı, kültür politikası, çoğulcu-

luk ve bir arada yaşama temalarıyla birleştiğinde, 

devletin uzun zaman yok farz ettiği kesimler, 

reelpolitikten, ekonomipolitikten pay alma şan-

sına sahip oldu. Bir şekilde uluslararası itici 

gücün, dünya sisteminin merkez-çevre politika-

sının soğuk savaş ile beraber zayıflamasına bağlı 

olarak neoliberalizm Türkiye için “mecburiyet” 

haline dönüştü. 90’lı yıllarda içerideki direnç 

noktalarıyla dünya sistemi arasındaki muharebe, 

önce RP’nin iktidarı, Kürt sorununun varlığının 

dile getirilmesi gibi hadiselerle neoliberal küresel 

medeniyetin lehine değişti. 

28 Şubat ile devletin dinamikleri, gelişmeleri 

kendileri lehine dönüştürdüklerini zannettikleri 

sırada, 11 Eylül sonrası dünya sisteminin yapı-

lanmasında en büyük gerekçeyi oluşturduklarını 

anladıklarında AK Parti’nin uzun iktidarı başla-

mıştı bile.

11 Eylül Sonrası İslâmcılık, İslâmcı Entelijansiya, 

Küresel Misyon

AK Parti iktidarı ve genel olarak İslâmcılar 

11 Eylül sonrasında neoliberalizme bağlı 

küresel medeniyetin ürettiği kültürü, buna 

neomuhafazakârlığı da ekleyerek yeni bir sentez 

çabasına girdi. Ritüellere dayalı, görsel dünyada 

ve kamuda yaşayan, çoğunlukla maddi kazanca 

bağlı gelişen “dindarlık anlayışı” İslâmcıların, bu 

dönemde neoliberalizmin ve küresel kültürün 
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İslâm, kapitalizmi engelleyen tarihi kimliğimizle 

bağdaşmayan tüm yönlerini örttü, perdeledi, 

maskeledi. 

İslâmcıların kamuda görünmesi, iktidar alanı-

nı genişletmesi, iktisadi refaha ulaşması ve devleti 

uzun yıllar boyunduruğunda tutan kesimleri sin-

dirmesi bakımından küresel kültür ve neoliberal 

iktisadi kültür itiraza mahal bırakmayacak denli 

“makbul” kabul edildi. Bu yüzden 11 Eylül 

sonrası İslâmcı iktidar eleştirisi simgeler üze-

rinden; AVM’lerin yaygınlığı, TOKİ’lerin çirkin 

bina inşa etmesi gibi hususlar üzerinden yürü-

dü. Gecekonduda oturup ortamlarından rahatsız 

olanların taleplerini “bilmeyen” İslâmcı enteli-

jansiya, kendi maddi gelişkinliğini sorgulamaya 

götürmesinden endişelenerek, “sistem” kritiğine 

girişmedi. 

Küresel Kültür, neoliberal ve neomuhafazakâr 

algı tüm dünyadaki insanları, kültürleri, dinle-

ri, inançları, kimlikleri aynı seviyeye getirerek 

“bir örnek”leştirdiği; Arap Baharı gibi gelişmeler 

neticesinde bu kültür tüm Müslüman evlerine 

ulaştığı, bunda Türkiye’nin “rol model” vazifesi 

gördüğü halde İslâmcılık misyonu konusunda 

kaygılanmadı, rahatsızlık duymadı hatta bu süre-

cin yürütücüsü olmayı reddetmedi. 

Türkiye 11 Eylül ideolojisinin, kültürünün en 

önemli aktörlerinden biri oldu. 90’larda yavaşla-

yan neoliberal anlayış 2000’lerde İslâmcıların elin-

de çok daha güçlü biçimde yürütüldü. İslâmcılık 

ontolojik bağdaşıklığını neoliberalizme bağlar-

ken, manevi meşruluğunu da neomuhafazakârlığa 

yükledi. Görece zenginleşme, neoliberalizmin 

patronseviciliğine karşı fakirsevici eklektizmle 

yani sosyal devlet misyonunun, sağlık politika-

larının, eğitimde ücretsiz ders kitapları, evlere 

kadar giden yardımların etkisiyle İslâmcılar sekiz 

seçimden oylarını artırarak başarıyla çıkmayı 

bildi. İslâmcılar yeni zenginlerin oluşması için 

gayret sarf ederken, “eski ve köklü” burjuvayla 

arasını hiçbir zaman bozmadı; üstelik uluslararası 

finansa sürekli çağrılarda bulunarak, Türkiye’de 

yatırım çağrısı yaptı. 

Türkiye sektörel bazda hizmet sektörünü 

yüzde 75’e yükselterek, iktisadi bakımdan fark-

lı bir yöne evrildi. Bu açıdan İslâmcılar 11 

Eylül sonrasında “kalkınmacı” vurguyu sana-

yiden finansa kaydırdı. Uzun zaman “üretim” 

harici kazanılan parayı, kurulan düzeni eleştiren 

İslâmcılar, sanayi kapitalizminden bir anda finans 

kapitalizmine geçti. Dolayısıyla sanayi kapita-

lizmindeki, tarım sektöründeki çalışanlar ikinci 

plana düştü. Neoliberalizm gibi İslâmcılar da alt 

yapıdan kaçan Telekom, bankacılık, ulaştırma, 

iletişim, liman, inşaat, AVM merkezli iktisadi 

düzen ve kültürü benimsediği gibi dünyada bunu 

en iyi dönüştürüp, yürüten kesim oldu. 

İslâm’ın ve İslâmcıların genel karakterine, 

kimliklerine ve tezlerine aykırı biçimde yeni 

bir paradigma ve doktrin 11 Eylül sonrasında 

İslâmcılığın merkezine oturdu. Bu bakımdan 

İslâmcılık neoliberalizme mecbur bırakıldığı gibi 

Türkiye’deki sistem de İslâmcılara endekslendi. 

Geleneksel dindar orta sınıfların, yaratıcı, 

girişimci, özgür, parayı seven, merkeziyetçi olma-

yan ama devlet hiyerarşisini boş bırakmayan 

karakteri bu dönemde iktidar oldu. Fakat tasar-

ruf yerine aşırı tüketime bağlı ekonomi düzeni, 

maceracı kimlik İslâmcıları hiç te rahatsız etmedi. 

Neoliberalizm ve küresel medeniyet insan söz 

konusu olduğunda kendini tamamen kapattı. 

İmaja, sunuma, reklama, tekniğe ve çelik-cam 

yapılı pahalı binalara karşı büyük bir ihtimam 

gösteren sistem, sıra insana, insan güvenliğine, 

kültürüne, asgari karakteristik yapısına geldiğin-

de cimrileşebilmektedir. Geçmişte sanayideki ağır 

iş koşulları bugün hizmet sektörünün tüm sahala-

Neoliberal politikaları dünyada 80’li yıl-
larda en hızlı uygulayan ülkelerin başında 
gelen Türkiye, 90’lı yıllarda aleni çatış-
malara sahne oldu. Neoliberal algı, kültür 
politikası, çoğulculuk ve bir arada yaşama 
temalarıyla birleştiğinde, devletin uzun 
zaman yok farz ettiği kesimler, reelpoli-
tikten, ekonomipolitikten pay alma şan-
sına sahip oldu. Bir şekilde uluslarara-
sı itici gücün, dünya sisteminin merkez-
çevre politikasının soğuk savaş ile beraber 
zayıflamasına bağlı olarak neoliberalizm 
Türkiye için “mecburiyet” haline dönüştü.
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rında AVM’lerde, bankalarda, çağrı merkezlerinde 

yürürlüktedir. 

Kapitalizm ve AK Parti karşıtı bir İslâmcı 

aydın, işini “bir kereliğine” aksatan bir işçinin 

İstanbul’da “kapının önüne konulacağını” kıvanç-

la anlatırken, genel İslâmcı ortalamaya oturabil-

mekte, kapitalist çalışma mantığına yerleşebil-

mekte, kapitalizm karşıtlığı bu bakımdan söylem 

düzeyinde kalabilmektedir.

Dindar ve Seküler Orta Sınıf Çatışması

11 Eylül sonrasındaki iktisadi ve kültürel 

işleyiş sanıldığı gibi, Soma sonrasında üzerinde 

durulduğu gibi sadece “ağır işçilik” sınavından 

geçmiyor: tam tersi 1000-1500 lira maaş aralı-

ğında çalışan, yoğun tüketim maddeleri bom-

bardımanı altında kalan, krediyle ev, araba alan 

çok geniş bir kesimi içine alacak derin ve fakat 

üstü ince külle kaplanmış bir buhranın eşiğinde 

bulunuyor. Bu buhran görece tedbirler ile küllen-

dirilmezken kendini en çok orta sınıf tartışmaları 

arasında ifşa etti. 

Gezi olaylarından, 17-25 Aralık darbe girişim-

leri oradan Soma’dan Gezi çıkarma kaygılarına 

kadar devletin dinamiklerini ellerinde tutan gele-

neksel sınıflar ile İslâmcılar arasındaki çatışma 

“orta sınıf” refleksleri üzerinden gelişti. 

İslâmcı orta sınıfın, klasik dindar eylemliliği 

ile solun ve Kemalizm’in ürettiği orta sınıfın çatış-

macı yapısı karşı karşıya geldiğinde sol menşeili 

orta sınıfın uygulanabilecek her yolu denediği; 

dış desteğe, dışarıdan entelektüel müdahaleye, 

kitle iletişim araçlarıyla dezenformasyona, ajiteye, 

romantik tepkiselliğe, şiddete başvurduğu görül-

mektedir. 

Soma üzerinden, Gezi Parkı vesilesiyle yön-

tem sorgulamasına girmeyen, klasik soğuk savaş 

reflekslerinden, postmodern usullere kadar her 

yolu uygulayan Kemalist-sol orta sınıf, muvaffak 

olamadığı dönemlerde hırçınlaşarak entelektüel 

kimliğini lümpen reflekslerle gösterebilmektedir. 

“Arkaik sosyalizmler” yeri geldiğinde Osmanlı’nın 

celali kimliğine yeri geldiğinde Che romantizmine 

varırken, kültürel iktidarını internet ve televiz-

yonlardan yönlendirmektedir. 

Dünyada küresel medeniyete, Türkiye’de de 

neoliberalizme bağlı olarak orta sınıflarda büyük 

bir gelişme, genişleme meydana geldi. Türkiye’de 

orta sınıf iktisaden çok genişlemese bile orta sınıf 

tavrı, özgüveni hayli yaygınlaştı. En azından alt 

sınıf imgesini ortadan kaldıracak gelir durumu, 

kişileri orta sınıf davranışına itti.  Orta sınıf kav-

ram karşılığı olarak genellikle “istikrar, güvenlik 

ve devamlılık” fikri üzerinden yürür.

İslâmcıların bilhassa 30 Mart seçimlerinde en 

büyük vurgusu bu üç kelime üzerine yoğunlaş-

mıştır. Ekonomik krizin 2007 yılında dünyayı 

“sarsmasına” karşılık Türkiye’de büyük etkilere 

sebebiyet vermemesi, ekonomik durumun istik-

rarlı devamlılığı ve terör olaylarının azalması, 

şehir hayatındaki güvenliğin sağlanmasına bağlı 

olarak AK Parti iktidarının oylarının artması orta 

sınıf davranışları ve kaygıları bakımından hayli 

önemlidir. Belki dünya çapında ve kuramsal ola-

rak orta sınıf koşullarını tam manasıyla karşılama-

sa bile istekler, özlemler ve refleksler bakımından, 

genişleyen bir orta sınıftan bahsetmek mümkün-

dür. İslâmcıları destekleyen orta sınıf, genel orta 

sınıf telakkilerine de bağlı olarak katılımı, hesap 

sormayı da öne çeker. 

Gezi olaylarında, Soma’da canlanan “sekü-

ler orta sınıf” talepleri, dindar orta sınıflarca da 

makul karşılanır. Aradaki fark, dindar orta sınıf-

ların katılımdan anladığı, Kemalist iktidar yapısı-

na katılımı içerirken, hesap sorma kaygısı uzun 

“Tek Parti idaresi”ni kapsar. Romantik pagan 

Neoliberalizm ve küresel medeniyet insan söz konusu olduğunda kendini tamamen kapat-
tı. İmaja, sunuma, reklama, tekniğe ve çelik-cam yapılı pahalı binalara karşı büyük bir 
ihtimam gösteren sistem, sıra insana, insan güvenliğine, kültürüne, asgari karakteristik 
yapısına geldiğinde cimrileşebilmektedir. Geçmişte sanayideki ağır iş koşulları bugün 
hizmet sektörünün tüm sahalarında AVM’lerde, bankalarda, çağrı merkezlerinde 
yürürlüktedir.
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sosyalistlerin, Gezi sonrasında ortaya çıkan yeni 

“umutsuz dindar entelektüellerin”, “agnostik ikti-

dar karşıtları”nın gelip oturduğu yer, neoliberal 

iktisadi düzenden çok, pratik ve aktüel tökezle-

meler karşısındaki denetimsiz haykırmalara daya-

lı muhalefettir. 

Bu bakımdan İslâmcılık düşüncesiyle 11 Eylül 

sonrasında gelişen kültürel parametreler arasın-

daki intibak, Türkiye’de millet meselesini tanım-

layan, tamamlayan ve genişleten bir hâl almaktan 

ziyade aradaki çatlakları genişleten nitelikte iler-

lemektedir. Bu hâliyle 11 Eylül sonrası İslâmcılık, 

klasik değerlerinden, tezlerinden farklılaşırken 

Türk İslâmcılığının potansiyel kimliğine, millet 

bütünlüğü oluşturabilecek ortak değerlere de 

yabancılaşmış, uzaklaşmış olmaktadır.

Neoliberal iktisat ve kültür, İslâmcıları mec-

bur bıraktığı iktidar alanında “kıstırırken”, geniş 

iktidar alanı içinde “özgürlüğü”nü kullanma 

imkânını kısıtlar. “Seküler orta sınıf”ın ya da Gezi 

merkezli agnostik dindar muhaliflerin de için-

de bulunduğu arkaik sosyalizmlerin iddia ettiği 

gibi, özgürlük talepleri sadece onlardan gelmez; 

İslâmcılar da bulundukları iktidar alanında ben-

zer taleplerini süreklileştirmeye devam eder. 

Tarihin ve Merhametin Sınırında

İslâmcılar 11 Eylül sonrasında İslâmcı tezle-

rini, siyasal, kültürel inşa faaliyetlerinin öznesi 

olarak kullanmaktan kaçınmalarına karşın bun-

ları söylem biçiminde göstermeyi sürdürdüler. 

Akif, Necip Fazıl, Ahilik gibi isimler ve yapılar bu 

dönemde öne çıkmasına rağmen daha çok “kültü-

rel zenginlik” boyutunda kaldı. Neoliberalizm en 

çok temel devlet ve toplum yapılarının yapıbozu-

mu üzerinden yürür. Devlet ebed müddet, devlet 

ontolojisi, aile, baba, kardeşlik, çelebilik, abilik, 

kariyer ve para karşılığında karakter gibi olgular 

neoliberalizmin reddettiği unsurlardır. 

İslâmcılar 11 Eylül İslâmcılığında benzer yak-

laşımları büyük oranda hayata geçirdi. Soma’daki 

kaza neticesinde, “çizmelerini çıkarmak isteyen”, 

kendisinden önce eşi hamile olan arkadaşının 

kurtarılmasını talep eden, kazadan çıktığı halde 

ailesini aramadan kurtarma çalışmalarına katılan 

insanların varlığı, Türkiye’de hâlâ millet olma 

azminin, potansiyelinin sona ermediğini gösteren 

ümitvar gelişmelerdir. 

Türkiye Anadolu’da 13. ve 17. asırlar arasın-

da kurulan ve kapitalizmi gerileten, kapitalizme 

alternatif olarak doğmuş ve yaşamış bir iktisadi, 

kültürel, siyasal düzenin mirasını, potansiyellerini 

ihtiva etmesi bakımından dünya sisteminin sürekli 

denetiminde bulunmaktadır. Neoliberal politika-

ları uygulama, Müslüman ülkelerde bunun taşı-

yıcılığını yapma gibi misyonlar, Müslümanların, 

İslâmcıların tarihe zıt gittiğini gösterir. 11 Eylül 

sonrası İslâmcılık, Soma ile birlikte tarih duvarı-

na, Anadolu’nun İslâmlaşması, Ahilik, antikapita-

list kimlik duvarına çarpmış durumda. Bunlardan 

belki de daha önemlisi sadece ağır iş kollarında 

çalışanların değil, AVM’lerde, taşeronda uzun 

saatler çalışıp, sabah 10 gece 10 arasında mesai 

yapıp, ailesi ve çocuklarıyla bağları zayıflayan bir 

düzenin de sınırlarına gelmiş durumda.

İslâmcılık, merhamet sınırına; insan soyuna 

düşman neoliberal sistem ile tarihin merhameti 

arasına gelip durmuş durumda.  Soma bir gös-

terge olarak İslâmcılığın yönelimini net biçimde 

belirleyecek.  İslâmcılık 11 Eylül sonrasında 

sistem bazında radikal değişimin imkânsızlığını 

açıkça kesinleştirmişti. 

Soma sonrasında İslâmcılık ya neoliberaliz-

mi yenileyecek, içine merhamet dozajı yüksek 

değerler katarak, sistemi daha kullanışlı, daha 

kabullenilebilir hâle getirip düzenleyecek ya da 

meselenin itikadi, sistemik olduğunu kabul edip, 

referans aldığı tarihi, usulleri yeni döneme uyarla-

yıp yeni bir düzenin temellerini atacak.
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 ÜRETİMCİ FETİŞİZMİN CİNAYETLERİ 

T
ürkiye’nin ilk 
anarşist dergisi 

Kara’nın ilk çıkan 
sayılarından birin-
de, Polonya’da sözde 
komünist gerçekte 
ise devlet kapitalisti 
(ne yazık, Kapitalizm 
denen dünya cehen-
nemin dışında başka 
bir şey yaşamadı) 
sistemin fabrika giri-
şine yazdığı uyarı levhasının bu ibareyi içerdiği 
yazıyordu. 

Soma’daki taammüden işlenmiş maden cina-
yetleri sonrası işletmedeki çalışma koşullarını anla-
tan işçiler de benzer ögelere dikkat çektiler. Öyle 
ki tuvalet ya da yemek gibi işlemlerin bile üreti-
mi düşürmemek kaydı ile giderilebildiği çalışma 
koşulları eski çağların köle sisteminde dahi mevcut 
değildi. Bu denli büyük bir vicdan yoksunluğu 
ancak 19. yy kapitalizmi ile mümkün olabilmişti 
ama çağımızda yeniden ortaya çıktı. 

Soma’da yaşanan ve resmi rakamlara göre 
301 işçinin ölümü ile neticelenen maden kazası 
sonrası kamuoyuna yansıyan bilgiler net olarak 
şunu göstermekte devlet de işverenler de tek bir 
şeye odaklanmışlar minimum maliyet maksimum 
üretim. Başbakan’ın kaza sonrası dil yaresi diye-
ceğimiz açıklamaları da adeta bu insani miyoplu-

ğu teyit eder biçim-
deydi. Dahası fıtrat 
kavramına gönder-
meleri, daha önce 
de konuşmalarında 
bir yerde bu insan-
ların ölmenin kader-
lerinde olduğu şek-
lindeki cümle1, Karl 
Marks’ın ünlü “Din 
halkın afyonudur” 
sözünde kastettiği 

acı yatıştırma ifadesinin Türkiye’de yaşadığı “uyuş-
turma” biçimindeki anlam kaymasını doğrular 
nitelikteydi. Bu sözler Başbakan ve AK Parti’nin 
-tıpkı önceki hükümetlerde olduğu gibi- tek bir 
şeyi yani kalkınma denilen ve doğanın, insanın 
celladı olan gelişme modelini ne kadar önemsedik-
lerini, bunun için ödenen maliyetleri ise önemse-
mediklerini ortaya koyar haldeydi. Başbakan’ın bu 
tür lapsuslarını, tavırlarını ayrıca analiz etmek bir 
başka makale ister. Bura da bu konuya girmeyece-
ğim. Bu meselede esas olan şey, yeni sağcı zihniyet 
olduğundan esas olarak buna odaklanmak istiyo-
rum. Ama önce madencilik konusunda eksikler 
neler, neden bu kaza adeta davul zurna çalarak 
geliyorum dedi buna biraz değinelim.

Elimizde TMMOB (Maden Mühendisleri Odası), 
TEPAV (Türkiye Ekonomi Politika Araştırmalar 
Vakfı) ve Devlet Denetleme Kurulu raporları, 

Dilaver DEMİRAĞ

İşçiler Verem Üretimi Düşürüyor: 

ÜRETİMCİ FETİŞİZMİN CİNAYETLERİ

 
Türkiye’nin madenlerde gerçekleşen kazalarda ilk sırayı çekmesinin, aşırı 

büyüme hırsından taşeronlaşmaya birçok sebebi var. Ancak bu sebeplerin başında 
denetimsizlik geliyor. Türkiye’de kömür düşük kalorilidir, dolayısıyla verimsizdir 

ve maliyetler yüksektir. Bütün kömür kaynaklarını kullanma gibi bir politika 
benimsendiği için de şirketlerin maliyetdeki kesintilerine göz yumulabiliyor.
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ayrıca da sendika raporları var. Tüm bu raporlar 
tek bir olguya işaret ediyor. Madenciliğimizle ilgili 
devlet işi patrona emanet edip sonra da kazalar 
olunca, “Ne yapalım bu kazalar bu işin fıtratında 
var”, dahası “Maden işçileri için ölüm kaderde olan 
bir olgu” deyip devlet sorumluluğu, devlet ciddi-
yeti denen şeyi savsaklamış.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yayın-
ladığı rakamlara göre Türkiye, 2008 yılına kadar 
dünyada üçüncü olduğu maden kazaları sırala-
masında son 3 yıldır Çin’i de geçerek dünyada 
ilk sıraya yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2013 iş kazalarını araştır-
ma sonuçlarına göre de maden-
cilik, iş kazası oranının en yük-
sek olduğu sektör. Türkiye’de son 
31 yılda 14 büyük maden kazası 
yaşandı. 1992 yılında Zonguldak 
Kozlu’da meydana gelen ve 263 
işçinin hayatını kaybettiği grizu 
(metan gazı sıkışması) patlaması 
ile geçmişteki en ölümlü kaza 
oldu. Bu 14 maden kazasında 
bugüne kadar Soma felaketi hariç 
toplam 597 işçi hayatını kaybet-
ti. Soma’da ise 301 işçi hayatı-
nı kaybetti. Facia, an itibarıyla 
Türkiye’deki ölümlü kazaların en 
büyüğü haline geldi. Türkiye’nin 
madenlerde gerçekleşen kaza-
larda ilk sırayı çekmesinin aşırı 
büyüme hırsından taşeronlaşma-
ya birçok sebebi var. Ancak bu 
sebeplerin başında denetimsizlik 
geliyor. Türkiye’de kömür düşük 
kalorilidir, dolayısıyla verimsiz-
dir ve maliyetler yüksektir. Bütün 
kömür kaynaklarını kullanma gibi 
bir politika benimsendiği için de 
maalesef şirketlerin maliyetlerden yapacağı kesinti-
lere göz yumulabiliyor. Bu da, denetimlerin gevşe-
tilmesi ve insan güvenliğinin tehlikeye atılması gibi 
sonuçlar doğuruyor. Türkiye 19 yıldır Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nün 176 numaralı ‘Madenlerde 
Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi’ni imzalamıyor. 
Çalışma Bakanlığı benzer yönetmeliklerinin oldu-
ğunu iddia etse de, madenlerin bu yönetmelik-
lere uygun işletilip işletilmediği de ayrı bir soru. 
Aynı bakanlığa bağlı Teftiş Kurulu’nun Maden 
İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Raporu’nda 

belirtildiği üzere, Manisa (Akhisar-Gördes-Soma) 
Bölgesi’nde iki inceleme yapıldığı, ilk incelemede 
çalışır vaziyetteki 8 işletmeden 7’sinde 84 adet 
mevzuata aykırılığa rastlanıldığı ancak herhangi 
bir kapatma kararı uygulanmayıp idari para cezası 
uygulandığı; ikinci aşama teftişlerde ise 34 mevzu-
at aykırılığına rastlanıldığı ve yine kapatma cezası-
na gerek görülmediği belirtiliyor.2

Yani devlet kalkınma için insanları madenlere 
gömmeyi daha tercih edilir bulmuş. Eh ne de olsa 
kalkınmamız gerek, bu tür kayıplar dünyanın 
10 büyük ekonomisi arasında yer alma hedefi ve 

bunun yaratacağı milli gelir düşü-
nüldüğünde katlanabilir maliyet-
lerdir. Dahası madenciliğin yük-
sek istihdam kapasitesi nedeni ile 
işsizliği emmede oynadığı önemli 
rol de bu meselede özel öneme 
sahiptir. Madencilik sektöründe 
yaklaşık 120.000 kişinin çalıştığı 
tahmin edilmektedir. Madencilik 
istihdam ağırlıklı bir sektördür. 
Sektörde çalışan 1 kişi diğer yan 
sektörlerde çalışan 12 kişiye istih-
dam sağlamaktadır. Ülkemizde 
işsizliğin önlenmesi için yeni 
istihdam alanlarının yaratılması 
zorunludur. Bunun için de en 
önemli sektörlerden biri maden-
ciliktir. 1995 yılında 25.628 olan 
istihdamın, %94,42 artışla 2008 
yılında 49.487’ye ulaştı, kamu-
da istihdam artışının olmadığı, 
1995 yılı rakamlarını koruduğu, 
buna karşın özelde istihdamın ise 
1995’e göre dört kat arttığı görül-
mekte. Toplam istihdam içersinde 
1995 yılında %59,5 olan kamu 
payının 2008 yılında %30,4’ e 

düştüğü, % 40,5 olan özel payının ise %69,6’ ya 
ulaştığı görülmekte olup, özellikle yeraltı yönte-
miyle çalışan işletmelerde istihdam edilen işçileri 
büyük çoğunluğu oluşturmakta öte yandan bu 
işçilerin yaklaşık %70’i de ilkokul/ortaokul mezu-
nudur. Bu durum kaza riskini çoğaltmaktadır.3

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca 772 adet yeraltı ve 
yerüstü maden işletmesinde Proje Denetimi yapıl-
mıştır. Söz konusu denetimlerden çıkan sonuçlar 
şöyle:

Madenciliğin yüksek 
istihdam kapasitesi 
nedeni ile işsizliği emme-
de oynadığı önemli rol de 
bu meselede özel öneme 
sahiptir. Madencilik sek-
töründe yaklaşık 120.000 
kişinin çalıştığı tahmin 
edilmektedir. Madencilik 
istihdam ağırlıklı bir sek-
tördür. Sektörde çalışan 
1 kişi diğer yan sektör-
lerde çalışan 12 kişiye 
istihdam sağlamakta-
dır. Ülkemizde işsizliğin 
önlenmesi için yeni istih-
dam alanlarının yaratıl-
ması zorunludur. Bunun 
için de en önemli sektör-
lerden biri madenciliktir.
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Bunlardan 250 adet kömür işletmesi verile-
rine göre; İşletmelerin 7’sinde teknik nezaretçi-
nin bulunmadığı, patlayıcı madde kullanılan 101 
kömür işletmesinin %77’sinde patlayıcı madde 
deposunun bulunduğu,%23’ünde ise depo olma-
dığı, yer altı kömür işletmeciliği yapılan 157 
işletmenin, ancak %57’sinde gaz ölçümü yapıl-
dığı,% 43’sinde ise herhangi bir gaz ölçümünün 
yapılmadığı görülmektedir. Kömür üretimi yapı-
lan 250 işyerinde 37114 kişinin çalıştığı, işletme 
belgesi gereken 240 işyerinin, %83’ü olan 200 
işyerinin bu belgeye sahip olmadığı,(maden işlet-
meleri için işletme Belgesi alma zorunluluğu kaldı-
rıldı). Çalıştırdığı işçi sayısına göre iş yeri hekimi 
çalıştırması gereken 86 işyerinin %20’sinde işyeri 
hekiminin bulunmadığı, çalıştırdığı işçi sayısına 
göre iş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunması gere-
ken 86 işyerinin %18’inde kurulun bulunmadığı 
görülmektedir. Yine çalışma Bakanlığı verilerine 
göre denetim yapılan madenlerde uygun ve yeterli 
tahkimat yapılmamaktadır. Özellikle üretim baca-
larında ve kılavuz arınlarında gereğinden de fazla 
açıklık bırakılmakta, akıcı arınlarda kapak tutul-
mamakta, akıcı tavanlarda sürme kama tekniği tam 
olarak uygulanmamaktadır. Ayaklarda “ilerleme 
kadar göçertme/dolgu yapılması” kuralı uygulan-
mamaktadır. Göçertmeli ayaklarda ayak göçük 
hattının düzgün oluşturulamaması, domuzdamla-
rının yük almaması gibi sebeplerle arın patlaması, 
göçük, tavan ve yanlardan malzeme düğmele-
ri meydana gelmektedir. Zonguldak Havzası’nda 
uygulanan “göçertmeli-arına paralel sarmalı ağaç 
tahkimat” yönteminin can damarı olan sürme 
kama ve damların şeş-beş ötelenmesi usulleri çok 
farklı ve eksik biçimlerde uygulanmakta ve ayak 
göçüklerine yol açmaktadır.

Uygun ve yeterli havalandırma sisteminin 
bulunmamasına bağlı olarak baca ve kılavuz arın-
larndaki metan geliri deşarj edilememektedir. Tali 
havalandırmanın yanlış uygulanmasına (çok uzun 
boru hatlarında engellenemeyen kaçaklar, kısa 
devreye yol açan ek tali vantilatörler, gücü çok az 
ya da gereğinden fazla tali vantilatörlerin kullanıl-
ması) Bu sebeple metan yanması ve grizu patlama-
ları meydana gelmektedir. Bağımsız havalandırma 
ilkesinden (üretim iş yerlerinin, seri havalandırıl-
maması, farklı paralel kollarda yer alması) veri-
len ödünler özellikle çok sayıda iş yeri ve işçinin 
etkilendiği büyük kazalara neden olabilmektedir.

Üretim iş yerlerinde nefeslik ve kaçamak yolu 

olarak kullanılmak üzere yer üstü bağlantılı ikin-

ci bir yol bulunmamaktadır. Bu sebeple kaza 

durumunda kurtarma çalışmaları zorlamakta ve 

bazen olanaksızlaşmaktadır. İşçiler ocaktan acil 

ve güvenli bir şekilde tahliye edilememektedir. 

Ayrıca bu durum ocak havalandırması da olumsuz 

etkilemektedir.

Tehlikeli gazlar için bazı büyük işletmelerde 

“sürekli gaz izleme sistemi” kurulu olup, erken 

uyarı sistemi bulunmamaktadır. Bu sebeple, tehli-

keli gazların sürekli takibi yapılamamakta, gerekli 

tedbirler zamanında alınamamakta ve tehlikeli 

durumlarda ocağın acil tahliyesi sağlanamamak-

tadır.

Grizulu ocaklarda kullanılması zorunlu olan 

AlSZ ve kendiliğinden emniyetli elektrik dona-

nımın ve devre kesici donanımların zamanla ve 

tamir-bakım gördükçe bu özelliğini yitirmesi iyi 

denetlenmeyen bir husustur. İlkyardım ve tahli-

siye istasyonlarının kurulmaması, mevcutların ise 

uygun nitelikte olmaması nedeniyle kaza sonucu 

kurtarma ve ilk yardım işlemleri zamanında yapı-

lamamaktadır.

Ocakta uygun vasıfta gaz ölçüm cihazın bulun-

maması, her vardiyada muntazam aralıklarla 

gaz ölçümlerinin yapılmaması, ferdi maskelerin 

bulunmaması ve/veya kullanılamaması, çalışan-

lardan CH
4
 (metan), CO (karbonmonoksit), CO

2
 

(karbondioksit) ve diğer tehlikeli ve zararlı gazlar-

dan etkilenmesine neden olmaktadır.

Yangın ve patlamadan sağ olarak kurtulanlar, 

yeterli eğitim ve tatbikatların yapılmaması nede-

niyle oluşan panik sonucu bireysel oksijen maske-

lerini kullanamamakta, güvenli çıkış yolları bula-

mamakta ve bu durum ölümleri arttırmaktadır.

Çalışanların ocak içi eğimli yollarda malzeme 

taşınan vagonlara binmeleri, vagon kaçmalarına 

karşı tedbirlerin alınmaması, yollardaki aralıkların 

yeterli olmaması, nakliyatla ilgili ölümlü ve uzuv 

kayıplı kazaları meydana getirmektedir.”4

Ancak daha çarpıcı olan tespitler şunlar:

“Ocakların daha da derinleşmesi, çalışma şart-

larının daha da zorlaşmasına rağmen İş Sağlığı ve 

Güvenliği alanında yapılan çalışmalar sonucunda 

1992 yılından 2010 yılına kadarki 18 yılda TTK/

ZONGULDAK’ da büyük bir kazanın olmadı, 

Mayıs/2010 tarihinde TTK/KARADON’ da olan 

kazanın ise TTK’nın hizmet aldığı yine özel firma-

nın çalıştığı ana kat lağımında meydana geldi.
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1992 yılından 2010 yılları arasındaki 18 yılda 
meydana gelen 11 kazanın özel sektör kömür 
ocaklarında oluştuğu, toplam 231 kişinin öldüğü 
bununsa 21 kazazede/kaza karakteristiğin-
de olduğu, bu karakteristiğin kamuya nazaran az 
olmasının nedeni kazaların küçük ve orta ölçek-
li maden işletmelerinde meydana gelmesi, bu 
nedenle çalışan sayısının azlığından kaynaklandığı 
ancak kaza sonunda o vardiyada çalışan işçilerin 
büyük çoğunluğunun hatta tümünün hayatını 
kaybettiği görülmektedir.”5

Görüldüğü gibi rapordan çıkan sonuç çok 
açık, özellikle özel sektör madenlerinde İş Sağlığı 
ve Güvenliği alanında alınan tedbirler nerede ise 
hiç mesabesindedir. Ki Soma’da meydana gelen 
kazalarda burada sayılan tedbirsizlikler yaşandığı 
gibi oluşan aksaklıkların hiç birine aldırış edilme-
diği görüldü. Dahası Çalışma Bakanlığı’na bağlı 
müfettişlerin doğru düzgün denetim yapmadık-
ları, patronların önceden haber alınarak yapılan 
denetimler de göz boyadığı, ama altta en ağır ve 
gayrı insani koşulların sürdüğü ortaya çıktı. 

Peki tüm bunlara rağmen neden kıl bile kımıl-
datılmadı. Burada birkaç faktör rol oynuyor ilki 
rüşvet ya da yolsuzluk çarkı. AK Parti hükümeti 
ona oy verenlerin esas talebi bu olmasına karşılık 
rüşveti önleyememiş durumda. İşçilerin ısrarla 
denetimlerin göstermelik olduğu, denetimlerin 
önceden haber verildiği belirtilmesine karşılık 
partinin Manisalı vekilleri bu konunun üzerine 
gitmemişler. Dahası Batıda “crony kapitalizmi” 
denilen ve Türkçeye “yandaş” diye çevrilmekle bir-
likte dilimizde en güzel biçimi ile ifade edilen şekli 
ile siyasetçi ile işadamı arasında kurulan ilişkiler 
nedeni ile ahbap çavuş kapitalizmi diye ifade edi-
len durum. Maden sahipleri işçileri zorla -işçilerin 
ifadelerinde geçiyor- AK Parti seçim mitinglerine 
götürülüyor. Kısacası siyaset ve kayırma temelinde 
bir zımni sözleşme söz konusu. Maden sahip-
leri işçileri, köylüleri, çıkar elde ettikleri siyasi 
organizasyona oy vermeye “ikna” ediyor, bunun 
karşılığında ise hem ihaleleri kapıyor, hem de 
denetimlerin deneyim gibi yapılmasından azade 
kalabiliyor. Kaldıki hükümet politikası üretim 
artışına odaklandığından -ki Türkiye de çıkarılan 
kömürler uluslararası kömür standartlarına uyma-
yan düşük nitelikte kömür olduğundan dış satımı 
yapılmayıp tamamen termik santraller ve sobalar-
da yakılarak iç tüketimde kullanılmakta- tedbirler 
ikincil kalmakta. Kısacası aslında AK Parti geçen 

yıllar boyunca sadece üretim artışına odaklanarak 
en ufak bir tedbir almadı. Çünkü üretim artışı 
devletin daha çok kömür alıp bunu hem sosyal 
yardım adıyla oya tahvil etmesine olanak ver-
mekteydi, hem de termik santrallerde kullanarak 
kötü biçimde de olsa elektrik üreterek sanayisinin 
ihtiyacı olan enerjiyi sağlamakta. Tüm bunlar ise 
GSMH5’ya etki yaparak kalkınmasını sağlamakta, 
bu kalkınma sayesinde ekonomi yolunda gitmekte 
ve artan milli gelir ile AK Parti büyük prestij pro-
jeleri finanse edebilmekte. Yani AK Parti son 10 
yılda dünyanın hızlı gelişen ya da gelişmekte olan 
ülkeleri arasına işçilerin-buna tersane işçileri de 
dahil-cesetleri üzerinden yükselmiş olmakta, tıpkı 
Çin gibi, Güney Afrika yahut Şili vb. diğer ülkeler 
gibi. Kalkınma denilen gelişme modelinin yaratmış 
olduğu enkaz tam da budur.

Üretim Karanlık Aynası:                               
Kalkınmanın İnsani Maliyetleri

İnsanın doğayı ve insanın bizzat beden gücünü 
bir ekonomik faaliyet nesnesi biçimine dönüştür-
mesi olarak üretim olgusu tarımın icadı ile başlar. 
Tarımla birlikte insanlar artık üretmeye başlarlar. 
Üretmek aslında insanın bir üretim aracına yani bir 
ekonomi nesnesine dönüşmesidir, bedeninin gücü 
olarak emek aynı zamanda bir enerji biçimidir de. 
Bu enerji yolu ile insan doğayı dönüştürür, doğayı 
dönüştürür dedik üretmek bir kullanma ilişkisi 
değildir üretmek bir dönüştürme ilişkisidir. Bu 
durumda insan emeği (yani bedeni) ve doğa bir 
hammaddeye dönüşür. İnsanın kendisi de bir araç 

Şirketler doğayı ve toplumu nesnelleştirdikleri 
gibi, çalışanlarını da nesneler haline dönüş-
türürler. Yöneldikleri nokta kâr olan şirket-
ler bilinçli bir şekilde çalıştırdıkları insanların 
performanslarını kameralar ve bilgisayar-
lar sayesinde ölçerek üretim sürecinde insan 
olmanın önemini yok ederler. Bilgisayarlar, 
her çalışanın eylemlerini ve sözlerini diğer 
çalışanlar ve şirket standartları ile karşılaş-
tırır. İnsanlara bir çarkın dişlileri gibi dav-
ranılır. Yavaş olduğu gözlenen, uyumsuzluk 
gösteren veya fazla mola veren çalışanlar 
basit bir şekilde uyarıda bulunulur, disiplin 
soruşturmasına alınır ve gerekirse atılır.
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haline gelir. Emek ile insan ekonomik bir unsura 
dönüşürken aynı zamanda üretken bir varlığa 
indirgenerek insani niteliklerinden soyutlanır. İşte 
kalkınmanın esaslı düzeydeki laneti de burada 
başlar. İnsan ve doğa bir üretim aracına dönüştüğü 
andan itibaren artık her şey ekonomik bir araca 
dönüşür. Batallie’nin çok da anlamlı bir biçimde 
insan toplumlarının büyüdükçe daha da çok ürete-
rek fazla ortaya çıkarması üretim dediğimiz dönüş-
türücü faaliyetin ta kendisidir. La Parte Maudite 
(1949) yani Lanetli Pay (2011) kitabında Batallie, 
İnsanı, kapalı bir dünya enerji sisteminin parçası 
olarak yorumlar. Güneş enerjisi, ışınlarıyla dünya-
yı delirtici fazla ürünün (bolluğun) içine gömmüş-
tür. Bu enerjiyi ürüne dönüştürüp zenginlik üreten 
ise tarımdır. Ama tarımda öküzlerin ve insanların 
emeği üzerinde yükselir. Enerji evrim boyunca bir 
biyo kütle olarak büyümeyi körükler, biyokim-
yasal enerji dönüşüp durur ve biosferin biyolojik 
fethine yönlendirir tarihi. İnsan toplumlarının 
ekonomik ve nüfusça büyümesi, enerji dönüşüm 
süreçlerini de artırır. Türlerin çeşitlenmesi, fark-
lılaşmalar, artan üretkenlik ve teknik sayesinde 
canlı madde, yani “toplum”, yüksek enerji seviye-
lerinde daha çok enerjiye sahip bir duruma gelir. 
Dünyayı (evreni) kapalı bir enerji sistemine, insanı 
da bu sistemin enerjiyi dönüştüren, tüketen ve 
çeşitlilikler yaratan bir işlevselliğe (sistem öğesine) 
indirgeyen üretim ilişkileridir. Batallie ve onun 
sıkı takipçisi olarak Baudrillard, biosfer dediği 
enerji aleminin bu enerjiyi tüketmekte yetersiz 
kalması nedeniyle lüksün arttığını, gittikçe daha 
pahalı tüketim ürünlerinin ortaya çıkmak zorunda 
kaldığını söyler. Bu lüks canlıların yenmesinde 
(et yemek), “ölümde” ve “üremede” kendini belli 
eder. Demek ki “enerji fazlalığı, “çöküşün en 
tehlikeli etmenidir”. Öyleyse yığılmayı, birikmeyi 
önleyecek sosyo-kültürel pratiklere ihtiyaç vardır. 
Kapitalizm öncesi toplumlar bunu Baudrillard 
simgesel değiş tokuş adı verilen Potlacah yolu ile 
emer. Yani üretim fazlası birikim dönüşüp de top-
lumları boğmasın diye bu fazla şölenler, armağan 
döngüsü dediğimiz sistemle emilir. Ya da uygar 
toplumlarda olduğu gibi anıtlara, gösterişli eğlen-
celere ve savaşlara harcanarak yok edilirdi. Ancak 
uygar toplumlar uygar olmayan toplumlardan 
farklı olarak bunu üretim zorlaması dediğimiz 
yolla yapar. Yani köylüler daha çok ürün üretmek 
için daha çok çalışır, toprak daha fazla sömürülür. 
Kapitalizmde ise bu artan üretkenlik sermaye biri-
kimi olarak kapitalistin cebine girer.

Amaç üretmek yani bizzat üretimin kendisi 
olunca da verimlilik adı altında insanın bedensel 
kapasitesi aşırı zorlanmaya başlar. Günümüzde 
yaşanan olay da esas olarak budur. ILO verilerine 
göre dünyada her üç dakikada bir iş kazası yaşan-
maktadır. ve yine her üç dakikada bir yaşanan 
bu kazalarda bir işçi ölmektedir. Dünyada her yıl 
250 milyon kişi iş kazalarına maruz kalmakta ve 
300.000 kişi ölmektedir.6

Şirketler doğayı ve toplumu nesnelleştirdikleri 
gibi, çalışanlarını da nesneler haline dönüştürürler. 
Yöneldikleri nokta kâr olan şirketler bilinçli bir 
şekilde çalıştırdıkları insanların performanslarını 
kameralar ve bilgisayarlar sayesinde ölçerek üre-
tim sürecinde insan olmanın önemini yok ederler. 
Bilgisayarlar, her çalışanın eylemlerini ve sözlerini 
diğer çalışanlar ve şirket standartları ile karşılaş-
tırır. İnsanlara bir çarkın dişlileri gibi davranılır. 
Yavaş olduğu gözlenen, uyumsuzluk gösteren veya 
fazla mola veren çalışanlar basit bir şekilde uya-
rıda bulunulur, disiplin soruşturmasına alınır ve 
gerekirse atılır. Daha az ücret, esnek çalışma ve 
sosyal güvensizlik ve yoksullukta kalkınmanın 
insani maliyetleri arasında görülebilir. Kalkınma 
uğruna bunların tamamında ciddi olumsuzluklar 
yaşanmakta, işçiler adeta köleye dönüştürülmekte.

Bu noktada kapitalizm ve üretim ilişkisine 
bakabiliriz. Başlı başına bir faaliyet alanı olarak 
ekonomiye odaklı olduğu için kapitalizm daima 
fazlaya odaklanır. Daha fazla, daha fazla. Dur 
durak bilmeksizin fazla üretmek ve o fazlayı birik-
tirmek. Bunu önlemek için icat edilen yöntemler 
kapitalizme dek sürse de kapitalizmle birlikte artık 
fazlanın tek bir temellük biçimi vardır artı değer 
ürettiren kapital ya da sermaye. İnsanı emeğe 
indirgemek ve onun ürettiği zenginliği toplum-
sallaştırmak yerine bir kişinin ölçüsüz biçimde 
zenginleşmesini sağlamak, tüm dinlerde olduğu 
gibi İslâm’da da haram ve bunun yol açacağı kib-
rin rızkı yaratandan koparması nedeni ile de şirk 
kapitalizmin alın terine yaptığı eziyetler saymakla 
bitmez. Bu anlamda Kârun ve kapitalizm ilişkisi 
üzerinden bir Müslüman’ca kapitalizm analizi 
yapılabilirse de bu yazının şu anki amacı bu olma-
dığından kapitalizmin madenciliğe olan etkisine 
değinerek bu bahsi kapatmış olalım.

“Artık gelişmiş kapitalist ülkeler ne büyük 
boyutlu madencilik yatırımlarının riskine atlanma-
ya, ne mücadeleci sendikaların bitmez tükenmez 
iş uyuşmazlıklarıyla uğraşmaya, ne bürokratik 
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engellerle uğraşmaya ve ne de “yeşil” muhalefeti 
dinlemeye niyetlidirler; işin ağır yükünü azgeliş-
miş ülkelere yıkıp, kendileri miktar olarak küçük 
ancak parasal değer olarak yüksek madenler-
le uğraşmaktadırlar. Gelişmiş kapitalist ülkeler 
kendi topraklarındaki birçok işletmeyi kapatırken 
gereksinimleri doğrultusunda azgelişmiş ülkelere 
yönelmişlerdir. Örneğin Almanya’da Ruhrkohle 
AG’ işvereni, Ruhr Havzası’nda kendi ocakları-
nı kapatırken, Alman işçisinin aldığı yevmiye-
nin onda birine 14 yaşındaki çocukların çalıştığı 
Kolombiya’da yeni ocaklar açmıştır. Yine gelişmiş 
kapitalist ülkelerdeki madencilik şirketleri, 1900-
1950 arasındaki dönemde Bakır, Kurşun, Çinko, 
Kalay ve Demir Cevherinin üretimi ile uğraşırken, 
70’li yıllara kadar, Manganez, Krom, Vanadyum, 
Lityum, ve İlmenit cevherlerine ağırlık verdiler; 
daha sonra da Alüminyum, Kobalt, Fosfat, Barit ve 
Rutil cevherlerine yöneldiler; günümüzde ise, bazı-
larının tüm dünya üretim miktarı birkaç kamyon 
yükünü geçmeyen, düşük ölçeklerde talep edilen 
ve bizim gibi ülkelerde adları bile pek duyulmamış 
olan Galyum, Germanyum, Hafniyum ve Platin 
grubu metalleri ile Skandiyum ve İtriyum gibi 
nadir toprak metallerinin cevherleri ile ilgilenmeye 
başladılar”7.

Henri Lefevbre kapitalizmi bir tekel ekonomisi 
olarak izah eder, bu nedenle kapitalistler kar had-
lerinin düştüğü, rekabetin arttığı sektörleri terk 
ederken yerine henüz tüketilmemiş, kâr haddinin 
çok yüksek olduğu ve faaliyet alanında da çok az 
firmanın faaliyet gösterdiği alanları tercih eder. 
Bu bakımdan madencilikte özel madenlere yöne-
linirken diğerlerinin üçüncü dünya denilen batılı 
ülkelere ihracı doğal bir durumdur. 

Sağcılık ve Soma Karşısında Müslüman Vicdan

Soma tam da insan onurunun hiçe sayıldığı bir 
düzenin sağcılık eli ile İslâm’ın nasıl içinin boşal-
tılıp sekülerleştirildiğinin somutlanması oldu. 
Devlet maden sahibi zenginleşebilsin ve devlet de 
ekonomik olarak kalkınsın diye ne işçilerin ancak 
Sümer-Babil zamanında rastlayabileceğimiz çok 
aşağılık bir kölelik rejimine ve insan hayatını nasıl 
değersizleştirdiğini bu kazada gördük daha doğru-
su bu kaza bu gerçekleri gözümüze soktu. Soma 
bize kapitalist sireneler (eski Yunan mitolojisinde 
insanları ayartarak derinlere çeken deniz canavar-
ları) tarafından ayartılmış AK Parti politikalarından 
bir kısmındaki insafsızlığın, muhafazakârlık adıyla 

İslam’ın nasıl da protestan ahlaka dönüştürü-
lerek dünyevileştirildiğinin görülmesini sağladı. 
Kapitalizm ile önünde sonunda bir değiş tokuş 
eylemi olarak ticareti bir sayan mantığın felaketi 
Soma’da tartışmasız gerçekliğiyle ortaya çıktı.

Eğer Müslümanlar, dinleri konusunda ziya-
desi ile dikkatli olabilselerdi, Necmettin Erbakan 
Hoca’dan başlayarak İslam’ı ağırlıklı olarak bir 
kalkınma düzeninin çimentosu olarak araçsallaştı-
ran güç istencinin İslâm’a nasıl büyük eziyet etti-
ğini görebilselerdi bugün resmi rakamlar ile ifade 
edilen 301 can ve öncesinde her gün üç işçinin 
hayatını kaybetmesine yol açan sistemin yok ettiği 
şahitlerin/şehitlerin bu caniliğine dur diyebilirdi. 
Ne var ki, bu konulardaki duyarsızlık baskın hale 
geldi, Vahyin bize vaaz ettiklerinin, heva ve heve-
sin elinde boğazlanmasına seyirci kalındı.

Tüm bunlardan sonra bu değişir mi? Kanaatime 
göre hayır. Zira, dini sivil teşekküller, Tayyip 
Erdoğan’a odaklı olmanın ötesine geçerek AK Parti 
politikaları hakkında eleştirel bir dil geliştiremeye-
cekler ve “Ne yani AK Parti gitsin de CHP mi gel-
sin?” gibi akla ziyan mantık yürüterek bu düzenin 
dolgu malzemesi olmaya devam edecekler. Ama şu 
an tam da insanı insanlıktan çıkaran bu tür vicdan-
sızlıklara karşı, İslâm’ın mesajını gündeme taşıma-
nın vaktidir. Yani Müslümanlar, “sağcı İslâmcılığa” 
karşı vahyin sahih mesajı ile başkaldırıp sağcılığın 
dine daha fazla eziyet etmesine izin vermeyecekler 
ya da bir daha İslâm’dan söz edemeyecek kadar 
derin bir utanç içinde hayatlarını devam ettire-
cekler. Ama her halükarda AK Parti’nin tek alter-
natifi adam gibi İslâmcılık ya da müminleşmiş bir 
Müslimlik olacak. O Müslümanlar o bedevileri, o 
Karun kibirlerini inanç belleyenleri bulundukları 
yerden etmek için söylemsel olarak ayaklanacaklar 
ve o zaman bu güzelim memlekette de peygambe-

rin sancağı dalgalanmış olacak.

Dipnotlar
1   Başbakan daha sonra kader ve işin doğasındaki risklere değinip, hiç 

kaza olmaz denemeyeceğini ama kazaları en minimum düzeye indir-
menin de kaderi inkâr etmemek kaydı ile gerekli bir tedbir olduğunu 
ve hükümet olarak bu konuda gereken her şeyi yapacakların söyleye-
rek ilk sözlerini tashih etti.

2   SOMA Kömür Madeni Faciası Bilgilendirme Dokümanı-Greenpeace, 
http://www.greenpeace.org/turkey/Global/turkey/report/2014/05/
Greenpeace%20Soma%20Bilgilendirme.pd

3  Madencilikte Yaşanan İş Kazaları Raporu-TMMOB-Haziran-2010, 
http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/9bd3e8809c72d94_
ek.pdf?tipi=5&turu=R&sube=0

4   agr (adı geçen rapor)
5   A.g.r 
6  Fundamental principles of occupational health and safety ww.ilo.

org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/
publication/wcms_093550.pdf

7   Adil Aytekin, “Küreselleşme” Döneminde Madencilik Sektörü,” 
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisans 
Üstü Uzmanlık Programı Tezi, Ankara-2001.
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“Bir kömür / Bin ömür
Kül değil / Gül ölür

Ah bu eller / Toprakta yiter
Can dayanmaz / Ah kara gözler”

  Ali Emre

M
adende halen 

çalışan ve kar-

deşini madende kay-

beden bir işçi abinin 

evine misafir olu-

yoruz. Bundan son-

rasını işçi abimizin 

dilinden dinleyelim: 

“Kardeşim valla biz 

kadere iman etmiş 

insanlarız fakat burada çok büyük ihmaller var. 

Tedbiri alırsın sonra Allah’a tevekkül edersin. 

Burada tedbir namına bir şey yoktu. Ne yaşam 

odası vardı ne ekipmanlar yeterliydi. Sürekli daha 

fazla çalışmamız için taciz ediliyorduk. Daha fazla 

para kazanma uğruna bizim haklarımız hiçe sayı-

lıyordu.”  

Tarihlerden 12 Mayıs 2014. İkindi vakti 

Manisa’nın Soma ilçesinden kara haber geldi. 

Yüzlerce madenci bir patlama sonucu madende 

mahsur kalmıştı.  İçimiz yandı, yüreğimiz dağlan-

dı, yerimizde duramadık. Fatih Kardeşimle bera-

ber Soma yoluna koyulduk .Önce Akhisar’a indik 

daha sonra  hüzünlü bir Cuma vakti soma’ya giriş 

yaptık. Ölü bir şehir yavaş yavaş kıpırdamaya baş-

lıyordu. İnsanların yüzlerinde acı, dillerinde dua 

endişeli gözlerle etrafı izliyorlardı. Allahın adıyla 

yola koyulduk ve adaletle şahitlik yapanlardan 

olmak için çalışmalarımıza başladık.

Soma ve çevre-

sinde yaklaşık elli 

bin insan maden-

den ekmek yiyor. Bu 

hemen hemen ora-

daki nüfusun yakı-

nına tekabül ediyor. 

Ücretler 1200-1700 

lira arasında değişi-

yor. Madene girmek 

için herhangi bir yüksekokul veya lise bitirme 

şartı aranmıyor. 18 yaşını doldurmuş, okuma 

yazma bilen herkes madende çalışabilir. Maden 

2006 yılında  rödövans (kömür payı karşılığında 

kiralama) sistemiyle soma holdinge devredilmiş.  

Soma Holding madeni halk tarafından bölgedeki 

güvenlik ve ücret konusunda en iyi maden ola-

rak kabul ediliyor. Daha doğrusu kötünün iyisi 

deniliyor.

Bizi Akhisar’dan Soma’ya getiren madenci-

lerin servis şoförlüğünü yapan abimiz anlatı-

yor : “Kardeşim burayı bu özelleştirme bitir-

di. Taşeronlaşma maalesef işçinin kazancına da, 

güvenliğine de önem vermiyor. Valla bize işçiler 

kazmamamız gereken yeri kazdırdılar dediler 

ondan sonra yangının üzerini külle kapatmışlar o 

külün altında yangın devam devam etmiş ve kab-

loları tutuşturmuş ve yangın böylelikle yayılmış 

dediler. Ne kadar doğru tabi şu tam net bilemiyo-

Furkan GENÇOĞLU

SOMA’DA ÜÇ GÜN



47

 Umran • Haziran 2014

  SOMA'DA ÜÇ GÜN  SOMA'DA ÜÇ GÜN 

ruz. Buranın kaderi madencilik. Benim dedemde 

babamda madenciydi.  Türkiye geneline göre 

burada kanser dört kat daha etkiliymiş diyorlar. 

Valla kardeşim devletteyken iyiydik ama bu özel 

sektör bizi bitirdi. Hep daha fazla kazanma daha 

fazla kar hırsı yüzünden oluyor bunlar. Para 

insanın canından daha kıymetli görülüyor. Allah 

geride kalanlara sabır versin ne diyeyim.”

Siyasal Tercihler Olayları Yorumlamada Etkili 

Caminin bahçesinde amca-

larla konuşmaya başladık. 

Amcalardan kimisi madenci 

akrabası, kimisi komşusu, kimi-

si maden emeklisi. Bir şekilde 

hepsinin madenle bir ilişkisi var. 

Onlar Türk Solunun Soma’da 

yaptığı eylemlerden şikâyetçiler. 

Herkesin acıyı paylaşmaya ve 

ihmaller üzerine araştırma yap-

maya gelmediğini belirtiyorlar. 

Somayı karıştırmak halkı ger-

mek için ilçeye gelen gruplar 

olduğunu söylüyorlar. Onlar da 

çalışanların hakkının tam veril-

mediğinden şikâyetçi. Genel 

Müdür Ramazan Doğru 60 

bin lira maaş alırken işçi 1300 

lira civarı maaş alıyor diyorlar. 

Sendikanın hiçbir çalışma yap-

madığını ve tamamen işverenin 

adamı olduğunu anlatıyorlar. 

CHP seçmeni olduğunu anla-

dığımız kişilerin eleştirilerinde 

sertlik dozajı daha fazla. Onlar 

Genel Müdürün eşinin AK Parti 

meclis üyesi olmasını dayanak 

göstererek Soma Holding ile AK Parti arasında 

organik bir bağ olduğunu iddia ederek, yaşa-

nanlar konusunda hükümeti doğrudan sorumlu 

tutuyorlar. Şunu diyebiliriz; Soma’da halkın siyasi 

eğilimi gelen haberleri yorumlamada etkili. 

Gece Kırkağaç’ta mütevazı bir pansiyonda 

konaklıyor sabahleyin tekrar çalışmalara baş-

lamak için yola koyuluyoruz. Polis bu sefer 

bizi Soma’ya sokmuyor. Bir süre Soma girişinde 

petrolde bu kararı aşmak için lobi yapıyoruz 

fakat fayda etmiyor. Petrol yakınlarındaki mezar-

lığa geçiyor ve oradaki definlere katılıyoruz. Acılı 

eşler, gözü yaşlı anneler, hiçbir şeyden habersiz 

ortalıkta koşturan yetimler. Kalbimiz çözülüyor 

orada o an o ardı ardına kazılmış mezarlar başına 

öylesine kalakalıyoruz. Ekmek parası için her 

gün, her ocağa girdiğinde hayatlarından vazge-

çen işçi ağabeylerimize dualarımızı gönderiyoruz. 

Soma’ya alınmadığımız için tekrar Kırkağaç’a 

doğru hareket ediyoruz.

Kırkağaç’ta bizi Akhisar 

Ensar Vakfı’ndan Yalçın abi 

karşılıyor. Bir grup arkadaşla 

Yalçın abinin mihmandarlığında 

Akhisar’ın köylerine doğru yola 

çıkıyoruz. Dağdere kasabasında 

vefat eden işçi ağabeylerimizin 

yakınlarını ziyaret ediyoruz. 

Köyde bizi çok sıcak karşılı-

yorlar. Madende halen çalışan 

ve kardeşini madende kaybe-

den bir işçi abinin evine misafir 

oluyoruz. Bundan sonrasını işçi 

abimizin dilinden dinleyelim: 

“Kardeşim valla biz kadere iman 

etmiş insanlarız fakat burada 

çok büyük ihmaller var. Tedbiri 

alırsın sonra Allah’a tevekkül 

edersin. Burada tedbir namına 

bir şey yoktu.  Ne yaşam odası 

vardı ne ekipmanlar yeterliydi. 

Sürekli daha fazla çalışmamız 

için taciz ediliyorduk. Daha 

fazla para kazanma uğruna 

bizim haklarımız hiçe sayılıyor-

du.”  Abimize işçiler üzerin-

de bir siyasi baskı olup olmadığını soruyoruz. 

Biraz çekiniyor fakat sorumuzu cevaplıyor. “Valla 

kardeşim zorla mitinglere taşındığımız meselesi 

doğru. AK Parti mitinglerine götürülüyorduk. 

Gitmek istemeyenlerin mesai ücretlerinden kesin-

ti yapılıyordu. Gidenlere ek mesai yazılıyordu. 

Mesela geçen ramazan ayında, Taner Yıldız iftira 

geldi bizim madene. Zorla işçi arkadaşları iftira 

bıraktırdı müdürler. İnsanların aileleriyle evle-

Akhisar’da, Soma’da, 
Kırkağaç’ta, Kınık’ta, 
Savaştepe’de insanla-
rın hayatı bu madenler. 
Sağcısı, solcusu, Alevisi, 
Sünnisi, Türk’ü, Kürd’ü 
beraber çalışıyorlar, 
beraber ölüyorlar, bera-
ber sömürülüyorlar. 
Hepsinin dertleri aynı, 
sorunları aynı. Bir daha 
bu kazanın yaşanmama-
sını istiyorlar. Gerekli 
denetimlerin sağlıklı bir 
şekilde yapılmasını isti-
yorlar. Kalan yetimlere 
sahip çıkılmasını isti-
yorlar. O madenden sağ 
çıkan işçi ağabeyler tek-
rar madene girmek iste-
miyorlar. Alternatif bir 
istihdam sağlanmasını 
talep ediyorlar.
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rinde iftar yapmalarına izin verilmedi. 30 tane 

seçme işçiyi Taner Yıldız’ın yanında gösterdiler. 

Bizim Taner Yıldız’a sıkıntıları iletmemizin imkânı 

yok. Sendika desen zaten işverenin temsilcisi. 

İşçinin temsilcisi falan değil.  En ufak bir itira-

zında kapının önüne koyuluyorsun. Boynum 

zedelendi geçen sene ben yer üstünde çalışmaya 

başladım. Yer altında çalışmaya devam etseydim 

belki ben de kardeşim gibi ölecektim. Boynum 

yeraltında zedelendi. Gittim müdüre yeraltında 

daha fazla çalışmaya devam edemeyeceğimi boy-

numu yeraltında vura vura zedelediğimi bunun 

bir iş kazası olduğunu fakat rapor almadığımı 

söyledim. Yerüstüne çıkmak istediğimi belirttim. 

Beni yerüstüne aldılar fakat sigortamı yerüstü 

sigortasına çevirdiler. Maaşımı da yarı yarıya 

kestiler. Burada para her şeyden önce geliyor kar-

deşim. İnsan canının pek kıymeti harbiyesi yok. 

Özelleştirme bu taşeron düzeni bizi bitirdi.”

Taziye Evleri, Taşeron ve Hep Keder

Diğer evlere taziyeye geçiyoruz. Sırf Anadolu 

insanının saf ve duruluğu için bile mücadele 

etmeye değer diyorum içimden. Yetimler gözü-

müzün içine baktıkça bizim içimiz yanıyor. Bu 

yetimlerin ahının yerde kalmamalı diyorum. 

Evlerde Kur’an okuyor arkadaşımız. Ellerimizi 

açıyoruz ve kaybettiğimiz işçi ağabeylerimizin 

ruhuna dualar ediyoruz. Taziye evleri kalabalık ve 

gidip gelen hiç eksik olmuyor. Aileler gidip gelen-

lere minnettar. Siz de olmasanız biz acımızla baş-

başa kalır, perişan oluruz diyorlar. Hayır duaları 

ederek bizleri uğurluyorlar. Ortalığı karıştırmaya 

gelmeyip ailelerin acılarını paylaşmaya ve onların 

sıkıntılarını dinlemeye gelenlere köylüler en içten 

duygularıyla kollarını açıyorlar. Yalçın abimiz 

tekrar bizi Kırkağaç’a bırakıyor. Güler yüzü ve 

samimiyeti için Akhisar’ın Göcek Köyü’nde öğret-

menlik görevini ifa eden Yalçın abimizden Allah 

razı olsun.

Aldığımız bilgilere göre taşeron seneler önce 

kaldırılmış devlet tarafından. İşveren, taşeron 

kesinlikle yoktur diyor. Fakat işçiler işvereni 

yalanlıyor. Gizli bir taşeron sistemi kurgulanmış 

Soma madenlerinde. Ocakta sigortalı görünen 

işçiler arasında ekip başı ya da çavuş denilen kişi-

ler kendi kadrolarını kurarak taşeronluk yapıyor-

lar. Ekip başları çalıştırılan işçilerin verimine göre 

prim alıyor. Soma Holding asıl işveren alt taşeron 

ise bu ekip başı denilen insanlar. Böyle olunca 

işçinin üzerinde büyük bir baskı oluşuyor. Ekip 

başları sürekli işçiye daha fazla üretim yapması 

için baskı yapıyor. Tamamen gayrı resmi bir yapı 

kurgulanmış madende.

Nihayet üçüncü gün polis eskortu eşliğinde 

Soma’ya geçiyoruz. Soma’daki arkadaşlarla bulu-

şup Kınık ve köylerine hareket ediyoruz. Kınık’ta 

camide taziyelere katılıyoruz. Kınık’ta da yas var. 

Gittiğimiz evlerde hep keder var. Madenden sağ 

kurtulan Emre abimizin evine misafir oluyoruz. 

Fazla yorum katmadan sözü emre abimize bıra-

kıyorum : “Kardeşim ben yedi sekiz senedir bu 

madende çalışıyorum. Burada maalesef iş bulma 

konusunda çok sıkıntılarımız var. Çaresiz kaldık 

madenciliğe başladık. Bu çalıştığım madene gir-

mekte öyle kolay değil. Bu madene girmek için 

bile epey uğraştım. Madencilik son çare burada. 

Çaresiz kalınca mecburen madene giriyorsun. 

Madene girerken eğitim falan almadık doğru düz-

gün. Eğitim formalite icabı veriliyor. Bir gün kurs 

Aldığımız bilgilere göre taşeron seneler önce kaldırılmış devlet tarafından. İşveren, taşe-
ron kesinlikle yoktur diyor. Fakat işçiler işvereni yalanlıyor. Gizli bir taşeron sistemi 
kurgulanmış soma madenlerinde. Ocakta sigortalı görünen işçiler arasında ekip başı ya 
da çavuş denilen kişiler kendi kadrolarını kurarak taşeronluk yapıyorlar. Ekip başları 
çalıştırılan işçilerin verimine göre prim alıyor. Soma Holding asıl işveren alt taşeron ise 
bu ekip başı denilen insanlar. Böyle olunca işçinin üzerinde büyük bir baskı oluşuyor. 
Ekip başları sürekli işçiye daha fazla üretim yapması için baskı yapıyor. Tamamen 
gayrı resmi bir yapı kurgulanmış madende.
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görüyorsun sonra kalan dört gün eline veriyorlar 

küreği normal çalışıyorsun. Zaten ekip başları 

tepende madende. Taşeron şirket yok, diyorlar 

doğru. Burada birden fazla taşeron var. Ekip 

başları üzerinden yürüyor sistem. Öyle pek bir 

liyakatte gerekmiyor burada. Herhangi bir meslek 

yüksek okulu bitiren burada maden teknikeri ola-

rak işe girebiliyor. Sendika desen zaten işverenin 

temsilcisi. Burada önceden sendikaya üye olanı 

işten atıyorlar. Şimdide sendikaya üye olmaya-

nın maaşından kesinti yapıyorlar. Sendikaya üye 

olmayı zorunlu tutuyorlar. Burada öyle söylendiği 

gibi kaçak işçi, mülteci işçi, çocuk işçi falan yok. 

Sigortasız madene inmek ise mümkün değil. 

Yaşam odaları, cepler yok. Verdikleri maskeler bu 

facia anında çalışmadı. En azından benim mas-

kem çalışmadı. Gaz sınırı yükselince normalde 

işçilerin çıkması lazım madenden. Ama bun-

lar işçileri çıkartmıyorlar. Elektrik tesisatı zaten 

zayıftı. Denetim desen zaten oda formalite icabı. 

Denetlemeye gelenler madene inmeye bile tenez-

zül etmiyorlar.  Doktor falan öyle yeraltına inmez 

burada. İlkyardımcılar vardır onlarda bizim gibi 

işçi. Mitinge zorla götürüldüğü iddiaları da doğru 

kardeşim. Her yerde var bu maalesef. İşveren ikti-

darla arasını iyi tutmak için böyle şeyler yapıyor. “

Kınık, Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bir 

bölge. Anadolu Erenleri Derneği’ni ziyaret edi-

yoruz ve taziyelerimizi bildiriyoruz. Orada tanış-

tığımız abi madende hayatını kaybetmiş Alevi 

ailelerin yanına götürüyor. Onlarla görüşüyoruz, 

acılarını paylaşıyoruz. Hepsinin gözlerinde acıyı 

okumak mümkün. Alevi olmalarından dolayı 

bir kimlik bilincine sahipler ve muhalif bir dil 

kullanabiliyorlar. Onlar da hemen hemen diğer 

ailelerle aynı duyguları taşıyorlar. Aynı sorunlar-

dan muzdaripler. Ergun Sidalı madende hayatını 

kaybetmiş bir işçi abimiz. Öldüğü gün çocuğu 

doğuyor. Elektrik teknikeri kendisi. Facianın 

geldiğini iki hafta önceden amirlerine bildirmiş. 

Fakat onu pek dikkate alan olmamış. 

Akhisar’da, Soma’da, Kırkağaç’ta, Kınık’ta, 

Savaştepe’de insanların hayatı bu madenler. 

Sağcısı, solcusu, Alevisi, Sünnisi, Türk’ü, Kürd’ü 

beraber çalışıyorlar, beraber ölüyorlar, beraber 

sömürülüyorlar. Hepsinin dertleri aynı, sorunları 

aynı. Bir daha bu kazanın yaşanmamasını istiyor-

lar. Gerekli denetimlerin sağlıklı bir şekilde yapıl-

masını istiyorlar. Kalan yetimlere sahip çıkılması-

nı istiyorlar. O madenden sağ çıkan işçi ağabeyler 

tekrar madene girmek istemiyorlar. Alternatif bir 

istihdam sağlanmasını talep ediyorlar. 

Biliyorsunuz bu din gariplere indi. Yetimlere, 

kölelere, ezilmişlere indi. Faizci müşriklerin put-

larını darmadağın etti. Ebu Leheblerin elleri 

kurusun diyen rabbimizin emirleri Hz. Zeyd’in 

dilinden yayıldı. O kutlu çağrı ezan, Mekke’nin 

garibi Hz. Bilal’in dilinden ötelere yayıldı. Bu 

ülkede AK Parti iktidarı da gariplerin, ezilmişle-

rin, horlanmışların, ötekileştirilmişlerin omuzla-

rında yükseldi. Bu iktidar gariplerin destekleriyle 

bu noktaya geldi. Zengin mahallelerinden değil 

varoşlardan yükseldi. Öyleyse ey iktidar sahipleri 

neden gariplerin, yetimlerin, ezilenlerin yanında 

olmuyorsunuz? Neden aşırı kâr hırsıyla, aşırı 

büyüme hırsıyla bu yapılan hataları görmezden 

geliyorsunuz? Neden işçilerin emeklerini çalarak 

kuleler, rezidanslar yükseltenlerden hesap sormu-

yorsunuz? Vallahi billahi bu yetimlerin vebaline 

ortaksınız. Vallahi billahi bu ateş hepimizi yakar:

“Ey müminler, kendinizin, ana-babanızın ve 

akrabalarınızın aleyhinde bile olsa, adalete sıkı 

sıkıya bağlı kalınız ve Allah için şahitlik ediniz. 

Haklarında şahitlik ettiğiniz kimseler ister zengin, 

ister fakir olsunlar, Allah kendilerine herkesten 

daha yakındır. O halde nefsinizin arzusuna uyarak 

doğruluktan sapmayınız. Eğer kaypaklık eder, ya 

da şahitlik yapmaktan kaçınırsanız, kuşku yok ki, 

Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Nisa/135)
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Naci CEPE

Kapitalist sömürü düzeni üzerine kurulu bir sistemin, vicdandan ve acıma 
duygularından uzak iş dünyalarının, maalesef maliyetleri daha aşağı çekip 
iş ve işçi sağlığının üzerinden nemalanarak kârlarına daha fazla kâr etmek 
için sömürü düzenlerini ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bizim gibi kadim bir 

medeniyet görmüş milletimize doğrusu bu yapılanlar hiç yakışmıyor.  

Soma’da Yaşanan Elim Facia

13
Mayıs 2014 günü saat 

15: 30’ da ateş düştü-

ğü yeri yaktı ve Soma’da 

çok büyük bir şok yaşan-

dı. Somada yaşayanların 

ve tüm ülkemizdeki va-

tandaşlarımızın yürekleri 

yandı. Analarımızın ve gül 

yüzlü çocuklarımızın yüz-

leri soldu. Her insan ayrı 

bir dünya diye tanımlanı-

yorsa kömür madeninde 

dünyalarımızı kaybettik. 

Yeryüzü hayalleri olan bu 

insanlar hayallerine erişemeden bu dünyadan ay-

rıldılar.

İşçi kardeşlerimiz bir karanlıktan bir başka ka-

ranlık olan defi n olunacağı ebedi istirahatgâhları 

mezarlarına gömülerek maveraya göç ettiler. Bir 

ekmek parası uğruna ve bir avuç kömür için 

ömürlerini veren onca riski göze alıp hayatlarını 

kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor 

ve geride kalanlara sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

Sözün bittiği yer, nefesin kesildiği, hayatın 

hitama erdiği son noktada durmak, donuk yüz-

lerle ifade edilen ölümlerin acılarını tatmak, tarif 

edilmez bir vicdani duygu. Vicdan duygularımı-

zın ayağa kalktığı topyekûn yardımlaşma merha-

metimizin kollarını açtığı 

ülkemizin vatandaşları da 

aynı duyguları yaşayarak 

ve gözyaşlarını akıtarak 

tattı bu meşum acıları. 

Yaşanılan bu üzücü olay, 

hafızalara kazındı ve sili-

necek gibi durmayacağı 

gözükmektedir.

Zor bir olay, o kadar 

zor ki çaresi bulunmayan 

tek olan bir olay var o da 

ölümdür. Giden geri gel-

miyor ve gelinemeyecek 

tek vaka da yine ölümdür. Burada yaşanılan bir 

toplu katliamı andıran ölüm hadisesi, sıradan bir 

şey değil çok sıra dışı bir vahamet.

Tedbirsizlikler neticesinde bunca gencecik in-

sanın diri diri toprağa verilmesini bir “kader” olayı 

ya da “yazgı” olarak tarif etmek mümkün değil-

dir. İş sahibinin bu ölümleri” takdiri ilahi” şeklin-

de açıklamak istememesi gelebilecek tepkilerden 

korkması yüzündendir. Ölümlere sebebiyet ver-

memek adına gerekli tedbirleri almak için imkân 

varken üzerimize düşen bu tedbirleri alacağımız 

yerde tedbirleri almadan bu hadiseyi “kader” e 

bağlamak dinen de mümkün değil tedbir varken 

de zaten mümkün değildir.
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Ataların değinisi olan birçok söz vardır bu 

hususta, “sen tedbirini al, gerisini Allah’a bırak!” 

boşuna dememişler. Birçok tehlikeli iş tedbir al-

mayı ta en baştan gerektirmektedir. Bunun için ül-

kemizde ve dünyada “emniyet tedbirleri” denilen 

yasalarla çıkarılmış çeşitli uygulamalar zorunlu 

olarak hayatta yaşatılmaktadır.

Trajik Olayda Olağan Dışı Toplum Psikolojileri

Ateş düştüğü yeri yaktığı için Soma ve çevresi 

olağan üstü görülmemiş bir büyük faciayı yaşa-

ması nedeniyle çok büyük travma-

lar geçirdi. Ölenlerin listesi oku-

nurken nasıl bir umutla bekle-

diklerini ekranlara yansıtıldı-

ğında hepimiz gördük. Evet, o 

beklentili ama belirsiz olan en-

dişeli hallerini görebiliyorduk. 

Kazazede aileler, hastane önle-

rinde yakınlarına ne olduğunu 

öğrenmek üzere geldiklerinde 

ve cenazeleri olduğunu anla-

dıklarında nasıl bir travmatik 

depresyon içinde oldukları da 

net şekilde belirgin oldu. En 

çok da bu acılı olayda babala-

rını kaybeden çocuklar nasibini 

aldı. Bu çocuklar psikologların 

gözleminde bulundurulması ge-

rekmektedir.

Acıları olan bu insanların o 

anda hiç bir şeyi görecek halleri 

olmayan bir hal psikolojisi de 

yaşıyorlardı. Bu durumda olan 

insanlar dünyanın en iyi şeyle-

ri önüne konsa o an önlerinde 

onları görebilecek durumda değillerdi. Umut ve 

ümit beklentileri çok yüksekti. O anlarında hiç 

biri “kara gün” psikolojisini yaşamak istemiyor-

lardı. Bütün bu istenmeyen haller travmatik stres 

yaşamalarından kaynaklandığını iyi bilmek gere-

kiyor. Çünkü canlar yandı hayatlar söndü.

Soma, ateşin düştüğü merkezi olduğu gibi 

aynı zamanda acının ve umudun da merkeziydi. 

İşte böylesine bir ortamda listede isimler okunur-

ken babalarını ya da delikanlı çocuklarını bekle-

yen aileler ve aile yakınları listede ölenlerinin bu-

lunması karşısında bir anda o beklenti umutları 

kalmıyor ve ne yapacağını bilmeyen acılar içinde 

feryadü fi gan etmeye başladılar. Öylesine tarifi  ol-

mayan bir acı yüreklere kor ateş gibi düştü.

Böylesine bir başka beklenti durum psikoloji 

ortamında ise bir babanın tek oğlunun ölüm ha-

beri ya da bir annenin hem eşi hem de oğlunun 

ölüm haberini alınca, o acılı insanlar birden çok 

sarsıcı bir ağır travma yaşadılar. Umut ve ümit-

lerinin kalmadığını öğrenen çoğunlukta olan bu 

insanlar bir anda korkunç bir acıyla 

yalnızlık hissi ya da terk olun-

muşluk hissi yaşadılar. Bunu acı 

ile izah etmenin bir başka izahı 

olamaz.

Sonuçlar tek tek okunur-

ken acı haberi alan bu insanlar, 

umutlarının kalmadığını iyice 

anladılar. Düşünün bir baba ile 

oğlun naaşları yan yana ya da 

başka bir yaşlı babanın tek oğlu 

kömür madeninde yanarak veya 

karbon monoksit gazından öl-

müş ve oğlunun naaşını morg-

da görüyor ve bu babanın TV 

de görüntüleri insanın kanını 

donduruyor ve vicdanını dar-

madağın ediyor.“Bir tek evladım 

vardı o da gitti” diyerek boyun 

büküyor ve  derin bir sessizliğe 

gömülüyor.

Soma’da kayıplar yaşayan 

ve çok acı çeken işçi ailelerimiz 

maalesef adalete olan duyguları-

nı yitirmiş bir psikoloji yaşarken 

hükümetin kömür madeni faciası nedeniyle aldığı 

“milli yas” kararı çok yerinde olmuştur. Bu sebeple 

toplumu bir vücut kabul edecek olursak vücudun 

diğer azaları olan bireyler tarafından tek bir vücut 

olan toplumdan destek verileceği psikolojisinin 

yas olarak ifadelendirilip destek verilmesi, ocağı-

nın tam ortasına ateş düşen ailelere yalnız olma-

dıkları hissiyatlarını da güçlendirmiş oldu. Ayrıca 

bu karara başta Kıbrıs KKTC, Pakistan ve diğer 

ülkelerden gelen destekler olumlu karşılanmıştır.

Özellikle  riskli işlerde 
sanırım düşünülecek ve 
uygulanması gereken 
en başta gelen husus; iş 
güvenliği ve işçi sağlığı 
üzerine olan güvenliktir. 
Bir işten ya da yapılan 
işin kazancından ziyade 
en önemli konu; iş ve işçi 
güvenliği konusudur. İş 
yerinde iş ve işçi güven-
liği konusunda özellikle 
kapitalist zihniyetli yatı-
rımcılar, üreteceği meta 
konusunda maliyet hesa-
bı yaparlarken malın 
çokça üretilmesini değil 
en başta işçinin hayatı-
nı ve sağlığını düşünmek 
zorundadır.
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Facia olayına bir başka açıdan bakıldığında 

ülkenin genelinde toplumun psikolojisi bozuldu. 

Toplumumuz diğer toplumlara bakıldığında çok 

duyarlı bir vicdana ve merhamete sahiptir. Kömür 

madeni faciasından sonra psikologların bildirdiği-

ne göre; böyle acılı kriz olaylarında toplumda “aşı-

rı uyarılmışlık” halinde “itfaiye psikolojik” desteği 

yapılıyor. Bunun açılımı şudur; önce su ile yangı-

nı söndürülecek sonra soğutma sağlanacak ve en 

önemlisi de kurtarma çalışmaları da acilen yapıl-

masıdır. Bütün bunlar yapıldıktan sonra en sonra 

da bir öz eleştiri herkesçe yapılmalıdır deniyor.

Toplumda medya gibi hızlı iletişim bilgi araçla-

rının bu kadar yoğun bilgi bombardımanı yaptığı 

bir ortamda insanlar yanlış ya da doğru manipüle 

yönlendirme içinde bulunabiliyorlar. Kaldı ki buna 

sosyal medyayı da ekleyecek olursak pek ala bilgi 

kirlilikleri yaşanabilineceğini de bilmek gerekir.

Her an öylesine büyük bir facia için bu kadar 

haber izleyenler, haber iletişim organlarının başın-

da bulununca; uyku rahatsızlıkları, uykum kaçtı, 

az uyudum, çok uyumuşum, bu gece hiç uyku gir-

medi gözüme ya da bugün hiçbir şey yemedim gibi 

tekrar eden böylesine şikâyetler de var toplumsal 

hayatımızda. Sanki bir şey oluyormuş gibi sürekli 

”tetiklilik” halleri gibi psikolojik kaygılar yaşanıyor. 

Ya evlerine ateş düşen o kazazede insanlar ne yap-

sın diye düşünmeden edemiyor insan.

Toplum psikolojisini de bozan Somadaki gibi 

büyük kayıplar yaşanınca, insanların hayatında 

psikolojik etki alanında maalesef adalet duygu-

ları da erozyona uğrayabiliyor. Toplumda Adalet 

duygularının etki gücünü kaybettirmesi akabinde 

ümitsizlik ve umutsuzluk gibi olumsuz duyguları 

da toplumsal yaşamın içine girebiliyor.

Ayrıca Soma faciası gibi çok büyük travmatik 

depresyonlar yaşayan Aile bireylerinde olay sonra-

sı beklenilecek bir başka psikolojik rahatsızlık da 

Flashback dir. Flashback/sürekli eskileri düşünmek 

ve geçmişte olan acıları yaşamak gibi halüsinasyona 

benzer haller veya rüyalar görmek gibi psikolojik 

haller, travmatik stres dediğimiz rahatsızlıklara ya-

kalanan hastalık belirtileri olarak nüksedebiliyor 

olması da acıların üstüne bir başka acı.Yıllarca sü-

rebilecek travmatik depresyonlu acılar bunlar.

Yine psikologların ifadelerine göre böylesi acı-
lı durumlardan en çok darbe alan çocuklar oldu-
ğu bildirilmektedir. Çocuklar üzerinde “duygusal 
kültlük” denilen ve çocukların duygularını bloke 
eden acıların tekrar tekrar konuşulmaması için 
mezkûr bloklaşmanın olmaması için acıların tek-
rarının yapılmaması da önemle bir öngörü olarak 
vurgulanıyor. Acıların tekrarı yerine çocuklara “ak-
varyumdaki balıklar” örneğini bir örnek almaları 
önerilmektedir. Bu da çocukların acıyla yüzleşme-
lerinin yapılmasıyla acının hafi fl etileceği bakımın-
dan önerilmektedir. Akvaryumda balıkların bu ak-
varyumda yaşayabilecekleri gibi bir gün gelip öle-
bilecekleri de çocuklara anlatılmalı ki bloke edilmiş 
acılar hayatları boyunca psikolojilerini etkilemesin 
diye uyarılar da yapılması çocukların ruh sağlığı 
açısından aile bireylerinden istenmektedir

Toplum aynı zamanda “Soma faciası” gibi yaşa-
nılan toplu ölümler karşısında psikolojik bir tepki 
olarak pekâlâ protestolar yapabiliyorlar. Böylesine 
tepkilerin önüne geçmek ya da engellemek pek 
mümkün görünmemektedir. Facia karşısında da-
yanamayıp tepki veren olayı içselleştirerek acı çe-
ken normal insanlar olabileceği gibi bu faciayı çok 
başka noktalara çekip manipüle eden insanlar da 
daima bu ortamlarda mevcut olduğunu bilmek ve 
ona göre duygularımızı kontrol altında tutmalıyız. 
Böylesine  taşkınlık yaptıracak çağrılara karşı hissi 
selimimizle duyarlı olmak da zorundayız.

Can kaybı yaşayan işçi ailelerimize gönderilen 
bin dört yüz din görevlisinin yanında psikolojik 
destek verecek psikologların da görevlendirilmesi 
beklenilen iyi bir eylem olmuştur. Ancak bu görev-
lilerden acı sahiplerine yönelik dini bakımdan bu 
olayın izahını bir “kader” olayı ya da “ilahi mukad-

derat” böyleymiş telkinlerinden uzak kalınmalıdır.
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Kömür Madenlerinde Güvenlik Konusuna Bir Bakış

Özellikle riskli işlerde sanırım düşünülecek 

ve uygulanması gereken en başta gelen husus; iş 

güvenliği ve işçi sağlığı üzerine olan güvenliktir. 

Bir işten ya da yapılan işin kazancından ziyade 

en önemli konu; iş ve işçi güvenliği konusudur. 

İşyerinde iş ve işçi güvenliği konusunda özellik-

le kapitalist zihniyetli yatırımcılar, üreteceği meta 

konusunda maliyet hesabı yaparlarken malın çok-

ça üretilmesini değil en başta işçinin hayatını ve 

sağlığını düşünmek zorundadır.

Bu nedenlerle geçmişte yapılan çalışmalarda 

özellikle tehlikesi yüksek olan kömür madenle-

rinde gereken tedbir almamaları yönünde ya da 

önlem alamamalarını bir teknolojik yetersizlik 

bahanelerine sığınmaları bir garabettir. İş kazala-

rında ölen insanlar, bu yüzden teknolojinin tedbir 

bakımından yetersiz olmasını sık sık ifade edile-

biliyorlardı.

Artık 21. yüzyılda yaşıyoruz. Bugüne bu gün-

den bakacak olursak; kömür madenciliği batılı ül-

kelerinde en gelişmiş teknoloji imkânlarıyla yapıl-

dığına tanık olmaktayız. Soma çok eski bir kömür 

maden ocağı ve yeni teknolojik donanımları ye-

tersiz olup yenilenmeyen ocaklar olarak gözükü-

yor. Şirketin en yetkilisi olan sahibi kazadan ön-

ceki açıklamalarında“biz bu ocağı eski teknolojik 

haliyle aldık” diyorsa bu söze eklenecek bir başka 

söz yok. Eski haliyle aldık demesi üzerinde biraz 

durmak gerekir. Bu ne demektir? 13 Mayısta elim 

kazadan sonra daha başta önceden bahaneler sıra-

landığı için ya da bu bahanelere(özeleştirme şart-

larında gelişmiş dünya iş konseptine göre en başta 

güvenliği ilgilendiren bir konuda önlem alınması-

nı bir şart olarak konmalıydı diye düşünüyorum) 

göz ardı edilip izin verildiği için iş sahibi hukuk 

önünde buna sığınabileceğini düşünmeden geçi-

lemeyeceğini düşünüyorum.

Aynı kömür maden işini yapan batı toplumla-

rında 1960’dan bu yana böylesine toplu ölümlerin 

olmadığı bilinmektedir. Nedeni kendilerini iş ve 

işçi güvenliğini önemseyen bir anlayışla yenilemiş 

bir teknolojik donanımlarının hazır olmalarıdır. 

Kömür maden ocaklarında çalışmak bu kadar 

tehlikeliyse bu tehlike alanlarının iş yerlerinde-

ki ölümleri “olağandır” diye izah etmek maalesef 

izahtan biraz varestedir. Üç yüzün biraz üzerinde 

var sayılan insanın canlarının yandığı ve yürekle-

rinin kavrulduğu böylesine bir psikolojik ortam-

da istatistik değerlerle konuşup yaşanılan meşum 

olayı bu şekilde izah etmek hem toplumun nez-

dinde hem de acılı ailelerimizin nezdinde tepki 

toplar ve toplamıştır.

Ebetteki böylesine bir olayı bizim gibi demok-

rasiyi bu bağlamda hazmedememiş siyaset ku-

rumlarımız fırsat bilip iktidarın hatasını aramak 

için delilsiz taşkınlık ya da delilsiz suçlamak başta 

muhalefetin ayrıca ülkeyi kaosa sürüklemek iste-

yenlerin yapması olağan olan beklenilecek bir du-

rumdur. Hükümetin de güvenlik için bu konuda 

elbetteki bir tedbir almıştır, alması da gereklidir.

Ama acılı aileler arasında görüş farklılığı olan 

insanlar da olabilir. Bu insanların aile kayıpları-

na yönelik psikolojileri dağılmış bu insanların, 

saçma ve şuursuzca tepki vermelerini beklemek 

de mümkün. Zira hadise yeri bir yangın yeri gibi 

algılayıp düşünüldüğünde insan psikolojisinin 

aykırılık göstermesi de beklenmelidir. Soma’da 

yaşanılan facia olağan dışı ve olağan üstü bir kaza 

olduğundan acıyla yaralı aileler ve yakınlarını tes-

kin etmek zordur hatta mümkün bile değildir.

Bu yüzden Başbakanlık müşavirinin acıyla ya-

ralı bir aile mensubunu tekme tokat tartaklama-

sını gösteren görüntüler hiç de hoş olmamıştır. 

Müşavirin olay sonrası açıklamasını “üzgünüm” 

diyerek yapması yeterli bir sebep olamazdı. İler-

leyen günlerde müşavir önce tekme attığı insanla 

helalleşmiş ardından görevden alınmıştır.  Bilin-

meli ve hatırlanmalıdır ki böylesi bir ortamda gö-

revlilerin de taşkınlıklara karşı şiddet görebileceği 

akılda tutularak yerine daha uyumlu davranışlar 

sergilenmesi olması gereken bir husustur. Hatta 

olağan dışı bir vakanın acısını yaşayan birinin şid-

dete başvurması bir psikolojik  sarsıntının sonucu 

olduğunu  sezmek ve fark etmek gerekir. Zira kor-

kunç bir psikolojik aykırılık yaşanmaktadır bura-

da normal bir davranış beklentisi ise boşunadır. 

Böylesine acılı olaylarda psikologlar özellikle acı 

çeken ailelerde güven duygusunun zedelendiğini 

hatta adalet duygusunun tarumar olduğunu vur-

gulamaktadırlar.
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 SOMA’DA YAŞANAN ELİM FACİA 

Güvenlik konusunda ihmal yüzünden bir suç 

varsa eğer yapılan araştırma ve incelemeler so-

nunda şu veya bu sebeplerle dayanaksız savunma 

yapmalarına asla izin verilmemelidir. Olayda suç-

lu olanlar ve suçlarının karşılığı ise adalet önünde 

verilmelidir.Yüksek mahkeme, Münevver Karabu-

lut cinayetini işleyen katil Cem Gariboğlu’na bir 

milyon iki yüz bin lira ceza vermiş. Soma kömür 

maden işletmesi patronlarına da aynı ceza emsal 

gösterilerek en azından verilmeli diyorlar hukuk-

çular. Acıları yaşayan ailelere yapılacak maddi 

yardımlar onların yaralarını asla kapatmayacaktır 

dünyaları verseniz yine de kaybettikleri canlarını 

getiremeyecektir. Bir nebze de olsa yararı olur in-

şallah. Böylelikle büyük işletmeler de cezayı cay-

dırıcı bulurlar ve işçilere güvenlik tedbirleri alarak 

biraz daha önem verirler. İhmalcilikten işverene 

aynı zamanda ağır hapis cezaları da verilebilme-

lidir. Adalet mensuplarına adalet için ve adil bir 

karar için büyük görevler düşmektedir.

İş ve İşçi Güvenliği Konusu Üzerine Açıklamalar

Bir gazetecinin iş ve işçi güvenliği konusunda 

sorduğu bir soru üzerine başbakan Recep Tay-

yip Erdoğan’ın verdiği cevap şöyle olmuştur.”Bir 

gazeteci olarak zannediyorum dünyada kömür 

madenlerinin nasıl çalıştığını pek yakından takip 

etmiyorsunuz.” Bu belki de şundan kaynaklanıyor 

olabilir:  “Bakın bu ocakla ilgili mart ayı sonunda 

yapılmış gerek sağlık gerekse güvenlik kontrolün-

de bu ocağın bu noktada işçi sağlığı ve iş güven-

liği noktasında başarılı olduğu tespit edilmiştir.” 

Başbakan’ın iş güvenliği noktasında mezkûr işye-

rine başarılı olduğu bilgisi ya eksiktir ya da yan-

lış verilmiş olunabilir. Başarılı olunsaydı güvenlik 

tedbirleri çok yakın bir süre sonrası bu kaza faci-

asını nasıl yaşayabilirlerdi sorusu akla gelmez mi?

Kazanın ilk anından itibaren, kazanın sebe-

bi noktasında çeşitli açıklamalar gündeme geldi. 

Trafodan ya da bir başka nedenden çıktı denilen 

yangının çıkışı çeşitli biçimde dillendiriliyor. Bu 

elim kazada “havalandırma bacası ya da alanı veya 

“korunma odası” var mıydı, yok muydu söylenti-

lerinin doğruluğu toplumun kafasını karıştırıyor. 

Kömür maden ocaklarında dünyada “korunma 

odası” üç ülke hariç sadece diğer ülkede olduğu 

da söylenmektedir. Korunma odası olmayan ül-

kelerinden biri Türkiye diğerleri Afganistan ve 

Pakistan’ın olduğu söylemi akılları iyice karıştır-

maktadır.

Soma kömür maden ocaklarında işçi hakla-

rını ve güveliğini korumak için bir sendika var. 

Fakat onun da “seçilmiş sendika” rolünde olduğu 

söylenmektedir. Maalesef bu sendikanın da işçi 

hakları lehine değil de iş veren lehine hareket et-

tiği yönünde birçok söylenti dolaşımdaydı. Zaten 

ilerleyen günlerde maden işçilerinin protestosu 

neticesinde ilgili sendikanın yöneticisi görevinden 

ayrıldı. 

Soma’da facianın yaşandığı madenin yetkili-

leri tarafından yapılan açıklama işçilerin mora-

lini  bozdu. İşçiler söylenenlere inanmadıklarını 

ifade ederek acı gerçekleri anlattılar. Soma Hol-

ding sahibi Alp Gürkan ile yöneticilerin yaptığı 

basın toplantısının ardından maden işçileri yapı-

lan açıklamaları değerlendirdi. Vatan muhabirinin 

konuştuğu, 9 yıldır vardiya 1’de çalışan Ercan 

Çetinyılmaz (43), madenin 2 yıllık işçisi Ömer 

Günay (35) ve 4 yıldır vardiya 2’de çalışan Ferhat 

Dağlı (29) gerçeklerle söylenenler arasındaki fark-

ları madde madde sıraladı.

“Hiç ihmalimiz yok ama kaza neden oldu bil-

miyoruz diyorlar. Çelişki burada başlıyor. Bir kere 

hiçbirimiz patronun söylediklerine inanmıyoruz 

ve açıklamalar bizi ikna etmediği gibi daha da çok 

moralimizi bozdu.”

“Madenin 2 temiz hava girişi, bir pis hava çıkı-

şı var. İşçiler buradan yürüyerek dışarı çıkar. Eğer 

ikinci bir pis hava çıkışı olsaydı en azından üst 

kademedekiler rahatça çıkardı böyle bir katliam 

yaşanmazdı.”

“İşçinin bir hafta, 10 gün önce denetimden 

haberi olur mu? Her denetimi bilirdik. Devletin 

müfettişi gelir yukarıda ziyafetini çeker, ocağa bile 

inmeden gider. Müfettişin üretimi görmesi lazım. 

Denetleme aniden, baskın olarak yapılır. Biz de 

her şey düzeltildikten sonra denetleme olurdu. 

2011’de müfettiş bizi toplayıp hakkınızı koru-

yacağız dedi. Kısa bir süre sonra bir arkadaşımız 

göçükte, biri de bant tamburuna sıkışarak öldü.”

“Metan gazı dedektörleri ne kadar sağlıklı bi-

lemiyorum. Bazen arızalı olduğunda 2-3 ay sonra 
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değiştirilirdi. Yaklaşık bir yıl önce bir kablo yan-

ması oldu. Bu kadar olmasa da ocağı yine duman 

bastı. Bize verilen maskeleri kullandığımızda yüz-

de 60-70’i arızalı çıktı. Hala 9 yıl önce verilen 

maskeyi kullanıyorum.”

“Göstermelik bir yaşam odası yaptılar. Bir ay 

sonra iptal ettiler. Aşağıdaki bir taş bacanın et-

rafına toz toprak girmesin diye plastik bir oda 

yaptılar. 500 kişi alır dedikleri yeri hiç görmedik. 

Madende yemek yiyecek yer bile yok. Yemeğimizi 

çamur içinde yiyoruz.”

“Kimsenin doğru düzgün eğitim aldığı yok. 

Hepimiz bir kazada madenden nasıl çıkılır kendi 

tecrübelerimizle öğreniyoruz. Kimse bize burası 

340 yaşam çıkış noktasıdır diye bir yer gösterme-

di. Yıllardır bir kere bile tatbikat yapmadık. Yangı-

nın olduğu H panosunda 1 gün önce göçük oldu, 

bizi nefeslik denilen köprüden çıkardılar. Aynı yer 

bir ay önce de çökmüştü. Bir arkadaşımızın kolu 

kırıldı.”

“Yangın var denilip yangının olduğu yerin bir 

kere bile kapatıldığını hatırlamıyorum. Yangını 

söndürmek için küllü su bastıklarını görmedik. 

Devamlı kömür, kömür, kömür diyerek baskı ya-

pıyorlar.”

Sonuç Yerine

 Kapitalist sömürü düzeni üzerine kurulu bir 

sistemin, vicdandan ve acıma duygularından uzak 

iş dünyalarının, maalesef maliyetleri daha aşağı 

çekip iş ve işçi sağlığının üzerinden nemalanarak 

kârlarına daha fazla kâr etmek için sömürü dü-

zenlerini ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bizim gibi 

kadim bir medeniyet görmüş milletimize doğrusu 

bu yapılanlar hiç yakışmıyor. Bundan böyle riskli 

çalışma alanları olan iş yerlerine iş ve işçi yeri gü-

venliği için güne uygun sağlam teknolojik dona-

nımlı tedbirler derhal alınmalıdır.

Üretim maliyetlerini aşağı çekerek düşürmek 

için işçi haklarından çalma yerine yatırımları işçi 

güvenliği sahasına kaydırarak daha düzenli ve 

sağlam şekilde güvenlik tedbirleri alınarak işlet-

meler ta işin başından itibaren yapılandırılmalı-

dır. İhmalcilikten kaynaklanan kazalar çok büyük 

para cezalarıyla sonuçlandırılmalıdır.

Keza işyerlerini denetleyen müfettişler ihmal-

leri olursa bunlara da en ağır cezalar uygulanmalı-

dır. Bir insanın canı paradan ve her türlü çıkarlar-

dan çok daha önemlidir. Paranın, insan hayatın-

dan önemli hiç bir değeri yoktur ve olamaz. Her 

insan ayrı bir dünyadır. Bir insanı öldürmek veya 

ölümüne sebep olmak bütün insanlığı öldürmek 

gibidir.

Kapitalizme inanmış sermaye sahiplerini do-

yurmak mümkün değildir. Kapitalistler için insanı 

ve insanlığı sömürmek kendileri için bir tapınıdır. 

Kapitalist emperyalist sermayede insanlık onu-

ru ve vicdanları cüzdanlarıdır: “Çoğaltma yarışı, 

mezarlara girinceye kadar sizi eğlendirip oyaladı. 

Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil! Yakında 

bileceksiniz.

Sonra, o gün siz, nimetten kesinlikle sorula-

caksınız.” (Tekasür,1-8)

“Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil! Doğ-

rusu siz, yetimi, üstün- saygın bir şekilde yetiştir-

miyorsunuz. Yoksulun yiyeceği üzerine birbirinizi 

özendirmiyorsunuz. Oysa mirası yağmalarcasına 

öyle bir yiyişle yiyorsunuz ki! Malı öyle bir sevişle 

seviyorsunuz ki, yığmacasına!” (Fecr, 17-20)

“Kimsenin doğru düzgün eğitim aldığı yok. 
Hepimiz bir kazada madenden nasıl çıkılır 
kendi tecrübelerimizle öğreniyoruz. Kimse 
bize burası 340 yaşam çıkış noktasıdır diye 
bir yer göstermedi. Yıllardır bir kere bile tat-
bikat yapmadık. Yangının olduğu H pano-
sunda 1 gün önce göçük oldu, bizi nefeslik 
denilen köprüden çıkardılar. Aynı yer bir ay 
önce de çökmüştü. Bir arkadaşımızın kolu 
kırıldı.”
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“Yeraltı Camii” olarak ünlenen Sancaklar 

Camii’nin inşa sürecinden elbet haberdardım 

ve tamamlandığında gidip görmek istiyordum. 

Geçtiğimiz yıl 21 Aralık günü sabah saatlerinde, 

külliyesinde bulunan bir salonda düzenlenen bir 

paneli izlemek üzere gittiğimde camiyi yakından 

görüp inceleme fırsatı buldum. Etkileyici ve yaba-

na atılmaması gereken sembolik bir anlamı var. 

Tepeden aşağıya doğru indiğimiz için, dik-

dörtgen minaresi olmasaydı aniden çıkacaktı kar-

şımıza. Eğimden yararlanılarak tasarlanmış, bir 

bakıma yarı yarıya yerin altında; fakat ne kubbesi 

var ne de pencereleri. Henüz inşası tamamlanmış 

sayılmaz, ancak panelin bitiminde içeri girerken 

baktım, öğle namazını kılan kadın ve erkekler 

camiden ayrılıyorlardı. Namaz kılarken kendileri-

ni nasıl hissettikleri konusunda bir fikir edinmeye 

çalıştım, şikâyetçi olmadılar; “buralarda önceden 

hiç cami yokmuş.” İçine girerken bir önyargıyla 

yaşayacağımı sandığım daralmaya kapılmadım, 

bunun bir sebebi merkez sahının 

makul ölçülerde tutulmuş 

olması. Mihrabın 

duvarın-

dan süzülen gün ışığı nedeniyle olsa gerek, 

yeraltındaki mekânlarda yaşadığım daralmayı 

duymadan incelemeyi sürdürdüm. Cami, tabii 

malzemelerle inşa edildiği için olumlu bir puan 

aldı benden; fakat gri taş yerine kiremit rengi 

veya safrana yakın bir renk daha uygun düşerdi. 

O açıdan biraz hüzünlü ve soğuk, aslında zaten 

bir kavşakta, dolu bir geçmişle müphem gelecek 

arasında bir yerde duruyor. Başlıca mesajı olan 

tevazu adına kendinde olanı yerli yerince sun-

ması gerektiği için de içine kapanmaya çalıştığını 

düşündürüyor. Pahalı bir sadelik ve -göze aldığı 

riskler açısından- tersine bir görkem yansıtıyor; 

bu da form olarak yaygınlaşmasının bir hayli güç 

olacağını ve kendi alanında ister istemez yalnız 

kalacağını düşündüren bir nicelik. 

Başka Türlü Varoluşu Dillendirmek 

Gökdelenler o denli baskın ki Büyükçekmece 

yolunda, yeraltına meyleden cami bir tür uyarı 

gibi görünüyor bana. Ne de olsa mina-

reler boyları ne kadar 

uzatılırsa uzatılsın, 

gökdelenler in 

Cihan AKTAŞ

Yeraltı Camii’nden Notlar
Cami mimarisi bağlamında bizi rahatsız eden problemlerin başlıca iki sebebi var: 
Birincisi, klasik mimarinin görkemi yeni denemeler yapmak konusunda mimarları 

her zaman cesaretsiz kılıyor olmasıdır. İkincisi, mimarların büyük çoğunluğunun ve 
akademinin de cumhuriyetten sonraki kültür politikalar nedeniyle cami mimarisini 

konu almanın uzağında durmalarıdır.
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sarma, kuşatma hırsı tarafından gözden kaybe-

dildiği izlenimi uyandırıyor. Benzeri bir çelişkili 

sahne Ataşehir Mimar Sinan Camii için de geçer-

lidir ya… Cami sanki bir finans merkezi olmaya 

çalışan bölge içinde başka bir varoluşu haykırma-

ya çalışıyor, buna karşılık üzerine heybetli yapıla-

rın gölgesinin düşmesine engel olamıyor. 

Sancaklar Camii tersine sessiz sakin bir alanda 

bir başka türlü varoluşu dillendirmeyi üstlenmiş. 

Gökdelenlerin tasallutu ve taklit camilerin hesap-

sız büyüklüğü karşısında tevazu eseri nasıl olur, 

düşünmeye sevk ediyor.

Memleketimizin kendine 

has inkâra dayalı modernleş-

me tecrübesinin sebep olduğu 

kısıtlanmalar nedeniyle klasik 

formun aşılabilmesini müm-

kün kılan denemelerin yoğun 

ve ikna edici şekilde gerçek-

leştiği söylenemez. Bu nedenle 

de risk almamak adına tekrar 

ve taklitle yetiniliyor. Mimar 

Sinan’ın geliştirdiği formu daha 

kalitesiz bir malzemeyle tek-

rarlamak veya taklide çalışmak 

bu büyük ustaya haksızlık oysa. 

Aslında “taklit” demek daha 

doğru, bir tekrardan söz ede-

meyiz. Çünkü bağlam değişti ve 

malzeme de tamamen aynısı değil.

Cami mimarisi bağlamında 

bizi rahatsız eden problemlerin 

başlıca iki sebebi var. Birincisi, kla-

sik mimarinin görkemi yeni dene-

meler yapmak konusunda mimarları 

her zaman cesaretsiz kılıyor olmasıdır. Mimar 

Sinan’ın ortaya koyduğu o form ve üslup öylesine 

güçlü ve başarılı ki onu aşmak ve yeni bir deneme 

yapmak konusunda mimarlar kendilerini tutuk 

hissediyorlar. Sözgelimi minare formu Sinan’ın 

eserleri örneğinde aşılmaz hatta değişmez görü-

nür. Oysa, diyelim ki Fas’ta minareler dikdört-

gen şeklindedir. Marakeş’teki 12. yüzyıl eseri 

Kutubiye Camii’nin dikdörtgen minaresi bir sanat 

şaheseri. Rabat’taki yarım kalmış Hasan Camii’nin 

minaresi de öyle. Endülüs mimarisine baktığınız-

da da farklı örnekler bulursunuz. İran mimarisin-

de minareler biraz daha kısa ve küttür ama yeni 

yapılanların bile çok iyi işlendiği fark edilir. Bizde 

bu tarz bir mimari Anadolu Selçuklu döneminde 

etkisini sürdürse de Sinan’ın ustalık eserleriyle 

birlikte daha bir uzuyor minareler. Bunun sebebi 

de kuşkusuz buna izin veren uzam. Bursa’nın yer-

leşik dokusuna kıyamamış Sinan ama İstanbul’u 

görkemli camilerle donatmış.

Cami mimarisi konusundaki ikinci problem, 

mimarların büyük çoğunluğunun ve akademi-

nin de cumhuriyetten sonraki kültür politika-

lar nedeniyle cami mimarisini 

konu almanın uzağında dur-

malarıdır. Modernist elitin 

yaklaşımı ise “o kadar cami 

var zaten, cami yerine okul 

yapılsın” şeklinde olmuş. 

Oysa cami yapımında mahal-

ledeki insanlar toplanıp der-

nek kuruyor ki bu faaliyet, 

göçen insanın yeniden yurt-

lanmasının önemli bir safha-

sıdır adeta. Cami yapımı işleri 

yerleşiklik açısından kendi-

ni kanıtlamamış mahalleye 

bırakıldığı ve cami yaptırma 

dernekleri de bu konuda 

yalnız kaldıkları için ortaya 

Sinan mimarisi geleneği adına 

övünç duyulabilecek camiler 

çıkmıyor. Gerçi bu konuda 

da bir genelleme yapmak-

tan kaçınmak gerek. Turgut 

Cansever’in bir söyleşisinde altını 

çizdiği gibi ilk dönem gecekondu mahallelerine 

yapılan camiler, mahallenin çatı dokusuyla uyum-

lu, sade bir üsluba sahip küçük mescitler olarak 

belirdiler. Gecekondulaşma çarpık bir şekilde 

karışarak sürerken, köyünde ahşap payeli cami-

de namaz kılan insanlar, beton yığını manzarası 

sunan hantal betonarme camilerin yapımına des-

tek sunmaya mecbur kaldılar1. 

Cami mimarisi alanında şikâyet konusu gör-

kem ve alâyişten sorumlu tutulması gerekenler 

kimlerdir? Tevazuyu öğrenmesi gerekenler önce-

likle cami yaptırma dernekleri olmamalı; onlar 

ellerinden geleni artlarına koymamaktan başka 

Minareler boyları ne kadar 
uzatılırsa uzatılsın, gök-
delenlerin sarma, kuşat-
ma hırsı tarafından göz-
den kaybedildiği izlenimi 
uyandırıyor. Benzeri bir 
çelişkili sahne Ataşehir 
Mimar Sinan Camii için 
de geçerlidir ya… Cami 
sanki bir finans merke-
zi olmaya çalışan bölge 
içinde başka bir varolu-
şu haykırmaya çalışı-
yor, buna karşılık üze-
rine heybetli yapıların 
gölgesinin düşmesine 
engel olamıyor.
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bir şey yapmaya mezun değillerdi. Acele bir yer-

leşme, telaşlı bir kurtarma çabası sergiliyorlardı.

Cumhuriyet döneminde cami mimarisinin 

uğradığı ihmal, panel sırasında sıklıkla dile geti-

rildi ve irdelendi. Panel konuşmacıları arasın-

da bulunan Mustafa Çağrıcı, İslam Tarihi’nde 

Müslüman bir toplumda ilk kez Türkiye’de 1923-

1945 yılları arasında devletin cami alanını kendi 

ilgi alanının dışına çıkardığını ve bunun sonucu 

olarak cami olgusunun aydınların zihin dünya-

sından da çıkarıldığını belirtti. “Böylelikle herkes 

kendi bilgi ve görgüsünce 

cami alanında gördüğü 

eksiği tamamlamaya çalış-

tı. Ecdada duyulan hay-

ranlığa ve yıkılan impa-

ratorluğa dönük özlemle 

bütünleşen bir hüsran 

hissinin de etkisiyle ola-

bildiğince görkemli camiler 

yapılması olağanlaştı.”

Çirkin avizelere iliş-

kin şikâyetlerden söz etti 

Çağrıcı; ancak bu alanda-

ki zevksiz seçimlerden yola 

çıkarak “cahillik ve görgü-

süzlük” suçlamalarına gidil-

mesinin de haksızlık olaca-

ğını belirtti: “Hiç kimseye 

gücünün yettiğinden fazlası 

yüklenmez. Halka da gece-

kondu insanlarına da taşıyabi-

leceğinden daha fazlasını yük-

lemek haksızlık olur.” 

Cami Mimarisinde Tekrar, Taklit 
ve İhmal

Mimar Ömer Selçuk Baz, cami mimarisi ala-

nında tekrar, taklit ve ihmal alışkanlığının sadece 

Cumhuriyet dönemi dışlamasıyla açıklanama-

yacağını, bu alandaki problemli bir akışın 250 

senedir sürdüğünü savundu. “250 senedir süren 

bir kopuş içinde yol alıyoruz. Üretkenliğimiz 

yavaşladı, hatta tıkandı.” Baz, Cumhuriyet sonrası 

cami mimarlığındaki kusurların sebebini ayrı-

ca, “bu memlekette Müslümanlar mimar değil, 

mimarlar da Müslüman değil” diyerek tanımladı. 

Bu tespitin Müslümanların mimar olamayacağı 

açıklamasına götüremeyeceği açık; cami inşasının 

elbirliğiyle hayatın akışına, yani cami yaptırma 

derneklerinin insafına bırakıldığı süreçte ciddi 

denemelerin, klasik formun aşılmazlığı engeline 

takıldığına yukarıda değinmiştim. Müslümanların 

maruz kaldıkları baskı ortamında cemaat ruhunu 

korumak için cami formuna varlıklarını koru-

mak için sıkı sıkıya tutunduğu dönemlerde cami 

cemaatine içeriden vakıf olan mimarın daha 

çekingen bir yaklaşıma sahip olması anlaşılabilir. 

Sancaklar Camii’nin 

mimarı Emre Arolat’ın, pro-

jesini hazırlarken her zaman 

aklında tuttuğunu belirttiği 

kaygı söz konusu yapı bir 

ibadethane olduğunda hele, 

tasarımcı için olmazsa olmaz 

değerinde: Cami müdavimi 

olmayan bir mimar kendini 

camide namaz kılan kişinin 

yerine ne ölçüde koyabilir? 

Dinle kurduğumuz ilişki 

nasılsa, bu camiye de yan-

sıyor. Formun arkasındaki 

ilkeyi kavrayarak ona göre 

form üretmek zorunda oldu-

ğumuzu hatırlattı, panelistler 

arasında bulunan Celalettin 

Çetin. Ancak o ilkelere ulaştı-

ğımızda, aynı ilkelerin ürünü 

bir üslup-sanat ortaya koya-

bileceğiz. Mimar panelist 

Ömer Selçuk Baz’ın tespiti ise 

şöyle: Cami mekânını kuran, 

dini bir paradigmadır neticede; 

buna karşılık mimarlar salt batılı bir eğitimden 

geçiyor. Dini paradigmayla ilişki kurmadığımız 

sürece, (salt) modern dünyanın düşüncesiyle yeni 

bir form üretemeyiz.

Bu tespitlerin ortaya koyduğu önemli ger-

çek, Sancaklar’ın ister istemez bir geçiş dönemi 

mimarlığı özelliği ve temsilini yansıtıyor olma-

sı. Artık mimarlar, mütedeyyin olmasalar bile 

cami mimarisiyle ilgililer. Bu ilgiyi yansıtan tek 

tük örnekler eksik değil. Akla Vedat Dalokay’ın 

Ankara Kocatepe Camii için çizdiği, 1962’de 

Ataşehir Mimar Sinan Camii 
ve müstakbel Çamlıca Camii de 
klasik cami formunun beton-
la tekrarının sebep olduğu bir 
çıkmazı yansıtıyor. Sancaklar 
Camii ise sanki o çıkmazın 
gök kuşatmasının ötesin-
de başka türlü bir yönelimle 
aşılmasına çağrıda bulunu-
yor. Kendisi yeraltında, ama 
bu yeni yönelimin ille de yer 
altına doğru olması gerek-
miyor. Gökyüzü bunca talan 
edildiğine, mavi gök sıradan 
sayılan insandan işte böy-
lesine koparıldığına göre, 
çıplak toprak da betonlaş-
mayı sürdürdüğüne göre 
muhayyileyi canlandırma-
nın zamanıdır.
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temelleri atıldığı halde 

bildiğimiz cami imge-

lerine uymadığı için 

sürdürülmeyen pro-

jesi geliyor. Bir diğer 

geleneksel formun 

dışında örnek olarak 

tartışılan, İstanbul’da 

Karacaahmet Mezarlığı 

girişine yapılan Şakirin 

Camii’nin mima-

rı Hüsrev Tayla’nın, 

Dalokoy’ın tamama erdirilemeyen projesi yerine 

1967’de Kocatepe’deki camiyi yapmak üzere –

Fatin Uluengin’le birlikte-görevlendirilmiş olma-

sı, dikkate değer bir ayrıntı. 

Emre Arolat, cami projesini “tevazu” kav-

ramıyla birlikte içselleştirmeye önem verdiğini 

belirtirken, bunun bir sonucu olarak 20. yüzyıl’da 

bir icattan söz edilemeyeceğini, ancak keşifler 

gerçekleştirebileceğimizi dile getirdi. Bu cami pro-

jesine karşılık, cami formundaki yeni imkânların 

ibadetin içinden düşünmeye başlamadan anlaşı-

lamayacağının da altını çizdi: ”Bir binayı iyi yapa-

bilmek, soyutlayabilmek için, onun içine girmiş 

olmak şart.” Belki de ancak bu şartı gerçekleştir-

mek suretiyle “kültürün bizlere yüklediği bütün 

yüklerden arınma” rahatlığı duyabiliriz yeni bir 

cami formu denerken. Bu nedenle de sonuna 

kadar rahat hissedemiyor kendini mimar ve alı-

şıldık bir hat yazısına olsun tutunmaya çalışıyor. 

(Arolat bu yapı tasarlanırken cami mimarisinin 

özüne inmek üzere 4 ay süren bir çizim öncesi 

düşünüp tasarlama süreci geçirmiş. Bu sürecin 

ardından çizim ve inşa dönemini cami müdavimi 

meslektaşlarıyla birlikte adımlamış.)

Camiyi yaptıran Sancak ailesi adına konuşan 

Suat Sancak, havalide 3-4 bin villa olduğu halde 

bir caminin bulunmadığını ve bu ihtiyacın kendi-

sini bir proje arayışına sevk ettiğini belirtti. Suat 

Bey, mimarlığın çocukluk düşü olduğunu, cami 

yaptırmak isterken ise farklı bir cami arayışına 

düştüğünü, yeraltı camii projesi nedeniyle çok 

fazla eleştiri aldığı halde mimarına müdahale-

den kaçındığını anlatırken, aldığı tepkiler bağ-

lamında bir örnek verdi: “Beni şikâyet etmişler, 

mağara bir cami yaptırıyor diye. Medine’de yaşa-

yan bir mimar, Mustafa 

Kirazoğlu, kendisi 

500’ün üzerinde cami 

yapmış, muhtemelen 

gelip bu camiyi gör-

müş, bana, hayrola, 

buralarda bir mağara 

yapıyormuşsun, dedi.”

Gökdelenlerin göğü 

kapatmaya çalıştığı, 

görkemli camilerin 

upuzun minarelerinin 

bu yarışta görünmez hale geldiği bir inşaat fur-

yasında Sancaklar Camii bana, ilk camiyi farklı 

bir düzeyde hatırlatmaya çalışan bir çaba olarak 

önemli geliyor. Bulunduğu villalarla kaplı semt 

itibarıyla, projenin sahibi aile, mimarı ve destek 

veren Çağrıcı gibi bir ilim adamının iş ve fikir 

birliğiyle, uç bir formda gönlünce gelişme ayrı-

calığına sahip olmuş. Bununla birlikte tevazu 

arayışı, Arolat’ın caminin girişine yazılması için 

hazırladığı metinde yer verilen İsra 37’ye atfen 

altı çizilen bir amaç: “Ve yeryüzünde çalım satarak 

dolaşma! Unutma ki sen ne yeri yarabilir, ne de 

dağlarla boy ölçüşebilirsin.” 

Arınma ve Büyük Mescitler 

Zaman zaman “mağara gibi” şeklinde eleşti-

rilen cami, metaforik olarak Hira Dağı mağara-

sına da atıfta bulunuyor. Dolayısıyla belki itikâfa 

çekilmeye elverişli, ancak –Üstün Bol ile yazış-

malarımızda Bol’un dile getirdiği üzere- özellikle 

bayramda seyranda cemaatin toplanması için 

alışılmış bir ortam/uzam sunamayacağı izlenimi 

uyandırıyor. Bu izlenim elbette fonksiyonla mesa-

jın oldukça hassas bir dengesi olduğunu ortaya 

koyuyor. Cemaati bir araya getiren ibadi, hatta 

siyasi bir mekân olarak caminin fonksiyonlarını 

kısıtlı olarak sunacağı, dolayısıyla yaygın bir 

model olamayacağı anlaşılabilir. Ancak kendi-

ne has deneyciliğiyle de tasarımının şimdikine 

benzer bir zeminde daha rahat bir uygulama 

alanı bulduğu söylenilebilir. Çünkü en başından 

itibaren yer altına gömülü varlığıyla ibadi açıdan 

ne ölçüde kabul göreceğine dair bir kuşku dillen-

dirildi. Yalnız, farklılığıyla belirgin, buna karşılık 

tevazu konusunda iddialı ve medyatik. Tevazu 
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iddiası pahalıya mal olan deneyselliği açısın-

dan sorgulanabilir. Büyük ihtimalle villa benzeri 

konutlardan gelen bireylerden ve meraklılarından 

oluşan farklı bir topluluğa açık olacak. Bu toplu-

luğun bir cemaate dönüp dönüşmeyeceğini ise 

zaman gösterecek.

Hz. Muhammed’in (sav) Mekke’de yaptırdığı 

mescit gayet basit bir şekilde yapılıp bitirilmişti. 

Sergisi kum, çatısı hurma dalı, direkleri hurma 

gövdelerinden ibaretti. İşte bu basit ve mütevazı 

bina namaz farizasıyla irtibatlı bir eğitim büro-

suydu. Namaz safları ahlâk ve geleneğin teces-

sümüydü. İslam’ın özü de bu saflaşmadaydı ve 

fakat, Muhammed Gazali’nin ifadesiyle, insanlar 

nefislerini yüksek ahlâk ile donatamayınca bu 

ruhtan ayrılarak, namaz kılanları içinde yitiren 

büyük mescitler yapmaya başladılar.2 1980’lerde 

büyük şehirlere göç etmeye başlayan mütedeyyin 

insanlar da bir telaş içinde, estetik açıdan ikna 

edici olmasa da görkemiyle çevresini kuşatan 

camiler yapmayı, bu kentlerde tutunabilmenin 

dayanağı sayarak önemsediler. 

Cami mimarisi alanında ilk örneğe dönüşün 

gerekliliğini sıklıkla hatırlatan rahmetli Turgut 

Cansever, Kûfe’deki ilk Ulucami’yi incelemeyi 

bu açıdan önemsiyor. Yalınlıkta her zaman atıf-

ta bulunduğu Mies van der Rohe’un Chicago 

Üniversitesi’ndeki binaları gibi Kûfe’deki Ulucami 

de dört tarafının açıklığıyla seçiliyor. Kufe’deki 

Ulucami, İslam tarihinin ilk eseri, birbirine eşit 

yükseklikteki kolonlarla üzerindeki çatıdan iba-

ret.3 

Dolayısıyla çevre bağlantılarının mimari yapı 

üzerinde, hele bu yapı özellikle fark edilmesi 

gereken bir anlama sahipse, fazlasıyla belirleyici 

olduğunu öğretiyor bize Cansever. Bir cami etra-

fındaki yapılar arasında seçilmeli, ama bunun 

anlamlı yolu abartıdan geçmiyor. Bina katlarının 

kuralsızca yükseldiği ve binalar arasındaki mesa-

fenin de bir hayli daraldığı şehirlerimizde camiler 

seçilmek için hem daha görkemli yapılıyor, hem 

de minareleri uzayıp gidiyor. İkinci minare, şerefe 

sayısı, minare ve şerefenin kubbeyle ilişkisi gibi 

ayrıntılar göz ardı ediliyor. Başarı yeni bir üslup 

ve formda aranamadığında işin kolayına kaçılarak 

belirginleşmek üzere görkemin abartılıyor, minare 

boylarının da alıp başını gitmesi yolu tutuluyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Kasım 2007 yılın-

da yayımladığı müftülüklere dönük genelgesinde, 

cami inşasında ihlal edilen birçok ayrıntıyı kurala 

bağlamaya çalışıyordu. Buna karşılık cami pro-

jelerinde görkem yarışı, gökyüzünü işgal eden 

yüksek yapıların sebep olduğu bir seçilme ve 

belirginlik kazanma ihtiyacını yansıtmayı sürdü-

rüyor. Oysa bir cami seçilme ölçülerini gökdelen-

lere göre değil, ilk örneğin temel ilkelerine göre 

belirlemeli. 

Cami mimarisi alanında yeni bir üslup üze-

rine düşünen dönemin İstanbul Müftüsü Prof. 

Mustafa Çağrıcı, Arolat’ın projesini görünce “işte 

böyle olur” dediğini anlattı panel konuşmasında. 

Sancaklar Camii benzeri örneklerle bir dalga 

oluşturacak değil, ancak görmeden geçilemeye-

cek sembolik bir öneme haiz. Müzakereci mimar 

Ömer Yılmaz’ın ifadesiyle: Yukarıda yapılan aykırı 

örnekler zaten eleştiriliyor, yeraltında bir cami 

farklı bağlamı nedeniyle başka türlü bir bakışa 

zorluyor. 
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Yer üstü kargaşa, sıkışma, sermayenin insa-

na “hiç” olduğunu duyurtan baskısı, metaforik 

olduğu kadar gerçeklik halinde de yeraltı dün-

yaları kurmaya zorluyor, hakikat arayışı içindeki 

huzursuz ruhları. Sancaklar Camii, projesinden 

haberdar olduğumdan beri bana sürüp giden 

“göksel” kuşatma karşısında mabedin, minarenin 

bir sitemi, tefekküre daveti, uyarısı olarak görü-

nüyor. Tekrar/taklit sarmalında baş gösteren işaret 

fişeklerinden biri: Ne görmezden gelinebilir, ne 

hafife alınabilir. Buna karşılık, türünün tek örneği 

olmak, dolayısıyla durduğu dönemeçte yalnızlığı-

na katlanmak zorunda. 

Düşünmeyi sürdürüyorum: Ataşehir Mimar 

Sinan Camii ve müstakbel Çamlıca Camii de 

klasik cami formunun betonla tekrarının sebep 

olduğu bir çıkmazı yansıtıyor. Sancaklar Camii 

ise sanki o çıkmazın gök kuşatmasının ötesin-

de başka türlü bir yönelimle aşılmasına çağrıda 

bulunuyor. Kendisi yeraltında, ama bu yeni yöne-

limin ille de yer altına doğru olması gerekmiyor. 

Gökyüzü bunca talan edildiğine, mavi gök sıra-

dan sayılan insandan işte böylesine koparıldığına 

göre, çıplak toprak da betonlaşmayı sürdürdüğü-

ne göre muhayyileyi canlandırmanın zamanıdır. 

Yeraltındaki camide daralma hissine kapıl-

madıysam, bunun bir sebebi, caminin sandığım 

kadar derinlerde olmamasıydı; yukarıda belirttim. 

Bir diğer sebep ise yaptığım yolculuklarda olsun, 

İstanbul içinde olsun namaz kıldığım camilerde 

kadınlara ayrılan dar alanların verdiği mevcut 

olanla yetinip seccadeye yoğunlaşma alışkanlığı 

olabilir.

Yer üstü kargaşa, trafik, kuşatma, parselleme 

hırsı, sükûnet ve ferahlama umuduyla yeraltına 

yöneltiyor bilinçleri. Yeraltı Camii’nden ayrılıp da 

geniş araziye dağılan villaları ardımızda bıraktık-

tan sonra çok geçmiyor, yeniden gökdelenlerin 

sebep olduğu gökyüzü daralmasını yaşıyorum. 

D-100 üzerinde adım adım ilerlerken kimi katı-

lımcılar kilitlenen trafikten umutlarını keserek 

metro veya metrobüse binmek üzere indiler, orga-

nizasyon servisinden.

Esenyurt-Bahçeşehir Kavşağı’nda birdenbire 

karşıma çıktı, yaygın bir kabule göre Mimar 

Sinan’ın eseri olan kesme taşla inşa edilmiş 

Haramidere (namı diğer Kapıağa) Köprüsü. 

Bağlantı yollarının arasında kalmış, insanlardan 

soyutlanmış, ama sanki üç büyük gözü ve yanlar-

daki ufak, taşkın gözleriyle hem bakışları dinlen-

dirmek hem de bilinçleri rahatsız edip muhayyi-

leleri canlandırmak üzere, ayakta durmakta ısrar 

ediyor. Orada olduğu için gökyüzü nispeten açık, 

bir yandan da kirli, zehirli suyu azalmaya terk 

edilmiş –İstanbul’un denize akan 68 deresinden 

biri olan- deresini kollamaya çalışıyor. 

Gökdelen ve sitelerin arasından geçmiştik. 

Köprü sanki eksik olan nedir ve niçin eksilmek-

tedir, bize bildirmek üzere orada bir tanıklığı 

sürdürüyor. 

Bir bağ kurmadan edemiyorum: Ardımızda 

Sancaklar Camii ve az ilerisinde de Haramidere 

Köprüsü, farklı bakımlardan bir yalnızlığı dillen-

diriyor ve tefekkür sebebi olmayı diliyorlar. 

Dipnotlar
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23 Kasım 2013’ü 24 Kasım 2014’e bağlayan gece açıklanan ve imzalanacak nükleer 
antlaşmanın bir parçası olduğu ilan edilen uzlaşı uluslararası kamuoyundaki yan-
sımaları Körfez üzerinden İran tehdidi hisseden S. Arabistan’da ciddi bir hassasiyet 
meydana getiriyor.

Memleketimizin kendine has inkâra dayalı modernleşme tecrübesinin sebep olduğu 
kısıtlanmalar nedeniyle klasik formun aşılabilmesini mümkün kılan denemelerin 
yoğun ve ikna edici şekilde gerçekleştiği söylenemez. Bu nedenle de risk almamak 
adına tekrar ve taklitle yetiniliyor. Mimar Sinan’ın geliştirdiği formu daha kalitesiz 
bir malzemeyle tekrarlamak veya taklide çalışmak bu büyük ustaya haksızlık oysa. 
Aslında “taklit” demek daha doğru, bir tekrardan söz edemeyiz. Çünkü bağlam değişti 
ve malzeme de tamamen aynısı değil.
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Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Yorum ile Sapma
Yahut Paralel Dindarlık

İ
ki kavram arasındaki fark galiba ince bir çiz-

gidir ki çoğu kere insanlar ikisini birbirine 

karıştırırlar. Biri, iyi niyetle, bir mesele üzerin-

de var gücüyle çaba harcayarak kişilerin ortaya 

koydukları galip zanlarına işaret eder. Buna fıkıh 

tarihinde içtihat da denilmiştir. Öyle ki kişi içtiha-

dında isabetliyse iki, yanılmışsa bir sevap kazanır 

denilerek, bu davranış teşvik de edilmiştir. Ne 

var ki yine aynı kaynakların büyük ekseriyetin-

de, içtihadın şartları başlığı altında öylesine zor 

hatta kimisi imkânsız sınırlamalar konulmuştur 

ki, neredeyse bizzat Hazreti Peygamber’in kendisi 

bile bu şartları yerine getirme gücünde görünme-

mektedir. Her şeye rağmen yorum yahut içtihat 

yine de müspet bir entelektüel eylem olarak 

bilinmiştir.

Sapmaya gelince herhalde onun temel unsuru 

sui kast yani kötü niyet olsa gerektir. Öyledir 

lakin niyet dille ortaya konan bir eylem olma-

yıp, doğrudan kalp ile alakalı bulunduğundan, 

bunu yalnızca kalbe bakarak anlamak mümkün 

değildir. Kalpleri okuma, niyete ve kasta inebilme 

kabiliyeti insana verilmemiştir. Bu ancak Allah’a 

mahsus bir kudrettir. Nitekim 8. Enfal uresinin 

24. ayeti şöyle söyler: “Ey imana erişenler! Her 

ne zaman sizi, size hayat verecek bir işe çağırırsa, 

Allah’ın ve (dolayısıyla) Elçi’nin bu çağrısına ica-

bet edin ve bilin ki, Allah insanla kalbinin (meyil-

leri) arasına girer ve sonunda O’nun katında bir 

araya getirileceksiniz.”

İlahi Vahyin Uyarıları

Kaf suresi 16. ayetine bakarak (“Allah size şah-

damarınızdan daha yakındır”) her ne kadar yine 

aynı sonuca varmak mümkünse de, ne hazindir 

ki Müslümanlar arasında, bağlı bulundukları 

dergâhı veya zatı yüceltmek maksadıyla, “Bizim 

Efendi bulunduğu meclisteki herkesin kalbinden 

geçeni bilirdi” deme “cesareti” gösteren bağımlı-

lar çokça çıkmıştır. İlahi Vahyin işaretlediği ana 

caddeden sapmanın en sık rastlanan türü, sanki 

böyle niyet okuma biçiminde tezahür etmektedir. 

Bu çeşit sapmayı selim kalp ile akletme neticesin-

de ortaya konmuş sayabilir miyiz? Benzer yargılar 

serinkanlı bir düşünmeye mi yoksa karanlık bir 

evhama mı dayanmaktadır? Hiç kuşkusuz bu ve 

benzeri sapkınların düşünen değil heva ve heves 

peşine takılmış aldananlar olduğu aşikârdır. 

Sapmanın bir çeşidi de belki gaflet ile yahut 

yeterince düşünmeme neticesinde doğar ki, gaflet 

asla kurtarıcı bir sebep değildir. Hatta zannedile-

nin aksine sui kasta göre, müminler bakımından 

hafifletici sebep değil, belki iki defa sorgulanmaya 

Said Nursi’nin eserleri İlahi Vahyin ışığında ciddi bir okumayla 
incelenmiş ve kritik edilmiş midir? Birilerini “Haşhaşi” diye nitelerken, 
onun asıl beslendiği kaynakta da eğer kişiyi “Haşhaşi” yapan iddiaların 
tıpkısı varsa, birini bırakıp diğerini öne sürmenin ve meşrulaştırmanın 

makul bir izahı olabilir mi?
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müstahak bir davranıştır. Çünkü müminler gafil 
değil daima ve çokça (Allah’ı) zikredici (hatırla-
yıcı) olmalı, gaflet uykusuna yatarak cürümler 
işlememelidirler. 

Salt niyet okuyup, insanların kalbine girme 
teşebbüsünde bulunarak hangi davranışın sapma, 
hangisinin yorum olduğunu öğrenmek mümkün 
görünmemektedir. Elimizdeki ve önümüzdeki 
yegâne ölçü Allah’ın sözsüz ve sözlü bütün ayetle-
ridir. Yeryüzüne yasalar (Sünnetullah) yerleştiren 
Rabbimiz bununla beraber “Âlemlere rahmet 
olarak” (21. Enbiya: 107) gönderdiği elçisi aracı-
lığıyla da helal ile haramın, hayır ile şerrin, sapma 
ile yorumun ölçüsünü bildirmiş-
tir. Bu hususta bize rehber-
lik edecek olan 27. Neml 
suresinin 65. ayeti kerimesi 
şöyledir: “De ki: ‘Göklerde ve 
yerde olan hiç kimse (yani) 
Allah’tan başka (hiç kimse), 
yaratılmışların duyu ve tasav-
vur alanı dışında kalan (gaip) 
gerçekleri bilemez. (Yaratılmış 
olanlar) öldükten sonra ne 
zaman diriltileceklerini de bile-
mezler.”

İlahi Vahyin uyarıları elbet-
te verdiğimiz örneklerle sınır-
lı değildir. Bu anlamda o, bir 
ömür boyu müminlerine reh-
berlik eder. Yeter ki 
insanlar onun reh-
berliğinden ayrılarak 
heva ve heveslerine, 
İblis’in adımlarına 
veya evham ve 
türlü kalp 
has t a l ık -
l a r ı n a 

(şizofreni, melankoli, aşk gibi) kendilerini kaptır-
madan düşünebilsinler. 

Aralarında bazen bir nüans varmış gibi görün-
se de yorum ile sapmayı birbirinden ayırmak o 
kadar da zor değildir. Hele ki sapkın tarafların 
cürümleri münferit olmaktan çıkarak kamuyu 
ilgilendirmeye başlayıp, tahribatını bütün top-
lum üzerinde gösterdiğinde, onların “Haşhaşi” 
mi yoksa temiz meşrep sahipleri mi olduklarını 
anlamak daha da kolaylaşır. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gerek biz-
zat kendi şahsı ve gerekse bütün toplum üze-
rinde tahribat yaratacak eylemlerini -epeyce 

gecikmeli de olsa- fark ettiği bir 
fırkayı (ki onlardan hiçbiri-
si cemaat değildir, cemaat 
aziz bir kelimedir; onlarsa 
İlahi Vahyin En’am, Rum ve 
Müminun surelerinin diliy-
le söylersek, “dinlerini fırka 
fırka yapanlar”dır) nihayet 
“Haşhaşi” diye nitelerken, 
bunların yorum sahibi değil 
sapkın olduklarını kendince 
işaret etmiştir. Sayısız konuş-
masında sözü aynı noktaya 
getirmiş ve her vesileyle onla-
rın ahvalini halkına anlatma-
ya çalışmıştır. 

Buraya kadar bizim de çok 
fazla bir itirazımız 

yoktur. Ne var ki 
gerek bizzat 
kendi s in in 
ve gerekse 

de “Haşhaşi” 
dediği ekol 

ile aynı 
meşre-

b e 

Sapmanın bir çeşidi de belki 
gaflet ile yahut yeterince 
düşünmeme neticesinde 
doğar ki, gaflet asla kur-
tarıcı bir sebep değildir. 
Hatta zannedilenin aksine 
sui kasta göre, mümin-
ler bakımından hafifletici 
sebep değil, belki iki defa 
sorgulanmaya müstahak 
bir davranıştır. Çünkü 
müminler gafil değil 
daima ve çokça (Allah’ı) 
zikredici (hatırlayıcı) 
olmalı, gaflet uykusuna 
yatarak cürümler işle-
memelidirler.



64

 Umran • Haziran 2014

K R İ T İ K  DEVLET AKLININ HAREKETLENMESİ 

mensup olmalarına rağmen, toplum üzerinde 
herhangi bir otorite kurmaya çalışmayan öteki, 
kendilerini Nur Talebesi olarak gösterenlerin, esin 
ve besin kaynakları “Haşhaşiler”den çok mu fark-
lıdır? “Haşhaşi” diye nitelenen ekolün başındaki 
şahıs ile öteki Nur Talebeleri kıyaslandığında, 
ortaya son derece çarpıcı bir tablo çıkar. Bu iki 
kesim birbiriyle sadece ve sadece gündelik politik 
tutumlar bakımından ayrı düşmüş gözükürler. 
Yoksa dindarlıklarının esin ve besin kaynakları 
hala birbirinin aynısıdır. Hatta rahatlıkla denile-
bilir ki “Haşhaşi” lideri diye nitelenen zat, öteki-
lerden çok daha hem ileri görüşlü, hem usta, hem 
de işinde başarılıdır. Bu kesimlerden birisine salt 
politik tutumu sebebiyle vururken, ötekileri öne 
çıkartıp, anlayışları, tutumları, duruşları sanki 
çok meşru ve isabetliymiş gibi göstermenin bence 
çok daha korkunç neticeleri olabilir. 

İlahi Vahyin Işığında

Soralım bakalım “Haşhaşi” liderini mevcut 
kanaatlerine ulaştıran en temel esin ve besin kay-
nağı Said Nursi’nin eserleri değil midir? Buradan 
hareketle Said Nursi’nin mensupları arasında en 
mücessem ve en etkili fırkayı kim oluşturmuştur? 
Peki, Said Nursi’nin eserleri diye yayılmış bulu-
nan metinlerin sıhhati hususunda toplumda her-
hangi bir tartışma açılmış mıdır? Şöyle de sorula-
bilir, Said Nursi’nin eserleri İlahi Vahyin ışığında 
ciddi bir okumayla incelenmiş ve kritik edilmiş 
midir? Birilerini “Haşhaşi” diye nitelerken, onun 
asıl beslendiği kaynakta da eğer kişiyi “Haşhaşi” 
yapan iddiaların tıpkısı varsa, birini bırakıp diğe-
rini öne sürmenin ve meşrulaştırmanın makul bir 
izahı olabilir mi? 

Malum 17 Aralık 2013 diye tarihe geçen 

süreçten önce sayısız ve sınırsız bir biçimde 

anlayış, tutum ve davranışlarıyla beraber bütün 

eserlerine, her tür esin ve besin kaynağına övgü-

ler dizen kimi Türkiyeli Müslüman aydın ve 

politikacıların, şimdiki ağız değiştirmeleri nasıl 

açıklanabilir? Bu nasıl kör ve şaşkın bir kültürel 

ortamdır ki acaba neyi yitirmiştir; hiç düşünen 
var mıdır? Geçtiğimiz aylarda “Kutlu Doğum 

Haftası” olarak ilan edilmiş haftada icra edilenleri 

hatırlayalım. Bu isim altında yapılan yığınla etkin-

liği, televizyon konuşmalarını dikkatle izleyenler 

rahatlıkla göreceklerdir ki, Allah ve Elçisi adına 

“Haşhaşilerin” tahribatından ve sapkınlığından 

çok daha vahim uydurmalar, hurafeler, efsaneler 

havalarda uçuşmaktadır. 

Benim gözlemim ve eleştirilerim o istikamet-

tedir ki, evet bugün iyi ve hayırlı bir sorgulama 

süreci başlamıştır. Müslümanlar artık Allah rızası 

için sapma ile yorum arasındaki farka her zaman-

kinden daha bir dikkatle eğilsinler. Kendi itikat, 

düşünce ve yorumlarını yeniden İlahi Vahyin 

ışığında bir otokritiğe tabi tutsunlar. 

Yine görünen odur ki, “Haşhaşi” diye nitele-

nen, elbet haklı olarak da suçlanan çevreler ile 

onları suçlayanlarda gözlenen dindarlığın dayan-

dığı esin ve besin kaynakları arasında, büyük 

bir fark yoktur. “Haşhaşileri” saptıran, uydur-

ma hadisler, evhamlar, esatire dayalı güya din 

kaynaklarından başkası değildir. Buna maalesef 

bugün Said Nursi’ye ait olduğu söylenen kitap-

lar da dâhildir. Onları kim, ne zaman benzer 

bir eleştiriye tabi tutmaya cesaret gösterecektir? 

Onu bırakın öğrendiğimize göre eleştiri yerine 

bu eserleri devlet resmen sahiplenip yayınlamaya 

hazırlanmaktadır. 

“Haşhaşilik” biraz da hikmetinden sual olun-

mayan, tartışmaya ve kritiğe açık bulunmayan, 

körü körüne dogmatik bağlanmaların adı değil 

midir? Düşünün ki Rabbimiz bile bizzat İlahi 

Kelam’ında bütün insanlığa, adeta hodri mey-

dan diyerek kendi kelamını insanların eleştirel 

nazarlarına açmaktadır. 10. Yunus suresi 38. ayeti 

mealen şöyledir: “(Buna rağmen) yine de (Hakkı 

inkâra şartlanmış olanlar) ‘Onu (Muhammed) 

uydurdu’ diyorlar. (Onlara) de ki: ‘Eğer doğru 

sözlü kimselerdenseniz, o zaman, onunkilere eşde-

ğer bir sure getirin; hem (bu iş için) Allah’tan 

başka kimi yardıma çağırabilirseniz çağırın.” 

Son soru şudur, “Haşhaşi” denilenler bakı-

mından Said Nursi’nin, başka meşreplere mensup 

olanlar bakımından da onların üstat, şeyh ve mür-

şitlerinin söz ve eserleri, İlahi Vahiyden daha mı 

isabetlidir ki bir kritiğe tabi tutulamaz olsunlar? 

“Haşhaşi”nin kendisine yönelik eleştiri ve afo-

rizmalar tamam ama onun ve onu eleştirenlerin 

de hâlâ beslendikleri kaynak aynı olmaya devam 

ederse, yeni “Haşhaşilerin” çıkmayacağından nasıl 

emin olabiliriz? Bence Türkiye’nin mevcut kültü-

rel kavga ortamının asıl adı Paralel Dindarlık’tır. 

Evvela bunun üzerinde düşünülmelidir.
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Murat EROL

Devlet Aklının Hareketlenmesi 
Üzerine

S on aylarda Türkiye’nin yaşadığı ve şahit olduğu 
olayların tozu dumanının arkasından söylenebi-

lecek söz, devletin sarsılması değil, devletin güven-
lik testleri üzerinden kendini ikame etmesi, güçlen-
dirmesidir. Günün konusu olan olaylar, gelişmeler, 
nedenler-sonuçlar vs. yaşandığı sırada, mücadele 
halindeki güçlerin ve taraftarlarının karşılıklı adım-
ları, manevraları, söylemleri üzerinden yorumlar 
ve çıkarımlar yapılmaktadır. Görünen bir ayrışma-
kavga var, bu kavganın nedenlerini, hatta şimdiden 
çok sayıda sonucunu da sıralamak mümkün. Belli 
sonuçlar çerçevesinde söylenebilecek olan, ancak 
söylenmemiş olan durum tespitlerini de ortaya koy-
mak gerekmektedir. Bir olayın olmuş olması, olayın 
sonuçladığı güne göre birtakım çıktıları karşımıza 
çıkarırken, sonraki zamanlar için olduğu kadar aynı 
zamanda da toplum ve devlet yönelimleri açısından 
da yeni durumları, çıktıları işaret etmektedir. Bugün 
Türkiye’de yeni sınır çizgileri, yeni ittifaklar, yeni 
ayrışmalar kısacası yeni bir dizayn varsa, bunun 
sonuçlarını, taraflardan birisinin (bu tüm taraflar 
için geçerli) güçsüzleşmesine, farklı ittifaklar ara-
yışına sığdırmak sürecin gelecek açısından doğu-
racağı sonuçları ve yönelimlerini ıskalamak demek 
olacaktır. 

Türkiye’de devlet aklı belki ilk defa halkla bu 
derece yakın hareket ediyor. Yine ilk defa net olarak 
görüyoruz ki, devlet aklı bu derece açıktan hareket 
ediyor, bu derece açıktan şekillendiriyor. Devlet 
aklının millete dönen hükmedici gücünün, bu defa 
halkın genelinin desteğini almaya dönük bir tavır 
sergilemesi, bu genel tavırla, İslâmi kesimin farklı 
çevrelerini eşitlemesi bize ilginç bir tecrübeye şahit-
lik imkânı da hazırladı. Yine devletin ilk defa bu 
derece kendisi için İslâmi düşünceyi tehdit olarak 

görmediğini de bir tespit olarak ifade edebiliriz. Bu 
ne kadar sürer, bilinmez, ancak bugün yaşadığımız 
tecrübe ağırlıklı olarak millilik üzerinden bir tanım-
lama, ayrımlama ve belirleme şeklindedir. Bu yüz-
den son aylarda yaşadığımız en önemli tecrübeler-
den birisi millilik tanımlamasının İslâmi kesimden 
milliyetçilere, kimi sol çevrelerden kimi liberallere 
kadar geniş bir kitleye uzanması, ülkede olmayacak 
olan bir durumu ortaya çıkararak, Türkiye’nin uzlaş-
ması zor kitlelerini, ya da farklı konular ve paydalar 
üzerinde anlaşamayacak kitlelerini, millilik bağ-
lamına taşıması olmuştur. AK Parti ve devletin en 
önemli manevrası ve meşruiyet kaynağı bu millilik 
söylemini arkasına alması oldu, ki bu ayrım üzerin-
den Gülen hareketi üzerinde çok yoğun bir gayrı 
milli algısı oluşturuldu. Bu algının oluşturulması, 
gerçekte böyle bir durumun olup olmamasından 
bağımsız okunmalıdır. Bu hamle nihayetinde top-
lumu etkileme, yönlendirme ve toplum nezdinden 
inandırıcılığın artması anlamına gelmektedir.

Son dönemde öne çıkan devlet aklını okuma-
ya çalıştığımızda millilik üzerinden yeni ittifaklar 
ve yeni ayrımlara başvurduğunu görebiliriz. Belki 
yıllardır siyasetin ve toplumun gündeminde olan 
ideolojik ayrımların bir kenara bırakılması ve insan-
ların bir araya gelmesi talebi, farkında olunmadan 
gerçekleştirilmiş oluyor. Milliyetçi kesimin siyasette 
sergilediği sertliğin aslında toplumda nezdinde veri-
len rolün yerine getirilmesinin ötesinde bir anlam 
taşımadığı, bu kitlenin temsilcisi olma iddiasındaki 
partinin kritik süreçlerde iktidarın lehine tavır alma-
sı, adli ve güvenlik bürokrasisinde bu kadroların 
mobilize edilmesi bize zımni bir ittifakın hayata 
geçtiğini, bunun da bir devlet iradesi olduğunu 
göstermektedir. 

Son zamanlarda yaşadığımız en önemli tecrübelerden birisi, millilik 
tanımlamasının İslâmi kesimden milliyetçilere, kimi sol çevrelerden kimi 
liberallere kadar geniş bir kitleye uzanması, ülkede olmayacak olan bir 
durumu ortaya çıkararak, Türkiye’nin uzlaşması zor kitlelerini ya da 

farklı konular ve paydalar üzerinde anlaşamayacak kitlelerini, millilik 
bağlamına taşıması olmuştur.  
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Kontrol dışı bir şekilde gelişen, ancak belli bir 
aşamadan sonra kontrol altına alınan Gezi olayları, 
bir anlamda devletin kendisini uluslararası bir teste 
tabi tutması süreci de oldu. Sürecin görünen aktör-
lerinin söylemleri ne kadar siyaseten güç kazanmaya 
dönükse, görünmeyen aktörlere yönelik olarak Gezi 
bir tür bilek güreşi, güvenlik testi, güvenlik sistemi-
nin eksiklerinin tespit anlamına geliyordu. Devlet, 
bir şekilde gelişen olayları köpürten asıl güçlerin 
ne yapabileceğini, siyasetin bir numaralı aktörünün 
ilk günden itibaren gaza basması ile görmek istedi. 
Üstelik gerçekten apolitik bir kafe gençliği sokaklara 
çıkmış, romantik bir ideolojik 
iklime girmiş, kendilerine ileri 
yaşlarında anlatacakları anılar 
devşirmişlerdir; diğer yandan 
ise istihbari anlamda birden 
fazla gücün çapraşık mücade-
lesi olmuştur. Devlet aklı, farklı 
nedenler ve sonuçların dışında 
kendi hesabını yapmış, olaylar-
da kendi güvenlik testini de yap-
mıştır. Uzun süren Gezi süreci, 
devletin kontrolü ele geçirmesi, 
eylemcilerin kontrolü kaybetme-
si ile son buldu. Dayanıklılık testi 
başarılı oldu. Toplumun en apoli-
tik kitlesi politize oldu. Yabancı 
istihbarat örgütlerine karşı psiko-
lojik üstünlük sağlandı. İç savaş 
ve olağanüstü toplumsal olaylar 
karşısında hiç bir zaman elde 
edilemeyecek bir tecrübe kazanıl-
dı. Son olarak toplumun en atıl 
kesimleri dinamik hale getirildi. 
Üzücü ölümlerin ve yaralanma-
ların olduğu, huzurun günlerce 
kaçtığı, millet olarak tedirginliği 
had safhada hissettiğimiz olayların 
arkasından bu yorumları soğuk-
kanlılıkla yapabiliriz artık. 

Devletin Yer Değiştirme Politikası

Son aylar yaşadığımız sürecin, dinamik bir devlet 
aklı ekseninde olduğunu ifade etmek, süreci seyri 
takip ve sebep-sonuç bağlamında ele alındığımızda 
zor olmayacak. Devlet bir şekilde bir hokus-pokus 
ile iki ana grubun yerini değiştirdi. Türkiye’de şu an 
genel ayrımda ilk olarak geleneksel/ci dini yapılar (ve 
türevleri: tarikatlar, Milli Görüş, Süleymancılar, Gülen 
grubu hariç Nurcular), ikinci olarak Gülen Hareketi, 
son olarak ise Selefi, ‘devrimci’ vb. iç içe geçmiş veya 
ayrı ayrı yapılanmış gruplar belirlenebilir.

Son bir yıldır Gezi ile başlayıp süregelen olaylar 
zinciri ile, millilik vurgusu öne çıkarırken, “aynı 
gemideyiz” mottosu güçlenmiş, “dış tehdit” algı-
sı oluşmuş, kitleler güvenlik endişesi yaşamıştır. 
Hükümet (ve devlet) ile Gülen hareketi arasında 
yaşanan ve geçen gün makası daha da açılan ayrış-
ma sürecinde Gezi’nin oluşturduğu kanaat, duygu 
ve endişe halkın geneli üzerinde daha da etkili 
olmaya başlamıştır. Zira buradaki tarafların dini 
temelli referansları halkta büyük bir endişe oluştu-
rurken, taraflardan birisinin milli olduğu düşüncesi 
galip gelmiştir ki bir seçim zaferi ortaya çıkmıştır. 

Gülen hareketi ile önce hükümet 
sonra devlet arasındaki bağlar 
koptukça, daha evvelden işleyen 
bir süreç de hız kazanmıştır. Bu 
süreç, devlete her zaman muha-
lif olmuş, meşruiyetini sorgula-
mış, hukuk kurallarına tereddüt 
ile yaklaşmış her geçen zaman 
genişleyen bir kitlenin hızla safını 
devlet yanında alması sürecidir. 
Mavi Marmara ile başlayan süreç, 
bağımsız İslâmcı kitleleri adeta 
devletin misyon şefleri haline 
getirmeye başlamış, Gülen ayrış-
ması ile de resmi olarak görev-
ler taksim edilmiştir. Bu İslâmcı 
kitlelerin genel özellikleri aktif, 
dinamik, muhalif bir kitle olma-
sıdır. Devlet bu şekilde dinamik 
bir kitleyi kendi bünyesine katar-
ken, bir yandan bunların birikim 
ve dinamizminden yararlanmaya 
başlamış, diğer yandan da ken-
disine yıllarca muhalif bir tavır 
almış, her biri bağımsız insan 
kitleleri olarak hareket eden ve 
kontrolü imkânsız olmasa da zor 

olan bu kitleleri genel psikolojik 
atmosferin etkisiyle bünyesine her anlamda kat-
mıştır. Buna karşılık, yaklaşık kırk yıldır ‘otorite’ 
ile çatışmadan hareket etmeyi öğrenmiş, devlet 
sözkonusu oldu mu son derece pasif bir tutum 
almış, operasyonelliği (son on yılda dar bir çevrede-
kilerin taşıdığı operasyon gücünü kastetmiyoruz) ve 
muhalifliği olmayan bir kitle son ayrımla bünyeden 
çıkarılmış, muhalefet zeminine yerleştirilmiş, bu 
şekilde hem dinamik hem de aktif hale getirilmiştir. 
Kırk beş yıldır muhalefet eden ve yapılanma biçimi 
itibariyle kontrol edilmesi zor olan kitle zihni olarak 
devletin bünyesine katılarak, aynı dinamik yapısını 
sürdürürken devlete güç katmaktadır. Devletin ilk 

Türkiye’de devlet aklı 
belki ilk defa halkla bu 
derece yakın hareket edi-
yor. Yine ilk defa net ola-
rak görüyoruz ki, devlet 
aklı bu derece açıktan 
hareket ediyor, bu dere-
ce açıktan şekillendiri-
yor. Devlet aklının mil-
lete dönen hükmedici 
gücünün, bu defa hal-
kın genelinin desteğini 
almaya dönük bir tavır 
sergilemesi, bu genel 
tavırla, İslâmi kesi-
min farklı çevrelerini 
eşitlemesi bize ilginç 
bir tecrübeye şahitlik 
imkânı da hazırladı.
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defa denediği bu durum, gidişatı okuduğumuzda, 
taraflar açısından sorunsuz devam edecek gibi. 
Diğer yandan ise kırk yıldır ehl-i sünnet argümanları 
ile ‘otorite’ ile çatışmamayı, ‘otorite’yi sorgulamama-
yı tavsiye eden, yöntem olarak bunu benimseyen, 
iktidarlar söz konusu oldu mu, son derece prag-
matist davranan bir kitle, ilk defa bir hükümete ve 
dolaylı yoldan da devlete kafa tutmuş, rengini net 
olarak ortaya koymuş, yıllardır uyguladığı ‘tedbir’i 
ve pragmatik yöntemi bir yana bırakmış, son yirmi 
yılda inşa ettiği sentez dili (geleneksel-modern, 
İslâm-İbrahimi Din vs.) bir anda yıkmayı göze ala-
bilmiştir. Ortaya çıkan son durumda, iddia edilene 
göre belli kısımlarındaki operasyonel özellik, kitle-
nin kopmalar, dağılmalar ve ayrışmalar sonrasında 
kalan kısmına da sirayet etmiş, artık kendilerini net 
olarak ortaya koyarken, eski muhalif kitlenin değer 
ve ilke bazlı yöntemini sert bir şekilde kullanmaya 
başlamışlardır. 

Ortaya çıkan bu yer değiştirme hakkında yapı-
labilecek ilk yorum, 1960’lı yıllardan bu yana 
Türkiye’de var olan geleneksel İslâmi yapılardan ayrı 
duran, bunlarla çatışan kitle(ler)nin artık bu yapı-
larla, 2000’li yıllarla değer bazlı yakınlaşması, son 
durumda da devlet yaklaşımı ve telakkisi anlamında 
yakınlaştığı söylenebilir. Bünyeden çıkarılan ve çıka-
rılması devam eden yapının ise, dinamik bir toplum 
yapılanmasında kendini gerçek manada ve toplum 
vasatına göre onardığı/onarabileceği ve sorgulama 
yolunda adımlar attığı söylenebilir. 

Güvenlik Testleri

Yaşanan bir ayrışma var, kavga demek bile 
abartılı olacaktır; zira kavga iki aynı türde veya iki 
gücü eşit yapı arasında olur. Buradaki ayrışmanın 
görünen taraflarına bakarak durumu kavga olarak 
nitelendirmek zor. Ancak olayı görünmeyen güçleri 
açısından bir değerlendirme yapmamız gerekirse, 
bu defa da kavga ifadesi hafif kalacak, operas-
yon ve karşı koyma kavramlarını devreye sokmak 
gerekecektir. Son noktada yapılacak bir belirleme 
üzerinden, fikir yürütmek mümkün. Bu belirleme 
de devlet (hükümet) ile Gülen hareketi arasındaki 
zımni ittifakın bozulduğudur. Bu dağılan ittifakın 
ardından, devletin artık homojen bir yapılanmadan 
çok, belli hassasiyetler üzerinden kadrolara yol vere-
ceği söylenebilir.

Bir diğer belirtilmesi gereken nokta da, devletin 
bu ayrışmada oluşturduğu “yeni tehdit algısı” üzeri-
den bir takım güvenlik testlerini de yapmayı ihmal 
etmediğidir. Bünyeden çıkarılan yapının her ham-
lesi, devletin bir zaafının, bir açığının, bir güvenlik 
sorununun da tespiti anlamına gelmektedir. Zira bu 

yapı yıllarca buralarda bulunarak tüm bu noktaları 
bizzat görmüş ve kendisi kapatmış ve korumuştur. 
Şimdi ise, yeni durumda bu noktaları bilenlerin bu 
noktalara yaptıkları her hamle, bu açıkların kapatıl-
ması sonucunu da doğururken, devlet daha da faz-
lasını yaparak, önemli bir tehdit halinde kendisini 
koruma reflekslerini de ikame etmektedir. Yeniden 
konumlanmalar yapılırken, daha evvel sıkça ifade 
edilen oynak/hareketli merkez yapısı hem hızlı 
hareket ediyor, hem de yeni durumlara göre kendi 
pozisyonunu ayarlıyor. Son dönemde yapılan yasal 
düzenlemelerin, alınan bir takım kararların bu 
güvenlik sorunları üzerinden düşünüldüğünde, ama 
bu sorunları aşacak bir imkan sunduğunda kuşku 
bulunmamaktadır. Zira devlet kendisini bir yapı 
üzerinden güçlendirirken, diğer yandan aslında 
uluslararası alanda bir güç ve hareket imkanını üze-
rine almaktadır. Türkiye’nin istihbarî anlamda han-
tal bir görünüm sergilediği düşünülse de, kısmen 
böyle olmakla birlikte, milli hukukunun içe doğru 
büzüşen bir yan taşıması bu hantallığın on yıllardır 
kurumsal alışkanlık halini almasına neden olmuş-
tur. Dolayısıyla yeni tehdit algısı, dışa doğru açılan 
bir milli hukukun inşasından başlayarak hareket 
kabiliyetini geliştirme, bu yönde kurumsal bir ref-
leks kurma açısından önem arz etmektedir. Bütün 
bunlar orta vadede Türkiye’nin uluslararası alanda 
mevcut birtakım durumlar yanında, ortaya çıkması 
muhtemel sorun ve durumlara karşı aktif bir tutum 
sergileyeceğinin de işaretleridir. 

Sonuç olarak, devlet uzun vadede, bünyesin-
den kesin olarak çıkarmak istediği, bunu deklare 
ettiği çevreyi tekrar belli bir aşamadan sonra kendi 
bünyesine katacaktır. Zira bu kitle artık bir netlik 
kazanırken, hem sızma yönteminden vazgeçmiş, 
hem de daha dinamik bir hale evrilmeye başlamıştır. 
Salkım tipi bir dikey hiyerarşiyi her şekilde kontrol 
etmek kolaydır. Bu bakımdan devletin belli bir süre 
daha bu dikey yapıyı şekillendireceğinde kuşku 
yok. Ancak bu yapının terekesinin gideceği yer de 
şimdiden bellidir.



68

 Umran • Haziran 2014

Y A Ş A Y A N  İ S L A M

aşikâr olduğu için diyebiliriz ki; 
imanda, ahlakta ve bütün kül-
liyetimizde Rasûlüllah’a (s.a.v.) 
tabi olabilmenin ilk ve asıl şartı 
ilimdir. Bundan dolayıdır ki 
ilim, imanın sıhhat şartlarının 
da ilkidir.

Bizler, Rasûl-i Ekrem (s.a.v) 
Efendimiz’in risaletle görevlen-
dirildiği ilk anda Allah Teâlâ’nın 
O’na neleri ne şekilde emrettiği-
ni öğrenip, iman esaslarına ora-
dan başlayamazsak köksüz bir 
ağacı bahçeye diken kimsenin 
durumuna düşeriz. Yani temeli 
olmayan bir inancın sahibi olu-
ruz.

Allah Zülcelâl Habibine 
ilk gönderdiği vahiyde “Ey 
Habibim! Rabbinin ismi ile 
oku!” diye emir buyurmuştur. 
Yani Allah Zülcelâl Hazretleri 
Habibine evvela ilmi bildirmiş 
ondan sonra da okumayı emir 
buyurmuştur. O sebeple Allah 
Teâlâ’dan öğrenmeden konuşu-
lan sözlere “gerçek ilim” ismi 
vermek de doğru değildir. 

R ahman ve Rahim Allah’ın 
adıyla…
Allah Zülcelâl ve’l kemal 

Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerine, 
zatına, celâline layık hamd ü 
senalar ve şükürler olsun.

Bizlere din-i celil-i mübin 
olan İslâm’ı öğretmek için gön-
dermiş olduğu Habibine (s.a.v), 
âline, ashabına ve kıyamet saba-
hına dek O’nun getirdiği yol 
üzere hayatlarını devam ettiren-
lere selam olsun.

Bir mü’min her şeyden 
önce, Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) 
Efendimiz’in tebliğ ettiği şekliyle 
dinini, İslâm’ı öğrenmeyi saadet 
ve kurtuluşunun aslı esası bil-
melidir.

Zira ilm-i halimizin başında 
gelen imanî meseleleri öğren-
mek, Allah’ın emir buyurduğu 
gibi Rasûlüllah’a (s.a.v.) tabi 
olmakla mümkündür. Öyleyse 
bütün gayretimiz O’nu hayatımı-
za rehber kabul ederek konuş-
mak ve konuştuklarımızı yaşa-

mak istikametinde olmalıdır. 
Müslüman’ın ilmihalinin 

icabı olarak öğreneceği ilk mev-
zulardan biri de Allah Teâlâ 
Hazretlerinin Rasûl-i Ekrem 
(s.a.v.) Efendimiz’i ilimle nasıl 
terbiye ettiğidir.

Bizler ilim ve amellerimiz-
le Rasûlüllah’a (s.a.v.) nasıl tabi 
olmamız halinde Allah tarafın-
dan sevileceğimizi öğrenmenin 
ehemmiyetini kavramak için 
yeteri kadar düşünürsek görürüz 
ki; Allah Teâlâ tarafından sevil-
mekten daha büyük bir üstün-
lük ve fazilet yoktur. Bu inanca 
sahip olup ve onu kalbimize 
yerleştirince Peygamberimiz’e 
(s.a.v.) evvela ilimde tabi olma-
mız gerektiğini de anlarız. İman 
ve amellerimizi Rabbimizin razı 
olacağı şekilde devam ettirebil-
menin olmazsa olmaz şartının 
ilim olduğunu fark ederiz. 

 İman esaslarına ve 
Rasûlüllah’a (s.a.v.) ilimsiz bağ-
lılığın mümkün olamayacağı 

Ahmet YAŞAR

İLİM İMANIN SIHHAT 
ŞARTLARINDANDIR

İman esaslarına ve Rasûlüllah’a (s.a.v.) ilimsiz bağlılığın 
mümkün olamayacağı aşikâr olduğu için diyebiliriz ki; 
imanda, ahlakta ve bütün külliyetimizde Rasûlüllah’a 

(s.a.v.) tabi olabilmenin ilk ve asıl şartı ilimdir. Bundan 
dolayıdır ki ilim, imanın sıhhat şartlarının da ilkidir.
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Allah Teâlâ Hazretleri 
Habibine ve bizlere zatını ve 
esmalarını öğrenmeyi emir 
buyurmuştur. Mü’minlerin, 
Allah Zülcelâl’in zatını, sıfatlarını 
ve fiillerini bilmeden Rablerine 
hakkıyla kulluk etmeleri müm-
kün değildir. Allah Zülcelal’in 
kendisini Rabb olarak tanıtması-
na da dikkatimizi çok ciddi ola-
rak çekerek bir an önce tefek-
kür etmeye başlamalıyız. 

Rabb olan Allah, zerreler 
için, küreler için, canlılar ve 
insanlar için bir rububiyet 
kanunu koymuştur. Kâinatta 
var olanlar bu rububiyet kanu-
nu ile var olmuştur. Hareket 
eden her şey bu kanuna göre 
hareket etmiştir. Beşeri aklın 
ulaşacağı ve idrak edeceği 
kadar canlı cansız, yerde ve 
gökte neler varsa Allah Teâlâ 
bizleri onları düşünmeye davet 
ederken bize bir hakikati anlat-
makta ve dikkatimizi bir yere 
çekmektedir. 

Allah Teâlâ Hazretleri 
kâinattaki varlıkların ve eşya-
nın var olmaları ve varlıklarının 
devamı için, onların hareketler, 
bütün zaruri ihtiyaçları için 
kanunlar koymuştur. Rabbimiz 
mevcudatın bu kanunlarla var 
olup, varlıklarının devam etti-
ğini de bizlere hatırlatmaktadır. 

Allah Teâlâ Hazretleri biz-
ler için de aynı kanunları koy-
muştur. Bizler o kanunla-
ra ittiba ile insan olarak 
dünyaya geldik, insan 
olarak yaşamaktayız. 
Eğer hayatımızı o 
kanunlara uygun 
olarak devam 
ettirirsek insan 
olarak ölür ve 
inşaallah insan ola-
rak da diriliriz.

Rabbimiz dünya haya-
tında bir canlının meydana 

gelebilmesi için koymuş olduğu 
kanunların başlangıcında iki eşin 
bir araya gelmesini şart koşmuş-
tur. Bu iki eşin bir araya gelmesi 
ile insanlık ve eşya ve her şeyin 
iki cins olduğu ve bu eşlerin 
birleşmesiyle varlıkların meyda-
na gelmesi değişmez bir hakikat 
ise Allah Teâlâ’nın bize gönder-
miş olduğu Kur’ân-ı Kerim’in 

bütünü yani besmelenin be’sinin 
noktasından, Nas suresinin son 
harfi olan sin harfine kadar olan 
bütün ahkam da aynı şekilde bir 
gerçek ve hakikattir.

Mü’minler olarak bunu 
değişmez bir hakikat kabul 
etmeliyiz. Bu hakikatleri kabul 
etmeyenlerle dini sohbetten bir 
menfaat elde edilemeyeceği gibi, 
bu düşüncede olmayanların 
Rasulullah’a hakkıyla tabi olma-
ları da mümkün olmaz. 

Bu değişmez hakikatle-
ri kabul edemeyenler İslâm 
ahkâmından kendi istediklerine 
tabi olurlar, hoşlanmadıklarını 
ise terk ederler. Madde âlemi 
için konulan kanunlarla son-
suz hayatın elde edilmesi için 
konulan kanunları eşit olarak 
kabul edemeyenlerle bir şey-
ler konuşmaktan, onlara bir 
şey anlatmaktan bir fayda hâsıl 
olmaz. Muhakkak ki Allah Teala 
Hazretleri bizlere sona erecek 
olan fani bir âlemle sonsuz alemi 
birbirinde ayıracak kadar akıl 
ihsan buyurmuştur. 

Bizler kendimize çekilerek 
nefsin ve şeytanın vesvesele-
rinden sıyrılıp Allah Zülcelal 
Hazretlerinin Rahman sure-
sindeki; “Rahman olan Allah 
size Kur’ân’ı öğretti. Ve insanı 
da halk etti. İnsana anlama ve 
anlatma kabiliyeti ihsan buyur-
du.” ayeti kerimesini tefekkür 

edelim. 
Ondan sonra bu kısa 

cümlelerde anlatılanları 
düşünerek evvela anla-
ma kabiliyetini ardın-
dan da anlatma kabi-
liyetini elde etme-
ye gayret edelim. 
Allah cümlemize bu 

melekeleri nasip 
buyursun. Selam 
dareynde selame-

te erenlerin üzerine olsun.

Rabb olan Allah, zerreler 
için, küreler için, canlılar 
ve insanlar için bir rubu-
biyet kanunu koymuştur. 
Kâinatta var olanlar bu 
rububiyet kanunu ile var 

olmuştur. Hareket eden her 
şey bu kanuna göre hareket 
etmiştir. Beşeri aklın ulaşa-
cağı ve idrak edeceği kadar 
canlı cansız, yerde ve gökte 
neler varsa Allah Teâlâ biz-
leri onları düşünmeye davet 

ederken bize bir hakikati 
anlatmakta ve dikkatimizi 

bir yere çekmektedir.
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Çocuklar için belki de en 

büyük sevinç kaynağı bir kava-

noz dolusu şekerle baş başa 

kalmaktır. Lakin insan büyü-

dükçe şeker türünden şeylerin 

kendisini tatmin etmediğini fark 

eder ve başka lezzet arayışlarına 

girer. Diğer insanlar tarafından 

sevilmek, saygı duyulmak, itibar 

görmek, sözünün dinlenilmesini 

istemek, sahip olmak, bilinmek 

gibi şeyleri ister. Bunları sağ-

lamak için de güçlü ve zen-

gin olmak gerektiğini kolayca 

görür, dolayısıyla asıl hedefin 

öncelikle bir şekilde ve en kısa 

sürede maddi kuvvete sahip 

olmak gerektiğine kanaat geti-

rerek harekete geçer. Hikâyenin 

bundan sonrası hiçbirimiz için 

yabancı değildir: İyi bir tahsil 

hayatı, iyi bir iş ve sonu gel-

mez yükselme çabaları, evlilik, 

ev, otomobil, yazlık… Ve tabii 

İnatla Hakka yönelmez hiç özün
Ahiri gören gözün var mı senin

İnsan olmayı kaçırdın elinden
Ölmem diye fermanın var mı 
senin

Satarsın imanı küfre mukabil
Cehenneme dermanın var mı 
senin

Yılan gibi sokarsın pervasızca
Biraz olsun vicdanın var mı senin

Akıllı geçinir münkir Allah’a
Kurtulmaya imkânın var mı 
senin
(Yucan baba)

İ nsanlar, farkında olsunlar veya 
olmasınlar, yaratılışları gereği 

saadet ve huzur arayışı içinde-
dirler; problem bunun nasıl elde 
edileceği ile ilgilidir ve düşünce 
tarihi bu arayışların bir toplamı-

dır diyebiliriz. Kendi aklına ve 
bilgisine itimat eden insanın bu 
çabasının bunalım, anlamsızlık, 
nihilizm ve stresle neticeleneceği 
daha en baştan bellidir. İnsanın 
dramı mutluluğu hiçbir zaman 
bulamayacağı yerde aramasıdır. 
Belirli şeyleri elde ettiğimizde 
ve yeteri kadar beklediğimiz-
de mutlu olacağımızı zannede-
riz; hâlbuki mutluluk, durakta 
beklenen otobüs gibi ayağımıza 
gelecek bir şey değildir. Öyle ya 
da böyle bir şekilde elimizden 
çıkacağı kesin olan şeylerin bize 
nihai anlamda saadet getirme-
si yanılsamadan başka bir şey 
değildir.

“Ey insanlar! Allah’ın (yeni-
den diriltme) vaadi gerçektir, 
sakın bu dünya hayatının sizi 
ayartmasına ve Allah hakkında-
ki (kendi) çarpık düşüncelerini-
zin sizi saptırmasına izin verme-
yin!” (Fatır 5)

Selçuk KÜTÜK

(KEN)DİNE 
DÖNMEYEN

ÇILGINA DÖNER

İnsan aradığı şeyin kendi özü olduğunu fark etmezse arayışı 
kısa sürede bunalıma dönüşmeye başlar. Var oluş, bir türlü 

anlamlı hale getirilemeyince tek çare, insanın kendisine uygun 
olmayan bir formata sokularak yeniden tanımlanması oluyor. 
Böylece insan, olması gerekenden farklı bir şeye dönüşüyor ve 

kendisi olmaktan çıkıyor.
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bütün bunlar vasıtasıyla top-
lumda kendimize bir yer açma 
çabası.

Bahsi geçen şeyler daha aklı-
mız pek bir şeye ermezken önü-
müze kaçınılmaz hedefler olarak 
getirilir. Bunlara sahip olduğu-
muzda maksadın hâsıl olacağına 
ve mutluluğu yakalayacağımıza 
inanırız. Uzun çabalar netice-
sinde bu hedeflere ulaşılırsa kısa 
süreli bir tatmin duygusunun 
yaşanacağı muhakkaktır. Biraz 
şanslı olanlar bir süre sonra 
aslında aradıkları şeyin bun-
lar olmadığını fark etmeye ve 
bir sorgulama sürecine girmeye 
başlarlar; artık ne bir kavanoz 
şekerin ne de son model oto-
mobilin markası o kadar önemli 
değildir. Kişinin çocukluğun-
da şeker ve uçan balonla baş-
layan itminan duygusu insan 
olgunlaştıkça kendini bulma ve 
anlamlı kılma arayışına dönü-
şür. Herkes tarafından tanınan, 
hali vakti yerinde ve meşhur 
birine “neden üzülüyorsun ki? 
Hiçbir eksiğin yok!” denildi-
ğinde “Haklısın, hiçbir eksiğim 
yok, kendimden başka!” diye 
cevap verir. Gerçekten de gaf-
let sarhoşluğundan sıyrılabilen 
kişi fark eder ki kendisinde ve 
hayatında eksik olan başka bir 
şeyler vardır, ama ne? Yaş iler-
lemekte ve sorgulamalar kişiyi 
gittikçe sıkıştırmaktadır, lâkin 
kişi henüz neyi aradığını dahi 
bilememektedir.

Tabii ki, dünyevi yükünü tut-
muş işleri yolunda giden her-
kesin bu aşamalardan geçeceği-
ni söylemek mümkün değildir. 
Bahtı kara olup bunların hiçbiri-
nin farkında olmayanlar ve ölene 
kadar uçan balonların peşinde 
koşanlar açısından en azından 
şimdilik ortada bir sorun yok-
muş gibi görünmektedir. Bunlar 

hasta olduklarının idrakine vara-
madıkları için tedavi arayışına 
girme zahmetinde bile bulunma-
yan ve sürekli olarak ne kadar 
sıhhatli olduklarından dem 
vuran tiplerdir. Fiziksel olarak 
ölüme gitmek bir yana, içeriden 

başlayan çürüme had safhaya 
ulaşmaya başlamıştır. İnsan yaş-
landıkça dünyaya bağlanma ve 
itikat bozukluğunun yol açtığı 
tahribat daha da artar, çünkü 
gafletin ve küfrün şiddeti onun 
kıdemindedir.

“Bundan böyle artık az gül-
sün onlar, çünkü kazandıkla-
rından ötürü çok ağlayacaklar” 
(Tevbe 82)

Bu noktada kendisini sahip-
siz ve başıboş zanneden insan-
ların trajedisi başlar; onların 
durumu sınır tanımayan arzu-
larını tatmin için bütün serve-
tini kumar masasında ortaya 
koyup bir çift zarla kaybeden, 
yani hayatlarının sonuna elle-
ri boş olarak ulaşan adamın 
haline benzer. Hepimiz büyük 
servetler edinmek maksadıyla 
tek sermayemiz olan hayatımızı 
masaya koyuyoruz, göz göre 
göre ve ikaz edilmesine rağmen 
yanlış karta oynayanların iflah 
olmaz bir iflas yaşayacakları 
bellidir. Söz konusu olan ebedi 
hayat olunca aslında kişi bura-
da parasını vs. değil kendisini 
kaybetmiş olmaktadır.

Eğer insan aradığı şeyin 
kendi özü olduğunu fark etmez-
se arayışı kısa sürede bunalıma 
dönüşmeye başlar. Var oluş, bir 
türlü anlamlı hale getirileme-
yince tek çare insanın kendisi-
ne uygun olmayan bir formata 
sokularak yeniden tanımlanma-
sı oluyor. Kocaman bir filin 
küçük bir kutuya sığdırılma-
ya zorlanması gibi insan da 
dünya hayatına sıkıştırılmaya 
çalışılıyor. Böylece insan, olma-
sı gerekenden farklı bir şeye 
dönüşüyor ve kendisi olmaktan 
çıkıyor. Maddi ve manevi tahri-
bat kişiyi var oluş maksadının 
dışına çıkarıyor; cennet için ve 
ebedi var olmak üzere yaratılan 

insan dünya ile sınırlanınca ve 
ölümün nihai bir son olduğu 
vehmine kapılınca aklen, kalben 
ve ruhen bir daralma, stres ve 
bunalım başlıyor.

Bir at şarkı söyleyemedi-
ği için talihsiz sayılmaz, ama 
koşamazsa bu acı vericidir; bir 
köpek uçamazsa burada da 
üzülecek bir şey yoktur, fakat 
koku alamazsa talihsiz demek-

İnsanın kendini aradığı 
pazarda pek çok sahte kim-
lik satıcısı mevcut olduğunu 
görüyoruz. Hakikat tacirleri 
bitip tükenmeyen projeleri 

ve yeni vaatleri ile insanları 
ayılmaktan alıkoymaya ve 
aldatmayı sürekli kılmaya 
çalışıyorlar. Bunlar öyle 

mahir pazarlama yapıyorlar 
ki kişiyi aslında olmadığı 

bir kişiliğe inandırıp kendi-
ne ait olmayan kimliği hem 
çok pahalıya satabiliyorlar. 

Okumak, makam sahibi 
olmak, meşhur ya da zen-
gin olmak kişinin “işte ben 
buyum!” demesine yol aça-
bilir. Böyle düşünmek insa-
nın kendine ait olmayan bir 

kimliğe bürünmesine yol açar 
ki bu apaçık bir sapmadır. 

İnsanın bu sapmadan kurtul-
ması için fıtratına ve özüne 

(fabrika ayarlarına) dönmesi 
gerekiyor.
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tir. Acı verici olan şey var olma 
maksadını gerçekleştirememek-
tir. Zengin ya da iktidar sahibi 
olamamak insan için talihsizlik 
sayılabilir mi? İnsan bu maksat 
için mi yaratılmıştır? Bu durum-
da “Neden buradayım? Ne yap-
mam gerekiyor? Ne olacağım” 
gibi sorular üzerinde düşünme-
miş ve gereğini yapmamış olan 
bir insanın durumu acı verici 
olmaz mı? Peki ya adaleti, vefayı, 
fedakârlığı, doğruluğu velhasıl 
Allah’ın insanın ruhuna işlediği 
değerleri kaybeden kişi bedbaht 
değil midir?

İnsanın iç dünyasında öyle 
bir arayış var ki, onu bulmadan 
sükûnete eremiyor. Düşünen her 
insan bu tatmin arayışı içindedir, 
fakat her biri bulmayı ümit ettiği 
şeyi başka yerlerde aramaktadır. 
Kimi aradığını bulamamakta, 
kimileri de şöhret, para, mecazî 
aşklar vs. gibi şeyler üzerinden 
netice almaya çalışıyor. İnsan 
aslında yeryüzünde kendini arı-
yor, lakin yanlış yerde aradığı 
için eli boş dönüyor. İnsan huzu-
ru, saadeti ve kendini gerçek-
te olduğu yerde değil, bulmak 
istediği yerde arıyor. Bir proble-
mi yanlış çözen bir öğrencinin 
doğru cevabı bulmaya çalışmak 

yerine soruyu değiştirmeye çalış-
ması gibi bir şeydir.

Çözüm arayanları karşısına 
öylesine cazip alternatifler çıkı-
yor ki insanın aldanmaması ger-
çekten zor görünüyor. Kendini 
arayan insanın karşısına hepi-
mizin bildiği pek çok cazibedâr, 
saptırıcı şey çıkacak ve kişiyi 
kendisinden uzaklaştırmak iste-
yecektir. İnsan, başka şeylerin 
kendisi ile arasına girmesine 
müsaade etmemelidir. Aslında 
bu durum kişinin kendisi ile 
olan mücadelesidir ve Allah’tan 
başka yardımcısı da yoktur. 
O halde kendimizle aramıza 
Allah’tan başka şeylerin (dünya-
nın) girmesine müsaade etme-
meliyiz.

“Ey iman edenler! Size hayat 
verecek şeylere sizi çağırdığı 
zaman, Allah’ın ve Resûlü’nün 
çağrısına uyun ve bilin ki Allah, 
kişi ile kalbi arasına girer. Yine 
bilin ki, O’nun huzurunda topla-
nacaksınız” (Enfal 24)

İnsanın kendini aradığı 
pazarda pek çok sahte kimlik 
satıcısı mevcut olduğunu görü-
yoruz. Hakikat tacirleri bitip 
tükenmeyen projeleri ve yeni 
vaatleri ile insanları ayılmaktan 
alıkoymaya ve aldatmayı sürek-

li kılmaya çalışıyorlar. Bunlar 
öyle mahir pazarlama yapıyor-
lar ki kişiyi aslında olmadığı 
bir kişiliğe inandırıp kendine 
ait olmayan kimliği hem çok 
pahalıya satabiliyorlar. Okumak, 
makam sahibi olmak, meşhur 
ya da zengin olmak kişinin “işte 
ben buyum!” demesine yol aça-
bilir. Böyle düşünmek insanın 
kendine ait olmayan bir kimli-
ğe bürünmesine yol açar ki bu 
apaçık bir sapmadır. İnsanın bu 
sapmadan kurtulması için fıtratı-
na ve özüne (fabrika ayarlarına) 
dönmesi gerekiyor.

İnsan dış dünyayı duyu 
organları vasıtasıyla inceler ve 
tanır, fakat kendisi bu şekil-
de tanıması mümkün değildir. 
Fizik, kimya vs. bilgileri sayesin-
de tabiatı tanımak mümkündür, 
lakin bunların hiçbiri insanın 
kendini tanıması noktasında bir 
işe yaramaz. İnsanın yüzü dış 
dünyaya dönük olduğundan 
madde ile ilgilenmeye meraklı-
dır. Çok uzaklardaki yıldızları 
incelemek için elimizde teles-
koplar var ama iç dünyamızı 
tanıtacak bir alet yok! Çünkü 
göz her şeyi görebilir ama ken-
dini göremez. O halde kullanma 
kılavuzuna (Kur’an ve sünne-
te) başvurmaktan başka bir çare 
görünmüyor demektir.

Kendine dönüp bakamayan 
nasıl bir hapishanede olduğunu 
da fark edemez. Dış dünya öyle-
sine cazip hale getirilmiş ki hiç 
kimse gözünü buradan ayırıp içe-
riye bakmaya teşebbüs etmiyor. 
Böylece insan aslında kendinden 
uzaklaşıyor. Kendi varlığı ve özü 
hakkında tefekkür etmeyen kişi 
etrafını saran yalnızlık duvarları-
nı kalınlaştırmaktan başka bir şey 
yapmaz. Kendisi hariç her şeye 
ilgi gösteren kişinin sonu kendini 
unutmasıdır.
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İslâm’ın sosyal alandan atılması 
ve mistik mecralara sürüklenmesi 
sosyal ve siyasal alanda büyük 
bir boşluk yarattı. Gerek batıdan 
gelen seküler düşünce biçimi ve 
hayat tarzı, gerekse doğudan gelen 
mistisizm, İslâmi sosyal talepleri 
olmayan bir inanç sistemi olarak 
tanıttı. Bu, İslâm’ın sosyal alan-
dan çekilişinin başlangıcıydı. Bu 
çekiliş insanlığın fetreti olmuş-
tur diyebiliriz. Bu çekiliş, insanlık 
âlemindeki sosyal ve siyasal dep-
remlerin başlangıcını oluşturdu. 
Bu geri çekilişle oluşan boşluğu 
ideolojiler doldurdu. Sosyalist 
ideoloji bu boşluğu doldurmaya 
çalışan bir hareket olarak kendini 
gösterdi. İnsan hayatına, siyasal 
alana dair söyleyecek sözü kalma-
yan Müslümanlar solun geliştir-
diği daha çok ekonomik temelli 
sosyalist akıma çok büyük tepki 
verdiler. Bu tepki kendi inanç sis-
temlerinin bilincinden hareketle 
doğmuş özgün bir tepki değildi. 
Daha çok emperyalist menşeli, 
zihinsel dikte yoluyla kabul ettiri-
lirmiş bir tepkiydi. Sosyalist akım-
lara aşırı tepki veren dini gruplar, 
buna karşılık bir alternatif düşün-
ce sistemi ya da hareket tarzı da 
geliştiremedi. Mesela kapitalizme 
ve emperyalizme karşı bir reaksi-
yon gösteremedi.

Müslümanlar için öcü ola-
rak gösterilen sosyalizm kötü de 
sanki insanlığın yüz karası kapi-
talizm ve emperyalizm çok iyi bir 
şey mi? Komünizme, sosyalizme 
tepkisel bir tavır geliştiren gerek 
dini gerekse milliyetçi çevrelerin 
küresel kapitalizme ve emperya-
lizme karşı “uysal bir koyun” gibi 
durmaları bir akıl tutulmasının 
ve beyin kontrolünün eseridir. 
Toplumsal anlamda hiçbir iddiası 
olmayan Müslüman tipinin dün-
yayı kasıp kavuran emperyalizm 
ve kapitalizme karşı cephe oluş-
turmak zorunda kalan sosyalistle-

İ
nsanin tabiatında, nefse hoş 
gelenin, nefse zor gelene, kolay 

olanın, zor olana, basit olanın, 
karmaşık olana, zahmetsiz bilgiyi, 
zahmetli bilgiye göz önünde bulu-
nanın, gizli olana tercih vardır.  
Tüketim kültürünün değişmez 
babası olan kapitalizm, yeryü-
zündeki her şeyi tüketim çarkları 
içine alarak insanlığı yok oluşun 
menziline doğru hızla götürüyor. 
Bu gidişle insanlık âlemi uçu-
rumdan aşağı tepetaklak yuvarla-
nacak. Kapitalizmin doğurduğu 
maddesel tüketmeyi yeniden izah 
etmeye gerek yok. Uzun çözüm-
lemeler yapmaya da hiç niyetim 
yok.

Asıl tükenişin manevi hayat-
taki tükeniş olduğu acı bir ger-
çek olarak duruyor önümüzde. 
Çünkü kapitalizm eritmediği yoz-
laştırmadığı hiçbir değer bırak-
maz. Ortaya koyduğu batıl anlayı-
şın bu sonucu doğuracağı gün gibi 
ortadadır. “İnsan iktisadi bir hay-
vandır” önermesi size neyi ifade 
ediyor? Bu önermenin öncüllerini 
de içine katarsak insana biçilen 
rolün ne olduğunu anlayabiliriz. 
“İnsan düşünen bir hayvandır”, 

“İnsan konuşan bir hayvandır” 
ve “İnsan ekonomik bir hayvan-
dır”…. İnsanı ekonomik bir hay-
van olarak gören batılı bakış tarzı 
insanı nereye götürebilir?  İktisadi 
hayvanlıktan başka kendisine rol 
biçilmeyen insan hangi kutsal 
değerin erdemli duruşunu sergi-
leyebilir? Rol belli: “İktisadi hay-
van.”

Kapitalist Tüketim Kültürü

Kapitalist fikir babaları tara-
fından belirlenmiş sınırlar içine 
sıkışan insandan ideal değerler 
peşinde koşmasını da beklemek 
abesle iştigal etmektir. Kendisine 
biçilen rolün bilinçsiz müdavi-
mi olan insan, bu yapay çerçeve 
içinde kendisine tanınan özgürlük 
sınırlılığında bazı dini ritüelleri 
tekrarlayarak üzerindeki sorumlu-
luktan kurtulduğunun yanılgısına 
düşmektedir. Bütün sapmalar bu 
tarihi yanılgının eseridir. Dinin 
şekli tarafını alıp, fikri tarafını 
es geçmek Müslümanların tari-
hi sapmasının başlangıcıdır. Fikri 
donanımı bir kenara iterek şekli 
donanımın cezbesine kapılan 
Müslüman tipi gelişti hep. 

Emsali KARADUMAN

TÜKETİLEN DİN: İSLÂM

Kapitalist fikir babaları tarafından belirlenmiş sınırlar içine 
sıkışan ve kendisine b içilen rolün bilinçsiz müdavimi olan insan,  
tanınan özgürlük sınırlılığında bazı dini ritüelleri tekrarlayarak 
üzerindeki sorumluluktan kurtulduğu yanılgısına düşmektedir.   

Böylece fikri donanımı bir kenara iterek şekli donanımın 
cezbesine kapılan Müslüman tipi gelişti hep. 
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re söyleyeceği hiçbir sözü olamaz. 
Çünkü adama şunu derler: Baskı, 
zulüm ve sömürüyü yok etmek 
üzere doğmuş bir dinin temsilcisi 
olarak sen bu emperyalist baskıya 
karşı  ne yaptın? Sosyalist akımlara 
karşı tepki ağırlıklı olarak İslâm’ı 
bilmekten kaynaklı bir tepki 
olmayıp Amerikancı, NATO’cu 
ve Gladyocu propagandanın tesiri 
olduğu gün gibi ortada. 

Kolaycı Müslümanlığı bu 
tavırda rahat görebiliyoruz. 
Emperyalistler sürekli kolaycı 
Müslümanlığı öğütler. Necip Fazıl 
Kısakürek’in Batıcı Türk aydınla-
rının yenilik anlayışını ifade ettiği 
şu veciz dizelerindeki durumun 
benzerini Müslümanlarda görü-
yoruz. Ne diyordu Necip Fazıl: 
“Bir şapka bir maymun bir eldi-
ven ve İnkılâp.” Aynı durumu 
İslâm alemi için şöyle çevirebiliriz: 
Bir sarık, bir tespih bir cübbe ve 
İslâm!.. İslâm’ın özü olan vahye 
dayalı fikri yanını atıp sakal, sarık, 
tespih, takke gibi tamamen şekle 
dayalı yönünü ön plana çıkarmak 
İslâm’ın posasıyla uğraşmaktır. 
Maalesef İslâm’ın posasını çıkar-
dılar. İşte bu kolaycı İslâm’ın en 
büyük göstergesidir. Zaten emper-
yalistlerin istediği Müslüman tipi 
de bu değil mi? Emperyalizme 
karşı gelmek, kapitalizme karşı 
gelmek biraz zor iş. Bu nedenle 
cübbeci, sarıkçı, takkeci, tesbi-
hatçı, dersçi, şehyci, hoca efen-
dici bir İslâm anlayışı ve yaşayış 
tarzı daha kolaycı ve zahmetsiz. 
Bir takım dini ritüelleri yerine 
getirerek  ahretini garanti altı-
na almaya çalışan basit düşünüş 
tarzı hiçbir zaman yeryüzünün 
zorbalarına zarar veremez; onla-
rı engelleyemez. Sadece tespihle, 
takkeyle sarıkla cübbeyle küresel 
emperyalizme karşı savaşamazsı-
nız. Ancak bu tavırla yeni nesille-
re komedyen olursunuz. Gelecek 
nesiller bizden küresel düzeyde 
epistemolojik bir duruş bekliyor. 
Fikir bekliyor. 

Şu gerçek asla unutulmama-
lıdır. İslâm bir şekiller bütünü 
değildir. İslâm ritüellerle örülü 
bir tapınak dini de değildir. İslâm 
ilahi öğüdün vazettiği bireysel aklı 
kolektif akla çevirmeyi amaçla-
yan bir tavır ve hareket dinidir. 
Dinin sadece ritüellerini tekrar 
ederek kurtuluşa ereceğini sanan-
ların doğunun Budistlerinden, 
Hindularından, Şamanlarından 
bir farkının kalmayacağı ortada-
dır. Şu halde İslâm’ı sosyal hayat-
tan soyutlamaya, onu anlamsız 
hareketlerden örülü inanış sistemi 
haline getirmek ona yapılmış en 
büyük ihanettir. Bu ihanetin far-
kına bile varmayan milyonlarca 
insan var dünyada. Her şeyden 
kötüsü, kendini din önderi olarak 
tanıtan bir takım zevatın da bu 
yanlış bilgi ve tutumu benimsemiş 
olması. Bu hepsinden daha vahim 
bir yaradır.

Sanayi devrimiyle birlikte 
kapitalizmin sosyal ve siyasal ala-
nın merkezine oturması, insanı 
hayatın merkezinden alıp yeri-
ne sermayeyi koyması tarihi bir 
gerçektir. Bu acımasız ekonomik 
değişimin getirdiği sosyal değişim 
karşısında Müslüman’ın söyleye-
cek bir sözü olmayınca yâda cılız 
kalan bir takım seslerde tesirsiz 
kalınca oluşan boşluğu devrimci 
sol fraksiyonlar aldı.

Tüketimi körükleyen kapi-
talizmin gölgesinde dinde alı-
nıp satılan bir mala dönüştü. 
Mezarlıklarda satılan Yasinler, 
Fatihalar, türbelerde okunan ayet-
ler, parayla satılan muskalar, yine 
ticari bir meta haline gelen yal-
dızlı dua kitapları… Son çeyrek 
yüzyılda İslâm âleminde müthiş 
bir din endüstrisi doğdu. İlahi 
kasetlerinden tut, tespih takke 
şalvar, sıfır yaka gömlek, tesettür 
kıyafetlerine kadar bu endüstrinin 
maddi olan kısmı. Bir de bu din 
endüstrisinin göze görünmeyen 

maddi olmayan yönü var. Düğün 
ve sünnet töreni organizasyonları, 
bol hamaset, mitoloji ve menkıbe 
ile süslenmiş iftar programları. Ve 
bu programlarda dönen devasa 
paralar… Gırtlağı söküle sökü-
le menkıbe anlatan hocalar çağın 
zalimlerine ve kâfirlerine yönelik 
bir kelime dahi etmemektedirler. 
Yani kısaca İslâm’ın mesajını çağa 
uyarlamamaktadırlar. Çünkü çağa 
uyarlamak belli külfetleri getiri-
yor. Kapitalist para babalarını kar-
şınıza alıyorsunuz. Tröstleri, kar-
telleri medya baronlarını, sömü-
rücü borsa sistemini, kısaca tüm 
sömürücü vampirlerle uğraşmayı 
gerektiriyor.  O zor iş. Ne gerek 
var. Bir iki hamasi hikaye anlat, 
biraz menkıbe, mitoloji az gözyaşı 
salya sümük, gelsin para.

Kapitalist tüketim kültürü 
İslâm’ı da fena halde harcamak-
tadır, tüketmektedir. İslâm’ın 
çağın sosyal ve siyasal sorunlarına 
söyleyecek bir sözünü bırakma-
maktadır. Kapitalizmin cezbesine 
kapılan Müslümanlar, bu acımasız 
tüketim canavarının dişlileri ara-
sında İslâm’ı  harcamaktalar. Bu 
acımasız tüketimin arasında hır-
palanan ve gizlenen İslâmi düşün-
ce bazı Müslüman aydınlar tara-
fından her ne kadar değerli eser-
lerle gündeme getirilmeye çalı-
şılsa da kısık kalmaktadır. Şekli 
olan insanlara daha cazip geliyor. 
Kapitalizmin vazettiği kolay para 
kazanma ve kolay yaşama düşün-
cesi Müslümanlarda bu şekilde 
kendini gösteriyor. Ahireti kazan-
manın yolunun birtakım şekli şey-
leri yerine getirmekten geçtiğini 
sanan bazı safdiller var. Bu paracı 
düzenin basit ve kolaycı ticari 
aklının İslâm’a eklemlenmiş basit 
durumudur. Sevapları, günahları, 
cennet kazanma yolunu dahi basit 
sayısal hesaplara indirgeyen bu 
bakış tarzı kolaya kaçışın en bariz 
göstergesi değil mi? Falanca duayı 
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kırk defa okursan şu olur, filanca 
ayeti şu kadar okursan bu olur…  
İslâm sayısal verilere indirgeneme-
yecek, istatistikî verilerle anlatıla-
mayacak kadar büyük ve evrensel 
bir dindir. 

İndirgemeci Bakış Tarzı

İslâm’ı sadece bireye indirge-
yen, indirgemeci bakış tarzı onun 
evrensel mesajının algılanması 
önündeki en büyük engel olarak 
duruyor. Sadece bireysel ibadetleri 
yerine getirmekle ebedi kurtulu-
şa ereceği yanılgısı çözümlenmesi 
gereken önemli bir sorun. İslâm 
elbette bireye hitab eder. Ama 
öncelikle akli bir kabullenmeyi 
öğütler. Sonra bireysel kabullenme 
ve bireysel akıl toplumsal kabul-
lenme ve toplumsal akla dönü-
şür. Bu toplumsal kabullenme ve 
toplumsal akıl, adaletli toplumsal 
bir düzen doğurur. Günümüzdeki 
İslâm algılaması buna taban taba-
na zıttır. Kuranı algılama biçimi-
nin içinde akıl yok. Akıl olmadı-
ğı için toplumsal bir duruş yok. 
Bireysel akıldan çok bireysel şekil, 
toplumsal duruştan çok toplumsal 
koyunluk var. Şeyhlerin ve Hoca 
efendilerin güttüğü akıl yoksunu 
bir kitle var. Ferdi akıldan sos-
yal aklı çıkaramamış bilinçsiz bir 
sürü var. Bu sürü psikolojisiyle 
dünyada hangi medeniyeti oluş-
turabiliriz. Mistisizm damarları-
na kadar işlemiş Müslümanların. 
Ayetlerdeki akılcı öğütleri çıkar-
mak yerine, anlamsız tekrarlar-
la mistik seanslar oluşturmak… 
Kur’ân’ı dini musikinin enstrü-
manı haline getirerek kendince 
mutlu olmak.  

Kötülük ve şeytanlık küresel-
leşti. Küresel şeytanlığa karşı küre-
sel bir düşünce sistemiyle, küresel 
bir tavırla mücadele etmek gerekir. 
Yoksa kötülüklerin üstünü örte-
rek, kötülüklerden kaçarak, gör-
mezden gelerek yok edemezsiniz. 

Kurulan yeni dünya düzeni içinde 
kendine bir yaşam alanı oluştu-
ran Müslüman, Küresel düzenin 
mimarlarınca çizilen sınırlılıklar 
içinde din yaşamaya çalışması bir 
nevi deve kuşu tavrı, bir nevi öküz 
hürriyeti oluyor.

Bütün bunlara bakarak İslâm’ın 
fena halde tüketildiğine ve acıma-
sızca harcandığına şahit oluyo-
ruz. Son yüzyılda reddiyeci sol 
ile istismarcı sağın arasına sıkışan 
Müslüman, kuran kaynaklı özgün 
bir düşünce sistematiği oluştu-
ramadı. Sağ zaten özü itibariyle 
istismarcıdır. Sağın ürettiği şekilci, 
mantık dışı dini yaşantıya tepki 
koyan sol Vahye dayalı düşünce 
sistemini toptan reddetti. Şekle 
olan tepki, İslâm’ın özünü de kap-
sadı. Bu tutumda istismarcıların 
işine geldi. Ve şekilci Müslüman 
tipinin üremesi sağlandı. Sağcılık 
ve muhafazakârlığı Müslümanlık 
sanan yığınlar sürüler halinde sağ 
fraksiyonların ve mistik dini grup-
ların kucağına itildi. İslâm sağa 
emdirildi, sağın içinde eritildi. 

Hâlbuki yapılması gereken 
İslâm’ın ontolojik bilgisini ortaya 
çıkarıp insanlığa sunmaktı. Bunu 
yapmak istismarcıların işine gel-
mez. Bu arada Kur’ani düşünce 
harcandı, İslâm tüketildi. Olan 
sapasağlam duran İslâm’ın kendi-
sine oldu. İslâmi bilgi gözlerden 
kaçırıldı. Hakikatlerin üstü örtül-
dü. Kökü bırakıp dal ile yaprak 
ile uğraşıldı. İslâm baş aşağı çev-
rildi. Gerçekler hep toplumdan 
kaçırıldı. Din adamaları hep işin 
kolay tarafını gündeme getirdi. Bu 
birazda Müslüman’ın beklentisiy-
di. Zihinler hep kapitalist ticaret 
mantığına odaklanmıştı. Para ver 
mal al. Tespih çek. Sarık tak, sakal 
bırak cenneti kazan!

İslâm ortaya koyduğu cihan-
şümul düşünceyle, vazettiği ilahi 
düsturla sapasağlam yaşamak-
tadır. Fakat bu yüce gerçekliğin 

ve yalın hakikati dillendirmekle 

başına gelecek zor ve meşakkat-

li olayların ıstırabından çekinen 

Müslüman şekle yönelmenin 

kolaycılığına kaçmaktadır. Bu 

tutum çağdaş düzenler ve felsefi 

sistemlere karşı İslâm’ın söyleye-

cek bir sözünü bırakmamakta-

dır. Asıl işin düşündürücü tarafı 

budur. Müslüman’daki bu mantık 

dışı şekilci ve riya dolu tavırları 

gören seküler çevrelerin, bu kişi-

lerin şahsında, bu şekli ekollerin 

nezdinde İslâm’ın kendisini yar-

gılamaları…  İşin fecaat arz eden 

tarafı budur. 

Şu halde yapılması gereken 

en önemli şey şu: Vahyin özüne 

dönmek.  İslâm’ın ortaya koy-

duğu evrensel düşünce sistemini 

öne çıkarmak. Nebevi hareket tar-

zını yeniden okumak. Kaçamak, 

kolaycı, kapitalist, materyalist 

din anlayışını bırakmak. İslâm’ın 

şekilden önce fikirde var oldu-

ğunu bilmek. Çünkü kitabı-

mızın ilk emri “OKU” ayetidir. 

Kitabımız Kur’ân’da zulme karşı 

çık. Doğruyu söyle. Haktan, doğ-

rudan yana ol. Zulmü alkışlama. 

Zalimlerle birlik olma. Çıkarım 

zedelenmesin diye hakikati gizle-

me, örtme vs. şeklinde anlamlar 

çıkan yüzlerce ayet var. 

İslâm’ı bütün hurafelerden 

arındırarak Vahyin ortaya koy-

duğu hayat düşüncesini ve 

Allah’ın elçisinin uygulamalarını 

da bununla birleştirerek insan-

lığa sunma vaktidir.Yoksa yap-

macıklığın, kolaycılığın, şekilcili-

ğin, hurafe ve bidatlerin musallat 

olduğu bir din anlayışıyla helak 

olup gideceğiz. Bu bakış tarzına 

sahip İslâm anlayışının da insanlı-

ğın problemlerine asla çare olama-

yacağını belirtmek gerekir. 
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İ slâmcı aydınlar, ekseriyet 
yahut görünür olanları hatta 

dergilerde ve gazetelerde 
yazanlar bakımından 106 yıldan 
bu yana olayları yanlış değer-
lendirme tavrından maalesef 
kurtulamadılar. Neden, 106 yıl, 
dedim. Önce onu belirteyim. 
Malum 31 Mart 1908 tarihi-
nin üzerinden beri 106 yıl geç-
miştir. Bildiğimiz gibi o tarih-
te Osmanlı İmparatorluğunun 
otuz dördüncü padişahı sultan 
II. Abdülhamit o günkü lisan 
ile hal edilmişti. Yani oldukça 
usturuplu bir darbe ile tahttan 
indirilmişti.

Denilebilir ki ne var bunda? 
Tahttan indirilen ilk padişah 
II. Abdülhamit mi ki böyle bir 
kilometre taşından bahsediyor-
sun? Evet, bu itiraz ilk bakışta 
doğru gibi gözükebilir. Zira nice 
Osmanlı padişahının boyunları 
vuruldu zindanlarda boğdurul-
du. Ayrıca sadrazamlar öldürül-
dü, hal edildi… II. Abdülhamit 
de bunlardan biri değil midir? 

Bana kalırsa durum hiç öyle 
değildir. Çünkü daha evvelki 

Osmanlı padişahlarının hal edil-
me sebebi ile II. Abdülhamit’in 
hal edilme sebebi bir değildir. 
Onun hal edilmesinin sebebi 
1898 yılında toplanan Dünya 
Birinci Siyonist Kongresi’nde 
alınan karar gereğidir. Neden 
böyle bir karar alınmıştır? 
Zira İngilizler ve kraliçe üze-
rinden 1853 Kırım savaşından 
beri Osmanlıya borç veren 
Yahudiler, II. Abdülhamit’ten 
bu borçların silinmesi karşılı-
ğında Filistin’den toprak talep 
etmişler fakat ondan olumsuz 
cevap almışlardır.

II. Abdülhamit Filistin toprak-
larının Müslümanlar için müba-
rek olduğu ve Hz. Ömer zama-
nında fethedildiğini belirterek 
vatan topraklarının para ile satı-
lamayacağını Siyonistlerin yüzü-
ne söylemiştir. Bunun üzerine II. 
Abdülhamit’in darbe ile düşü-
rülmesi fermanı Siyonistlerce 
imzalanmıştır. Pekiyi bu fermanı 
kim yerine getirecektir?

Malum olduğu üzere 
Dünya’da Siyonistler ateşe 
ellerini sokmazlar ve “maşa” 

kullanmak yolu ile mesele-
lerini halletmeyi hedeflerler. 
O zaman da bu yola başvur-
dular. Bugün itibariyle birinci 
yılını geride bıraktığımız Gezi 
Parkı eylemlerinde görüldüğü 
üzere II. Abdülhamit’i darbe ile 
indirmek için Saraya yürümüş-
lerdir. Aynen Haziran 2013’de 
Dolmabahçe’deki başbakanlık 
ofisine yürüyenler gibi.

Şayet başbakanlık koruma-
ları, oraya yürüyenleri berta-
raf etmese idi amaç aynı idi. 
Abdülhamit’i darbe yolu ile ikti-
dardan indirdikleri gibi Recep 
Tayyip Erdoğan’ı da iktidardan 
indirecekler ve arkalarında yer 
alan küresel haber kanallarıyla 
dünyaya ilan edeceklerdi. Yani 
son tahlilde yapılmak istenen 
bu idi...

Aslına bakılırsa, Abdülhamit 
zamanında yapılan da aynen 
böyle idi. Mahmut Şevket Paşa 
komutasındaki Hareket ordusu 
padişahı ve sarayı kuşatmış ve 
Siyonist Kongre’nin birinci top-
lantısında aldığı infaz fermanını 
“gönüllü ajanlıkla” gerçekleştir-
miştir...

Şimdi gelelim, bazı İslâmcı 
aydınlarımızın o günkü ve 
bugünkü tutarsızlıklarına hata-
lı ve yanlış siyasi yorumlarına, 
daha doğrusu basiretsizlikleri-
ne. O gün olduğu gibi bugün 
de bazı İslâmcılar günü birlik 
düşünmekte, çifte standartçı 
bir tutum takınmakta, siyasi 
olan konusunda ilkesel davran-
mamakta ve dolayısıyla benzer 
davranışlar sergilemektedirler. 

Bugün ülkemizdeki kimi 
İslâmcılar, ait oldukları çevrenin 
sesini dillendirmekte,  stratejik 
ve siyasi konulardaki değerlen-
dirmelerinde, tahlillerinde hata-
lı ve yanlış değerlendirmeler-

Mustafa ALBAYRAK

Siyasi Yorumda 
Basireti Bağlanan        
Köşe Yazarları 

Bazı İslâmcı aydınlarımız tutarsız, hatalı ve yanlış siyasi 
yorumlarıyla günü birlik düşünmekte, çifte standart bir tutum 
takınmakta, siyasi konuda ilkesel davranmamaktadırlar!...
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larımız kavga halinde ki iki tarafı 

da hoş tutmak sureti ile herkese 

şirin gözüken bir tavrı sergileye-

bilmektedirler. Veya herkesime 

muhalif gözükerek ayrımcılığa 

pozitif yönde tutabilir miyiz gibi 

yaklaşımlar sergileyebilmekte-

dirler. Böyle bir yaklaşım tutar-

sız bir tutumdur. Bahsettiğimiz 

yazarların gazetesinde araçsal 

olarak kullanılan tarihsel isim-

lere gönderme yaparak bunu 

biraz daha açayım.

Hz. Hüseyin‘e, “Yezid’in 

üzerine gitmese idi ölmezdi” 

diyenler ne kadar haklı ise; yol-

suzluk söylenti ve kumpaslarına 

sarılarak Türkiye Cumhuriyeti 

tarihinin en çalışkan iktidarını 

indirmeye ve yeniden dünya-

ya açılmaya çalışan ülkeyi tek-

rar kabuğuna çekmeye çalışan 

küresel emperyalist güçlerin 

ekmeğine istemeyerek de olsa 

yağ süren bazı İslâmcı yazarla-

rın halleri doğrusu içler acısıdır.  

Ekranlara çıkarak, “Efendim 

onlar da hatalı bunlar da hatalı” 

diyerek haklı ile haksızı doğru 

ile yanlışı aynı kefeye koymak 

kabul edilemez. Doğru olan 

tutum “haklıya haklı, haksıza 

haksız” diyebilmektir.

Yezid de Hüseyin de hatalı 

idi. İkisi de fevri davrandı veya 

ikisi de haklı idi Allah ikisine de 

sevap verdi demek, tutarsızlık-

tır, ilkeli davranmamaktır.

Bize düşen Hz. Hüseyin haklı-

dır, Yezid ise haksızdır ve zalim-

dir diyebilmektir... Başka türlü 

bir yaklaşım asla doğru değil-

dir. Doğru da olmaz. Dolayısıyla 

ülkemizde bugün yürütülen 

malum kavgada adaletin gere-

ği, idare-i maslahatçı davran-

mak yerine haklı olandan yana 

tutum takınmak olmalıdır!.

de bulunmaktadırlar. Burada 
öncelikle şöyle bir hataya dikkat 
çekmeliyiz: Her ilim adamı, her 
yazar, her konuda en güzel 
değerlendirmeyi yapamaz, iste-
se de yapması mümkün değil-
dir. Onlardan da onu beklemek 
insani olmaz.

Hatalı olan tutum ise, her 
konuda ahkâm kesmeye kalk-
mak, kendi görüşlerinin en 
doğru olduğu inancında olmak, 
bilmediği konularda da kesin 
hükümler veren yorumlar yap-
maya kalkmaktır. Zaman zaman 
birçok İslâmcı yazarlardan bu 
tür yaklaşımlarla karşılaşmakta-
yız. Bu konuda isim de verelim 
ki  geçmişle alakalı daha gerçek-
çi olsun iddiamız.

II. Abdülhamit’e karşı çıkan 
onun halline direkt veya dolay-
lı destek verenlerin isimleri ilk 
duyduğumuzda inanmakta 
güçlük çekeceğimiz şahısların 
isimleridir... Mehmet Akif, Said 
Nursi, Elmalılı Hamdi Yazır gibi 
düşünce adamları, Abdülhamit 
konusunda ciddi siyasi değer-
lendirme hataları yapmışlardı. 

Bugün hepimizin isimlerini 
saygı ile andığımız bu kişiler 
gerçekten de İslâmi düşünceye 
hizmetleri olmuş İslâmcı aydın-
lardır... Kendilerini rahmet ile 
anmakla, samimiyetlerinden 
şüphem olmamakla beraber bu 
zatların o günün şartlarındaki 
İslâmcılıklarından kaynaklanan 
siyasi yorumları birçok açıdan 
eksik ve hatalı idi...

O gün bu kişiler, II. 
Abdülhamit’e çok sert eleş-
tiriler yöneltmişler, yazılar ve 
şiirler kaleme almışlardı. Oysa 
düşünsel anlamda doğru gibi 
gözüken bu yaklaşım, aslın-
da siyasi ve stratejik anlamı 
ile Abdülhamit’in haledilmesine 
katkı sağlamaktan başka bir işe 
yaramamıştır.

Bunu Siyonistler tarafından 
“kızıl sultan” ve “müstebit” 
denilerek (tıpkı bugün başba-
kana “diktatör” denildiği gibi) 
fermanını imzalayanlara destek 
vermelerinden hareketle ve 
üzülerek söylüyorum...

Siyonistlerin kararını uygu-
lanmasına destek verenlerden 
bir kaçı da bizim basiretsiz 
İslâmcılarımızdır. Basiretsizce 
hareket ederek batmakta olan 
devleti korumak için her türlü 
çareye başvuran sultan II. 
Abdülhamit’e “müstebit“ dam-
gasını vurdular. Tıpkı bugün 
bazı İslâmcı köşe yazarlarının 
yaptıkları gibi..

Hak ile batıl savaşırken, tüm 
dünya Recep Tayyip Erdoğan’ın 
şahsında hükümete karşı yürü-
tülen savaşın arkasında yer alır-
ken, kimi yazarlarımız sorum-
suzca bir tutumla  “tarafsızlık” 
adı altında hem nalına hem 
mıhına vurmak gibi bir yolu 
tutarak hareket edebilmekte-
dirler.

Milletine, İslâm’a, ülkesine 
başka ülkeler adına ihanet eden 
bir nifak hareketinin milletin ira-
desine karşı haince savaş yürü-
türken  “Efendim iki tarafında 
aynı oranda hataları var”  gibi 
eyyamcı yorumların hiçbir ciddi 
yönü yoktur. Böyle bir yaklaşım-
la bir yere varılabileceği kana-
atinde değilim. Merhum Cemil 
Meriç’in dediği gibi  “ zulmün 
olduğu yerde tarafsızlık namus-
suzluktur”..

Ülkesine, dinine ve 
Müslümanlara ihanet eden 
bir tutumu sergileyen “nifak 
hareketi” ile ona karşı direneni 
aynı kefeye koymak neresin-
den bakılırsa bakılsın büyük bir 
basiretsizlik örneğidir. Üzülerek 
görüyoruz ki kimi İslâmcı yazar-
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 DERGİ FUARI VE UMRAN 

D
ergiciliğin nasıl zor şartlar 

içinde olduğunu, defalarca 

yaşayarak bilenler bir derginin 

birkaç yıl devam etmiş olması-

nın dahi ne kadar önemli oldu-

ğunu bileceklerdir. Dergiler, 

öteden beri İslâmcı hareketin 

herkesle, yazılı olarak  irtibat 

kurduğu gündemi yorumladığı, 

sorumluluklara dikkat çektiği 

yayın organları olmuştur. Bu 

yönüyle, dergiler gerek Osman-

lı devrinde gerekse 1940’ların 

sonundan itibaren Türkiye’de 

pek çok meselenin gündeme 

gelmesini sağlamıştır. Elbette 

sadece yazılarla sınırlı olmamış-

tır dergi faaliyetleri. Kimi zaman 

sohbetler, konferanslar hatta 

sempozyumlar düzenleyerek 

fikri dostluk halkasını geliştir-

meyi ve genişletmeyi öncelikleri 

arasında görmüştür dergiler.
Türkiye Dergi Editörleri ve 

Yayın Yönetmenleri Birliği TÜR-

DEB, fuarlarla, dergilere yeni 

ufuk ve güç katmaya devam 

ediyor. Önce kısaca TÜRDEB 

hakkında bilgi verelim. Birlik 

başkanı Muharrem Baykul birli-

ği ve faaliyetlerini şu cümlelerle 

tanıtıyor: “TÜRDEB bundan 6 

yıl önce bir araya geldiğimiz, 

birkaç editör arkadaşın fikriyle 

ortaya çıkan bir oluşum. Bir 

araya gelerek sektörel, yapısal, 

düşünsel ve dergiciliğin genel 

görünümü üzerine konuşmak, 

tartışmak üzere böyle bir giri-

şimde bulunduk. Tartışmalar 

neticesinde de, değişik çözüm 

önerileri ortaya atıldı. Bu çözüm 

önerilerden bir tanesi de bir 

fuar ortamının oluşması şeklin-

de tezahür etti. İlkini bundan 

beş yıl önce Türkiye Yazarlar 

Birliği’nin Sultanahmet’teki çok 

küçük, mütevazı bir ortamda 

gerçekleştirdiğimiz fuar, bugü-

ne gelindiğinde daha coşku-

lu bir şekilde devam ediyor. 

Önümüzdeki yıllarda da inşallah 

daha verimli, daha aktif birlik-

teliklere imza atmak istiyoruz.”

Önümüzdeki yıllarda fuara, 

İslâm ülkelerinden Avrupa’ya, 

Balkanlar, Kafkasya, Türk Dün-

yası, Arap ve Afrika ülkele-

rinden daha geniş bir katılım 

gerçekleşebilir. Abdurrahman 

Dilipak bu konuya değinerek şu 

hususa dikkat çekiyor: “Gelecek 

yıllarda daha geniş bir katılımla, 

milletlerarası bir fuar gerçek-

leştirebilirsek, sadece birbirimi-

Furkan GENÇOĞLU

Birlikte Üretmenin Fıkhı: 
Dergi Fuarı ve Umran
TÜRDEB’in (Türkiye Dergi Editörleri ve Yayın Yönetmenleri 
Birliği) düzenlemiş olduğu 5. Dergi Günleri Uluslararası Dergi 
Fuarı 7-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında Sirkeci Tren Garı’nda 
gerçekleştirildi. 

Abdurrahman Dilipak: 
“Gelecek yıllarda daha 
geniş bir katılımla, 
milletlerarası bir fuar 
gerçekleştirebilirsek, 
sadece birbirimizi 
daha yakından tanı-
maktan öte, millet-
lerarası bir ölçekte 
yayın yapan dergiler 
için de bir fırsat oluş-
turulmuş olur. İslam 
ümmetinin vahdeti 
için ortak bir anla-
yış zemini bu şekilde 
oluşturulabilir belki.”
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Panelde konuşan Abdul-

lah Yıldız Umran dergisinin 

Türkiye’de Müslümanlar için 

düşünmenin ve konuşmanın en 

zor olduğu dönemlerde Müs-

lümanların sıkıntılarını dergi 

sayfalarında işleyen ve Türki-

yeli Müslümanların sesi olmuş 

bir dergi olduğunu söyledi. 

Genel yayın yönetmeni Şemset-

tin Özdemir Umran’ın öteden 

beri Türkiye’de İslâmi hareketin 

sorguladığı önemli problemle-

rin tartışma sahası olduğunu 

ve yaptığı hizmetle çok önemli 

bir misyon üstlendiğini belirt-

ti. Cevat Özkaya ise Türkiye’de 

yazılı dergiciliğin yerini dijital 

dergiciliğin almaya başladığını, 

dergilerin dijital dergicilik anla-

mında atılım yapmaları gerekti-

ğini ifade etti.

Panel katılımcıların konuş-

macılara sorularını iletmesi ve 

konuşmacıların cevaplaması ile 

sone ererken, panelin ardından 

katılımcılara Umran dergisinin 

“İslâmcılar Muhafazakârlaştı 

mı?” başlıklı son zamanlarda 

yoğun ilgiye mazhar olan 235. 

Sayısı hediye edildi. 

zi daha yakından tanımaktan 
öte, milletlerarası bir ölçekte 
yayın yapan dergiler için de bir 
fırsat oluşturulmuş olur. İslam 
ümmetinin vahdeti için ortak bir 
anlayış zemini bu şekilde oluştu-
rulabilir belki.”

Dergi fuarı, kendi türünde 
dünyada bir ilk. “Hür tefekkü-
rün kaleleri dergiler” sloganı 
ile fuarın bu seneki ana tema-
sı  gençlik olarak belirlenmiş. 
Fuarda, düşünce, kültür, ilim, 
fikir, edebiyat, siyaset, mizah, 
gençlik ve çocuk dergileri bulu-
nuyor. Baylul, fuarda standı 
bulunan 150’yi aşkın derginin 
çoğunluğunun “İslamî içerikli” 
veya “İslamcı” diye tanımlanan 
dergilerden oluştuğunu ifade 
ediyor. Dergilerin sayısal olarak 
fazlalığını ise, İslâm’a dair bakış 
açılarındaki nüans farklılıkların-
dan kaynaklandığını ekliyor ve 
şöyle devam ediyor: “Hepimizin 
inandığı değerler ortak. Hz. Pey-
gamber sonrasından bu yana 
yaşanılan zaman içinde, gelene-
ğin oluşturduğu düşünsel algı 
farklılıklarından kaynaklanan 
yapısal, cemaatsel veya mez-
hepsel oluşumlar ortaya çıktı. 
Biz bunları bir ayet olarak görüp 
fuarımızda bir araya getirebili-
yoruz çok şükür. Dergi faaliyeti 
olarak, farklı farklı görüşlerden 
olsak da aynı çatı altında bir 
araya gelerek, aynı ortamda 
ortak iş yapmanın fıkhını da 
oluşturmaya çalışıyoruz.”

TÜRDEB’in 5. Dergi Gün-
leri Uluslararası Dergi Fuarında 
Umran dergisi  “en aktif siya-
si dergi” ödülüne layık görüldü. 
25 yıllık geçmişiyle Türkiye’deki 
İslâmcı dergiler arasında önemli 
bir yere/misyona sahip Umran 
dergisi ayrıca fuarın “onur konu-

ğu” olarak seçildi. 

Ödülleri fuar organizatörleri 
Asım Gültekin ve Murat Ayar 
takdim ettiği törende, “en aktif 
siyasi dergi” ödülünü Umran 
adına Muhammet Tutkun aldı. 
Tutkun konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, fuarın organizatör-
lerine teşekkür ettiğini belirte-
rek fuarın çok verimli geçtiğini 
ve devamının mutlaka getirilme-
si gerektiğini ifade etti. Umran 
dergisi olarak fuara katılmak-
tan onur duyduklarını sözlerine 
ekleyen Tutkun, bu tür orga-
nizasyonların Türkiye’de dergi-
ciliğin yaşatılması adına büyük 
önem taşıdığını belirtti.

Yoğun bir katılımın oldu-
ğu fuarda ayrıca Umran 
onuruna bir panel düzenlen-
di. “Türkiye’de Dergiciliğin 
İslâmcılığa katkıları ve Umran 
Dergisi” başlıklı panelin oturum 
başkanlığını yazar Cihan Aktaş 
yaptı. Umran dergisi genel 
yayın yönetmeni Şemsettin 
Özdemir, yazarları Abdullah Yıl-
dız ve Cevat Özkaya’nın konuş-
macı olduğu panelde Umran 
dergisinin yayıncılık serüveni ve 
Türkiye’de dergicilik hayatının 
sorunları ele alındı. 
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AçılımKitap, 2014

Yenilik, Yasaklama ve Yorum
Nasr Hamid Ebû Zeyd

Nasr Hamid Ebû Zeyd bu kitabında üç ana başlığı ele almaktadır: Yenilik, yasak-
lama ve yorum. Yazar bu konuları ele alırken siyasî despotizmle eşgüdümlü 
bir şekilde gelişen bilişsel despotizmi reddedip düşünce özgürlüğünü savunan 
bir anlayışla hareket etmektedir. “Yenilik (tecdit), daimi bir ihtiyaç; toplumsal, 
siyasal ve kültürel bir yürüyüştür. Yenilik olmazsa yaşam donuklaşır, ışıltısını 
kaybeder; kültürler bir kayboluş ve ölüm tüneline girer. Ancak her yenilenme; 
tarihsel, toplumsal, siyasal ve düşünsel bir bağlam içerisinde gerçekleşir. Bu 
yüzden herhangi bir alanda yenilenmenin, şu ya da bu düşünürün şahsi istek 
ve arzularından neş’et etmesi söz konusu değildir. Çünkü yenilenme; yaşamın zemininden 
kopuk, insanların daha iyi bir yaşam tesis etmek için girdikleri patikalarda verdikleri mücadeleler-
den, döktükleri terden bigâne bir şekilde epistemolojik / bilişsel semalarda yapılan bir seyir uçuşu 
değildir. Toplumsal, siyasî, ekonomik ve kültürel kriz anlarında yenilenme ihtiyacı daha da pekişir, 
hayatın her alanında olduğu gibi düşüncede ve bilimsel etkinlikte kendisini gösterir.” 

Aziz Feylosofum: Refik Halid’den 
Rıza Tevfik’e Mektuplar
Abdullah Uçman

Osmanlı döneminde milletvekilliği ve Milli Eğitim Bakanlığı yapmış ve 150’likler 
listesine alındığından uzun yıllar sürgünde yaşamış olan şair ve filozof Rıza 
Tevfik Bölükbaşı’nın terekesinden çıkan ve ailesi tarafından Abdullah Uçman’a 
emanet edilen mektupların arasında devrin siyasi, edebî ve kültürel meselele-
riyle alakalı, yakın tarihimize ışık tutacak birçok mektup bulunmuştur. Bunların 
içinde Refik Hâlid tarafından yazılmış altmış yedi mektup, yine Abdullah Uçman 
tarafından aslına uygun olarak hazırlanmış ve okuyucunun istifadesine sunul-
muştur. Ayrıca çalışmaya Rıza Tevfik’in yazdığı ve kendisi hakkında yazılmış on 
üç mektup da “Ekler” başlığıyla ilave edilmiştir.

Mana Yayınları, 

2014

Dergâh Yayınları, 

2014

İz Yayıncılık, 
2014

Geleceği Eskitmek: 
AKP ve Türkiye
Ahmet Çiğdem

İletişim Yayınları, 2014

Ahmet Çiğdem, AKP ikti-
darı üzerine, AKP devri 
Türkiye’si üzerine bir açık-
lama ve tartışma çerçeve-
si sunuyor. “AKP iktidarını 
yaratan bütün şartların 
‘sosyolojisi’, iktidarını sür-
dürmesini de sağlamakta-
dır” Çiğdem’e göre; “ama bu 
sürdürmenin ‘siyasal boyu-
tu’, büyük oranda ‘sevk ve 
idareden’ ibaret hale gel-
miştir.” Kitap, bu çelişmeyi 
sadece “AKP’nin meselesi” 
veya “AKP meselesi” olarak 
değil, Türkiye’nin mesele-
si olarak da düşünmeye 
davet ediyor.
Neoliberalizm fenomenini 
hesaba katan fakat AKP’yi 
neoliberalizmin Türkiye 
bayiliğine indirgemeyen; 
İslâmcılığın dönüşümlerini 
incelerken ezbere tasnifler-
le yetinmeyen bir analiz… 
Gezi Parkı olayları tecrübesi-
ne ve AKP’nin güncel çatış-
ma partneri olarak Gülen 
Cemaati’ne de bakarak.

Karbon Demokrasi
Timothy Mitchell

Petrol zenginliği siyasal sefalete mi götürüyor? Çoğunlukla böyle görünür ancak Karbon Demokrasi daha 
karmaşık bir hikâye anlatıyor. Timothy Mitchell bu önemli çalışmada enerjinin tarihini çevre siyasetiyle, 
demokrasi mücadelesiyle ve modern dünyada Orta Doğu’nun yeriyle birlikte yeniden düşünüyor.
Kömür gücünün yükselişiyle, onun üretimini yöneten üreticiler enerji sistemlerini durdurma becerisini 
kazandılar. Bu onların ilk kitle demokrasilerini inşa etmek için kullandıkları bir tehditti. Petrol Batı’ya bir 
seçenek sundu ve onunla birlikte yeni bir siyaset biçimi doğdu. Petrol, merkezi nesnesi -ekonomi- sonsuz 
büyümeye muktedir görünen, doğadan arındırılmış siyasal yaşamı yarattı. Bunun sonucu Orta Doğu’nun 
demokratik olmamasına bağımlı hale gelmiş bir Batı demokrasisiydi. Artık bunun sonuçlarını yaşıyoruz: 
Karbon demokrasi çağının sonunun geldiğini, yani artık ucuz enerjinin ortadan kaybolduğunu ve ekolojik 
düzenin karbonla beslenen çöküşünü haber veren krizle baş edemeyen, fakirleşmiş bir siyasi pratik.

Şiirin Saçağı Altında / Ali Emre

Şiirin Saçağı Altında, bazen kadim, bazen güncel bir sorun olarak şiirin saçağı 
altında biriken, yer tutan çeşitli konuların belli dikkatler, yorumlar, öneriler 
eşliğinde ele alındığı poetik ve eleştirel yazılar içeriyor. Ali Emre, hem “şairler 
loncası”na sokularak hem de “halkın minderi”ne ilişerek, şiirle ilgili birçok kavram 
ve konuyu “adalet” ve “ahlâkîlik” ilkelerini öne çıkararak sorguluyor. Farklı bir 
şiirin de, farklı bir eleştirinin de hâlâ mümkün olduğunu vurgulayan yazar, çeşitli 
örnekler ve temsilciler bağlamında eğildiği son dönem şiirimizle ilgili yeni ve 
cesur tesbitleriyle de dikkat çekiyor.
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