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umhurbaşkanlığı makamının konumu ‘Türkiye’yi kimin yöneteceği?’ sorusuyla doğrudan alakalıdır.
10 Ağustos 2014, Türkiye’de gerçekleşen seçimlerden birisi olarak tarihin sayfalarına kaydoldu.
Elbette ülke düzeyinde gerçekleşen her seçimin kendisine özgü bir önemi vardır; bazısında ülke yönetiminin önemli aktörlerinden milletvekilleri seçilir, bazısında ise yerel yöneticiler. Ancak 10 Ağustos’ta
gerçekleşen seçim çok daha başka bir sebepten dolayı da önemlidir; zira siyasal rejimin sembolü
niteliğinde olan kişinin seçimi gerçekleşti; Türkiye’nin on ikinci Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip
Erdoğan seçildi. Kuşkusuz, seçilen kişinin siyasal sistemdeki kilit konumu, seçimi önemli yapmaya
fazlasıyla yeter de artar bile. Bu sebeple de gerçekleşen seçim, tarihin hafızasında her zaman önemli
bir yere sahip olacaktır.
Bu açıdan ister “Yeni Türkiye” diyelim, isterse başka türlü isimlendirelim, 10 Ağustos cumhurbaşkanlığı seçimi ile Türkiye yeni bir döneme adımını atmıştır. Bürokratik vesayetin tanzim edici ve
koruyucu kurumu olan cumhurbaşkanlığı makamının, ‘doğrudan halkın seçtiği’ bir kişi tarafından
doldurulması ihmal edilemeyecek bir öneme sahiptir. Halkın, ilk defa, doğrudan cumhurbaşkanını
seçmesinin Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili geleneği nasıl alt üst ettiğini; çok daha da
önemlisi, bu seçimin sosyolojik anlamda Türkiye Cumhuriyeti’ndeki merkez-çevre ilişkileri açısından
cumhurbaşkanlığı nöbetinin sonu olup olmadığını anlamak için öncekileri genel hatlarıyla hatırlamak
ta yarar var. 1950’ye kadar gelen dönemde Türk siyasi yaşamına egemen olan güç, Cumhuriyet Halk
Fırkası ile partinin toplumsal tabanını oluşturan ve ideolojisini belirleyen asker-sivil kökenli “devletçi
seçkinler”dir. Bu dönemde hem Parti’nin hem de bürokrasinin siyaset ve yönetim anlayışı aynıdır.
Her ikisi de (esasında böylesi bir ayrışma tamamen zihinseldir, gerçekte tek yapı vardır) büyük ölçüde
eğitim imkânlarından mahrum kalmış halka, adeta “güdülmesi gereken bir sürü” anlayışıyla yaklaşırlar. Halkın “karar verme” yeteneği olduğunu kabullenmezler.
1960 yılı asker-siyaset ilişkisinde yeni bir süreci başlatır. Devletçi seçkinlerin silahlı kanadını teşkil
eden asker bu tarihten itibaren her on yılda bir olmak üzere toplam üç defa siyasi yapıya doğrudan
müdahale eder ve işleri kontrolüne alır. Dördüncü müdahalenin tarihi biraz gecikir ama bu dördüncüsü
dolaylı ve çok daha etkili bir müdahale olur. Beşincisi de yine bir on yıl sonra, 2007 yılında Abdullah
Gül’ün Cumhurbaşkanlığı seçimi aşamasında devreye girer. Bu müdahaleler Türkiye’nin ideolojik,
siyasi, ekonomik, toplumsal, kültürel sürecine yeni boyutlar ve anlamlar kazandırır. Kabul edilmelidir
ki seçimlerle iktidara gelen siyasilerin Türkiye için tasavvur ettiği vizyon ile, bürokratik elitin tasavvur ettiği vizyon birbiri ile uyumlu olmamıştır. Bu uyumsuzluk, devletin yönetiminde düzensizliği ve
erkler arası bir çatışmayı meydana getirmiştir. Bu sürece bürokratik iktidar elitinin radikal müdahaleleri, siyaset alanının daralması, siyasetin güdükleşmesi sonucunu doğurmuştur. Cumhurbaşkanının
ilk defa halk tarafından seçilmesinin hem parlamenter siyaset hem de devlet yönetimi açısından
neler getireceğini önümüzdeki yıllarda daha yakından göreceğiz. Bunun yanında kongre ve kurultay
süreçlerinin ardından siyasal partilerin vakit geçirmeden 2015 genel seçimleri için hemen çalışmaya
başlayacaklarını öngörebiliriz. Son on yıldır Türkiye’nin en önemli sorunlarından birisi hiç kuşkusuz
muhalefet sorunudur. Muhalefet partilerinin bir türlü AK Parti’ye alternatif bir politika üretememesi,
ülkenin ve toplumun değişim ihtiyacını fark edip alternatif bir değişim programı sunamaması ve
aksine hâlâ statükoda ısrar edişi Türkiye’de büyük bir muhalefet boşluğu yarattı. Bu boşluk AK
Parti’yi kendi siyasetini uygulama konusunda oldukça rahat bıraktı. Türkiye’de hem AK Parti hem de
muhalefet partileri açısından önümüzdeki yılın Haziran ayında yapılacak seçimlerin son derece önemli
olduğu aşikârdır.
Yeni sayımızda buluşmak üzere.
Umran
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Değişim Yasalarının
Farkında mıyız?
Bireysel ve toplumsal düzlemde değişimin ilahi yasaları değişmez. Bir toplumun
veya bir ümmetin, bir insan unsurunun kendi hâlini değiştirmek için karar
vermesi ilk şarttır. Halini değiştirmek için evvela irade beyan etmesi lazım gelir,
yoksa boşuna yalvarır durur ama hiçbir netice elde edemez.

Şemsettin ÖZDEMİR

H
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iç şüphesiz Müminlerin
Allah’ın ayetlerini ciddiye almaları onları hakkı
ile tanıyıp gereğini hikmetli
bir tarzda ortaya koymaları imanlarının gereğidir.
Allah’ın ayetleri ise sadece
inzal olunan ayetler yani
Kur’ân’ın ayetlerinden ibaret değildir. Üstelik ayetleri
sadece bununla sınırlamak
da büyük bir noksanlık olacaktır. İlahi Kelamın
ayetlerine ilaveten, kâinattaki ve nefislerdeki ayetlerin de varlığı söz konusudur. Bu noktada öncelikle şu ayeti kerime üzerinde ciddiyetle tefekkür
etmemiz lazım gelir: “İnsanlara ufuklarda ve
kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki
onun (Kur’ân’ın) gerçek olduğu, onlara iyice belli
olsun. Rabbinin her şeye şahit olması, yetmez mi?”
(41/53)
Tekrar hatırlatalım ki, iman edenlerin,
Müslüman milletin bu ayetleri hakkını vererek
okuyup anlamamak ve gereğini yapmak gibi hayati öneme haiz sorumlulukları vardır. Zaten bugün
içinde debelenip durduğumuz sorunların altında
yatan bu kavrayışın yokluğundan kaynaklanmak-

tadır. Kabul edilmelidir ki,
İslâm milletinin bütün bu
ayetleri aynı özenle, hassasiyetle anlayıp kavradıkları
ve gereğini yerine getirdikleri takdirde yeniden
dünyanın hâkimi olmaları
kolaylaşacaktır. Şimdi bahsettiğimiz ayetler çerçevesinde değişimin yasaları
konusuna değinelim.
Bilindiği üzere, kâinattaki ayetler Allah’ın
yaratılış yasaları olarak kâinata yerleştirdiği kanuniyetlerdir. Nefislerdeki ayetler-enfüsi ayetler
ise insanın fiziki ve ruhî dünyasındaki yasalardır. İnsanın övülen ve yerilen farklı özellikleri
mesela insanın tartışmacı olması, cimri olması,
haset edici olması vb. hususlar onun bünyesindeki yasalardır veya ayetlerdir. Bunlar gibi
insanların bünyesindeki çok temel yasa-ayet ise
şudur. “Bir toplum-insan kendini değiştirmedikçe
Allah o toplumu-insanı değiştirmez.” O nedenle,
Osmanlıların Batı karşısında sarsıntı geçirmelerinden beri ortaya konulan ıslah önerilerinde bu
ayete çok fazla atıf yapılmıştır. Hatta denilebilir
ki, bugün adına İslâmcılık dediğimiz fikri akımı
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DEĞİŞİM YASALARININ FARKINDA MIYIZ?
oluşturan mütefekkirler hususen bu ayete dikkat
tinin geneli Allah’ın değişim yasalarını bir yana
bırakarak yahut göz ardı ederek Allah’tan halini
çekmek durumunda kalmışlar ve İslâm milletine,
değiştirmesini beklemektedir. Oysa Allah bu yasaneyi kaybettiğini hatırlatmak istemişlerdir.
sını müminlerin ıstırap çekmelerine, milyonlarca
Bu ayet çerçevesinde bir insan -bir toplum
günahsız çocukların ölümü ile karşılaşılmış olmakendini değiştirmek için çaba göstermedikçe
sına rağmen değiştirmeyecektir.
Allah’ın o topluma-insana yardım etmeyeceğini
Hâşâ Allah herhangi bir kral değildir ki, ortaya
söyleyebiliriz. Burada Allah’ın kullarına yardım
koyduğu yasasını şunun bunun
etmesi konusuna değinmemek
hatırı için değiştirsin. Bu yüzolmaz. Keza Allah kullarına
Eğer
sadece,
kullarının
den İslâm dünyasının değiyardım eder fakat sadece herağlayıp
sızlanmalarıyla
şik bölgelerindeki savaş açlık,
hangi bir toplumun hatırı için
Allah
yasalarını
değiştiryoksulluk, tefrika, mezhep ve
kendi koymuş olduğu yasase
veya
Müslüman
olmak
meşrep asabiyeti gibi husussını da değiştirecek değildir.
tek
başına
yardımı
gereklardan öncelikle İslâm milleti
Dolayısıyla bu enfüsi ayeti
mesuldür. O nedenle felakettirse
idi
tarihteki
muhteciddiye almak ve gereğini
lerin asıl müsebbipleri hesap
yerine getirmek her mümin
şem devletler, Endülüs
günü yaptıklarının veya yapiçin olmazsa olmazdır. Nasıl ki
medeniyeti, Selçuklular,
madıkları için kitlelerin ölüme
Kur’ân ayetlerine inanan ancak
Osmanlılar, vb. devletler
terk edilmelerinin hesabını
gereğini yapmayanlar ceza
çökmez idi. Yani Allah’ın
mutlaka vereceklerdir.
görmekte iseler bu ayetleri de
Müslümanlara vermiş
bilip gereğini yapmak bir yana
olduğu iktidar nimeti kayFelaha Erenler,
farkında olsun olmasın aksibolmazdı. Kabul etmeliyiz
Hüsrana
Uğrayanlar
ne davrananlar da aslında ceza
ki bu değişim yasası bu
görmektedirler. Ne demek istiBireysel ve toplumsal düzümmetten önceki İslâm
yoruz? Allah’ın yasalarının gerelemde değişimin ilahi yasaları
milletlerinde de bu yasa
ğini yerine getirmeksizin sadece
değişmez. Bir toplumun veya
aynen işletilmiştir. Çaba
inananların yalvarıp yakarması
bir ümmetin, bir insan unsugösterip gayret gösteren
ile kendi yasasını değiştirecerunun kendi hâlini değiştirtoplumlar mutlu yaşağini zannedenler dünyada hep
mek için karar vermesi ilk
mış, tembellik yapan,
hüsrana uğramışlardır, uğraşarttır. Halini değiştirmek
çaba göstermeyen topmaya da devam edeceklerdir.
için evvela irade beyan etmesi
lumlar Müslüman da
Bireysel plandan topluluk düzlazım gelir, yoksa boşuna yalolsalar
varlık
gösterelemine kadar İslâm milletinin bu
varır durur ama hiçbir netihakikati fark edip ciddiye alarak
memiş tarihten silinip
ce elde edemez. O yüzden
yapıp ettiklerini yeniden gözden
gitmişlerdir.
tekrar tekrar Allah’ın değişim
geçirmeleri zaruridir.
konusundaki sünnetini değişTekrar hatırlatmak gerekirse,
tirmeyeceğini hatırlamak ve
Allah’ın değişim/dönüşüm konuhatırlatmak zorundayız. Zira Allah, hatır için
sundaki temel yasası şudur: “Müminler kendilekendi yasalarını asla değiştirmez. Öte yandan
rini değiştirmedikçe -veya insan kendisini değişağlayıp sızlamakla da yasaların gerektiği sorumlutirmedikçe- Allah insanın mevcut halini değiştirluklar yerine getirilmeden içinde bulunulan kötü
mez.” Yüce Allah hiçbirimizin hatırına değişim
şartların değişmeyeceği aşikârdır. Eğer sadece,
konusundaki yasalarının aksine davrananların
kullarının ağlayıp sızlanmalarıyla Allah yasalarını
durumunu değiştirmeyecektir. Bunu gereğini
değiştirse veya Müslüman olmak tek başına yaraslında bilgi olarak müminlerin bilmediğini söydımı gerektirse idi tarihteki muhteşem devletler,
leyemeyiz. Ne var ki, buna rağmen İslâm milleEndülüs medeniyeti, Selçuklular, Osmanlılar, vb.
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devletler çökmez idi. Yani Allah’ın Müslümanlara
vermiş olduğu iktidar nimeti kaybolmazdı. Kabul
etmeliyiz ki bu değişim yasası bu ümmetten önceki İslâm milletlerinde de bu yasa aynen işletilmiştir. Çaba gösterip gayret gösteren toplumlar mutlu
yaşamış, tembellik yapan, çaba göstermeyen toplumlar Müslüman da olsalar varlık gösterememiş
tarihten silinip gitmişlerdir.
O nedenle müminlerin değişim yasalarını
ciddiye alması şarttır. Müminler, Allah’ın enfüsi
ayetlerinden olan değişim yasalarını bilmek ve
gereğini yerine getirmekle mükelleftir. Değişim
yasalarını ciddiye almak ve onları doğru anlayıp
kavramak lazım gelir. Allah’ın insanın bünyesine yerleştirdiği yasalar aşağıdaki ayetlerde açıkça belirtilmekte olup, insanın kendi iradesi ile
yapacağı tercihin sonucu olarak istediği neticeye
ulaşacağı belirtilmektedir. “And olsun nefse ve onu
biçimlendirene Ve sonra ona fücurunu ve takvasını ilham edene. Her kim [benliğini] arındırırsa,
kesinlikle kurtuluşa erişecektir, onu [karanlığa]
gömen ise hüsrandadır.” (Şems suresi, 91/7-10)
Aşağıdaki ayetlerde ise kanun/yasa net bir
şekilde hiçbir kapalılığa imkân vermeyecek şekilde açıkça ortaya konmaktadır. “Bir millet kendi
durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirmez.” (13/11) “Bir millet kendilerinde bulunan güzel ahlâk ve meziyetleri değiştirmedikçe Allah da onlara verdiği nimeti, güzel
durumu değiştirmez.” (8/53)
Hepimiz şunu kesin bir biçimde bileceğiz ki,
biz müspet anlamda halimizi değiştirmek için
çaba göstermez isek, Allah bizim halimizi asla
değiştirmeyecektir. Sadece yalvararak yakararak
veya sızlanarak bir sonuç elde edemeyiz. İslâm
milleti olarak üzerimize düşen mesuliyetlerimizi
yerine getirmeden sadece lisanen Allah’a dua
etmekle, kurtuluş beklemekle sonuç alınabilmiş
olsa idi, Endülüs ve Osmanlı yıkılmamış ve İslâm
hâlâ dünyada hâkim bir sistem olurdu. Belki
burada daha temel bir konuya dikkat çekmemiz
gerekiyor. Müslümanlar hadiseler karşısında iki
tutumdan birini tercih etmek durumundadırlar.
Kur’ân’ı Kerim’in bize öğrettiği iki tutumdan
ilki Hz. Âdem (a.s.)’ın tutumu diğeri ise İblis’in
tutumudur.

Kanaatim odur ki, Rabbimiz, İlahi Kelam’da,
insanın ilk yaratılışında naklederken değişik surelerde iki tavra dikkatimizi çekmek istemektedir:
1. Hz. Âdem’in tavrı, 2. İblis’in tavrı. İnsanın
düşünmesi lazım gelir; niye bu konular üzerinde sıkça durulur? Hz. Âdemin tavrını belirleyen
tutumu yanlış bir iş yapınca bunun için başkasını
suçlamadan kendi suçunu kabul etmek şeklinde
özetleyebiliriz. Hz. Âdem; “Ya Rabbi, ben ve eşim
biz nefsimize zulmettik” der. Bilerek yaptığı hatadan dolayı İblis’i suçlamaz, çünkü o doğrunun ve
yanlışın ne olduğunu bilmektedir. Kendi hatası
için İblis’i suçlamak ona bir şey kazandırmayacağı
gibi Allah katında da kabul görmeyen geçersiz bir
mazeret olurdu.
Buna karşı şeytan ise farklı ayetlerde onu Hz.
Âdem’e itaate çağırdığı zaman şunları der: “Ben
ondan daha asaletliyim, beni ateşten, onu topraktan yarattın” dedikten sonra “beni azdırmana karşılık ben onların soylarını saptıracağım.” İblis’in
tutum ve tavrında suçlu Yüce Allah’tır, kendisini
daha asaletsiz bir varlığa itaate çağırdığı için onu
yapmasan itaat ederdim diyor. İblis’in tutum ve
tavrında suçlu hâşâ Allah’tır. Kendisini daha asaletsiz bir varlığa itaate çağırdığın için isyan ettim
“eğer böyle yapmamış olsa idin senin emrine
itaat ederdim” diyor. Müslümanlar olarak İblis’in
tutum ve tavrına düşmemek yani her kötülüğün,
günahın, olumsuzluğun sebebini başkalarında
aramak hep şeytanı suçlamak bize bir şey kazandırmadığı gibi Allah katında da makbul değildir.
Keza, böyle bir tutumu alışkanlık haline getirmek
bizim hatalarımızı görmemize mani olur böyle
yaptığımız zaman bizler asla yapmamız gerekenleri yapmamış oluruz. Çünkü hatamız yoksa
bütün hataları başkaları yani bizim dışımızdakiler
yapıyorsa biz niye kendimizi değiştirelim? Çünkü
bizim her şeyimiz iyi, kötü olanlar uluslararası
güçler, Amerika’sı, İsrail’i, vs. veya İblis, biz her
zaman hep iyiysek niye değiştireceğiz hayatımızı?
Sorumluluk sahibi Müslümanlar olarak hayatımızın bütün evrelerinde İlahi Kelam’ın dikkatimizi çektiği bu iki tutumu hiçbir zaman göz ardı
etmemeliyiz. Fert olarak olsun, toplum olarak
olsun, hata ve yanlışlarımızla açıkça yüzleşebilmeli, olumsuzlukları kabul edip başkalarına
hesap çıkarmamayı öncelememiz gerekmektedir.
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Bu yüzden herhangi bir kişiye karşı hata
işlemişsek bizden beklenen tavır şu olmalıdır:
“Kusura bakma, hakkını helal et, özür dilerim, bu
benim hatamdır, ben yaptım”. İşte bu tavır insanı
yücelten Hz. Âdem’in bize örnek gösterilen tavrıdır. Hata yapınca onu kabul etmek kadar büyük
bir erdem olmaz. Hz Âdem’in vakarından hareketle Rabbimizin bize hatırlattığı ilke şudur: “Siz
ey müminler, hayat boyu bilerek yaptığınız kendi
hatalarınızı[ fert olarak, ümmet olarak, cemaat
olarak, toplum olarak]; suçunu başka bir yerde
aramayın, kendinizde arayın.”
Bu olumlu tutumdan beslenen tavrın zıddı
olarak karşımıza konulan ise İblis’in tutum ve tavrıdır. Zira onun tutumu kendi hatasını kabullenmeye yanaşmamak, sorumluluğu hep başkasının
sırtına yüklemek dolayısıyla da onu suçlamaktır.
Keza, İblis kendi isyan sebebinin sorumlusu olarak yüce Allah’ı suçlamaktan geri durmayacaktır.
Allah’a karşı şöyle der; “Beni azdırmana karşılık
yemin ediyorum ki, o senin itaat etmek için beni
çağırdığın insanların soyunun büyük çoğunluğunu
saptıracağım. Onlara önlerinden, arkalarından,
sağlarından, sollarından sokulacağım ve çoklarını
şükredici olarak bulmayacaksın.” Burada tekrar
altını çizelim ki, İblis misalinde karşımıza çıkan
tavır kendi sorumluluklarını yerine getirmeyip,
bundan dolayı başına gelen felaketlerden ötürü
başkasını suçlamak şeklindedir.
Özet olarak Hz. Âdem’in tutumu bilerek yaptığı hatalardan dolayı başkasını suçlamayıp kendini arındırmak, hatasını kabul edip tövbe etmektir.

İblisin/şeytanın tutumu ise bilerek yaptığı hatalardan dolayı hep başkasını suçlamak asla hata yaptığını kabul etmemeye yanaşmamaktır. Müminler
olarak her zaman ve kesinlikle bu iki tavrı çok iyi
kavramamız gerekir, Allah bu örnekleri boşuna
nakletmediğine göre bütün zamanlarda [fert olarak olsun, topluluk ve ümmet olarak olsun] Hz.
Âdem’in tutumunu nazarı itibara almamız ve iblisin tutumunu terk etmemiz gerekmektedir. Hz.
Âdem yerine İblis’in tavrını benimsemek mutlak
anlamda yanlış olmakla birlikte bizlere hiçbir şey
kazandırmadığı gibi, hiç bir sıkıntımıza da derdimize de derman olmayacaktır.
Kabul etmeliyiz ki, Müslümanlar olarak İslâm
âleminin bu günlerde içinde bulunduğu sıkıntıların, sefaletin, perişanlığının sebebini sürekli yabancı güçlerde arayarak istediğimiz hiçbir
müspet sonucu elde edemedik. Elbette sıkça
karşımıza çıkan dünyayı sömüren güçler suçsuz
da değildir. Bilakis canidirler, İblis gibidirler ve
İslâm beldelerinde türlü düzenler kurma peşindedirler. Burada sorun şu; İslâm âleminin kötülük
odaklarının emri altına bilerek görmesindedir
veya onların değirmenine su taşıyacak işler içinde
olmasıdır. Zira insan veya toplumlar Allah’a tabi
olduğunu söyleye söyleye İblis’in emrine girerse o
zaman suçu başkasında aramak çıkış yolu olmayacaktır. Hem bu çıkış yolu sunmaması bir yana
dolaylı olarak İblis’in tutumunu benimsemek
anlamına geleceği için daha büyük bir sorundur.
Suçu başkasına atarak, kendini düzeltmemek
boşa kürek çekmektir.
Burada meseleyi daha doğru bir şekilde anlamak ve bugünler için dersler çıkarmamız için bir
misal vermemiz gerekir. Hz. Musa (a.s.)’ın mücadelesini biliriz. Firavun düzeninin baskılarından
dolayı Hz. Musa kendini önder kabul edenlerle
birlikte Mısır’dan hicret edip Sina’ya geçer, orada
tabir caizse bir “üs” yahut yeni bir mekân kurar.
Bir gün kendisi ile hicret edenlere der ki:
“Ey halkım, Allah’ın size yazıp nasip ettiği kutsal toprağa(Kudüs’e) girin, arkanıza dönmeyin,
yoksa kaybedersiniz!” Dediler ki: “Ey Musa, orada
zorba bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz
oraya girmeyiz. Eğer çıkarlarsa, o zaman oraya
gireriz.” (Allah’tan) korkanlardan Allah’ın nimet
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Kanaatim odur ki, Rabbimiz, İlahi Kelamda, insanın ilk yaratılışında naklederken
23 Kasım 2013’ü 24 Kasım 2014’e bağlayan gece açıklanan ve imzalanacak nükleer
değişik surelerde iki tavra dikkatimizi çekmek istemektedir: 1. Hz. Âdem’in tavrı, 2.
antlaşmanın bir parçası olduğu ilan edilen uzlaşı uluslararası kamuoyundaki yanİblis’in tavrı. İnsanın düşünmesi lazım gelir; niye bu konular üzerinde sıkça durulur?
sımaları Körfez üzerinden İran tehdidi hisseden S. Arabistan’da ciddi bir hassasiyet
Hz.
Âdemingetiriyor.
tavrını belirleyen tutumu yanlış bir iş yapınca bunun için başkasını suçmeydana
lamadan kendi suçunu kabul etmek şeklinde özetleyebiliriz. Hz. Âdem; “Ya Rabbi, ben
ve eşim biz nefsimize zulmettik” der. Bilerek yaptığı hatadan dolayı İblis’i suçlamaz,
çünkü o doğrunun ve yanlışın ne olduğunu bilmektedir. Kendi hatası için İblis’i suçlamak ona bir şey kazandırmayacağı gibi Allah katında da kabul görmeyen geçersiz bir
mazeret olurdu.

8

verdiği iki adam onlara dedi ki; “Onların üzerine
kapıdan girin, eğer kapıdan girerseniz, muhakkak
ki siz galib gelirsiniz. Haydi, eğer inanıyorsanız
Allah’a dayanın!” Dediler ki: “Ey Musa, onlar
orada olduğu sürece biz oraya asla girmeyiz. Sen
ve Rabbin, gidin, savaşın, biz burada oturuyoruz!” (Musa), “Ya Rabbi, dedi, ben kendimden
ve kardeşimden başkasına malik değilim. Bizimle,
o yoldan çıkmış toplumun arasını ayır.” (Allah)
buyurdu ki: “Orası onlara kırk yıl yasaklandı. O
yerde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Sen, yoldan çıkmış o toplum için üzülme.” (5/21-26)
Günümüzde bu ayetleri okuyunca bazı
Müslümanların, “Bu Yahudiler ne kadar kötü
insanlar”, Hz. Musa’ya demişler ki, “Sen ve rabbin
gidin savaşın biz burada oturuyoruz!” gibi izahlarla bir toplumu akıllarınca suçlamaya kalkarlar.
Aslında bu tavrın etnik anlamda Yahudilikle bir
ilgisi yoktur, bunlar o gün Hz. Musa’yı peygamber
kabul eden bir ümmettin yaptığı hataların bize
ibret olsun diye aktarılmasıdır. Bu ayetler Kur’ân’a
bir ırkı suçlamak üzere konulmuş değildir. Bu
ayetleri bu tür bir yaklaşımla değerlendirmek
Kur’ân’ın ruhuna uygun düşmeyen kolaycı bir
okumadır. Oysa burada bu kolaycı okumanın
tam aksine; hiçbir iş yapmadan, görevlerinin
tümünü yerine getirmeden, gereği gibi mücadele
etmeyen, çaba göstermeyen, fikri mücadele için
gayret sarf etmeyen Müslüman ümmetin eleştirisi yapılmaktadır. Allah müminleri eleştirmekte,
onların yanıldıkları noktalara dikkat çekmektedir.
Diğer taraftan, akşam-sabah bir iki asırdır yalnız
düşmanları lanetleyerek, Allah’a “ya Rabbi, sen

bu gâvurları mahvet, bunları helak et” demesiyle
aynı tutum ve tavır vardır burada. Maalesef bugün
İslâm beldelerinde yaşayanların birçoğunun tavrının Hz. Musa’ya karşı ortaya konan tavırdan pek
farkı yoktur. “Ya Rabbi, sen bizim adımıza bu
Amerika’yı, bu İsrail’i, bu zalim güçleri helak et
ki, biz de burada huzur içinde yaşayalım, İslâm’ı
yeryüzüne hâkim kılalım” tavrı arasında büyük
bir benzerlik vardır. Oysa böyle bir dua hiçbir
anlamı olmayan batıl bir duadır. Zira önce mükellefiyetlerin yani mücadelenin gerektirdiği her şeyi
gücünüz yettiği ölçüde yerine getirmek lazım
gelir. İşte o zaman hak etmiş olarak Allah’tan
yardım istemeye yüzümüz olur.
Tekrar hatırlayacak olursak; Hz. Musa’nın
halkı ne demişti?: “Sen peygambersin sen git
savaş Allah da sana yardım etsin o kâfirler yok
olsun, biz de oraya girelim”. Açıkça ifade etmek
gerekirse; “Ancak o kâfirler helak olunca o beldeye gireriz, yoksa bu kadar zalim güçle biz
nasıl savaşabiliriz ki?” Oysa mücadele etmeksizin,
yapılması gereken işleri yapmayıp o işleri Allah’a
havale etmekle netice alınamaz ve var olan içler
acısı durum da ne yazık ki değişmeyecektir.
Maalesef bu gerçekler çok defa göz ardı ediliyor, birçok insan unsuru yapması gereken işleri
yapmıyor, işlerini adeta Allah’ın yapmasını isteyerek/bekleyerek hep mazeret üretiyor. Ancak bu
istekler hiçbir zaman karşılanmıyor. Yukarıda da
ifade ettiğimiz gibi, yapmaları gerekenleri yapmadan her şeyi Allah’tan beklemekle Müslümanlar
müspet neticeler elde edebilselerdi bugün Endülüs
medeniyeti de, Osmanlı medeniyeti de hâlen
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hayatiyetini devam ettiriyor olacaktı. Elbette bu
demek değildir ki, Allah’ın yardımını istemek,
ona sığınmak boşunadır. Zira öyle insanlar vardır
ki, gerçekten onların dualarından başka yapacağı
bir iş yoktur. Elden, ayaktan düşmüş, güçsüz,
kuvvetsiz, yaşlanmış, bir ayağı mezarda derler ya,
istese de fiziki olarak bir şey yapamaz, bunlar gerçekten bütün güçleriyle Allah’a dua ederler. Belki
de onların duaları en makbul dua olabilir, fakat
o ayrı bir nokta, bizim burada üzerinde durmaya
çalıştığımız daha doğrusu dikkat çekmeye çalıştığımız konunun dışındadır bahsettiğimiz durum.
Denilebilir ki, bizim meselemiz, kimi
Müslümanların, yapmaları gereken işleri yapmak
yerine ya onları birilerine havale ederek “siz yapın”
demeleri veya daha da ileri giderek, “Ya Rabbi,
bunları sen def et” demeleridir. Hz. Nuh (a.s.) gibi
bütün imkânları ile mücadele edip de sonunda
bunu dese bu dua kabul olabilir. Keza Hz. Nuh
bütün mücadele yollarını tükettikten sonra şöyle
demişti: “Rabbim, yeryüzünde kâfirlerden tek kişi
bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan, kullarını
şaşırtırlar ve sadece ahlâksız, nankör (insanlar)
doğururlar.” (71/26-27)
Hiçbir peygamberin böyle dua etmediği ifade
edilir. “Ya Rabbi tümünü yok et! Yoksa bu sistem
devam ettiği müddetçe bunların doğurduğu kişiler bu sistem içinde kâfirler ve zalimler olarak
yetişeceklerdir”. Öyle bir zulüm sistemi var ki, o
sistem devam ettiği sürece orada ancak zalimler
yetişir. Orada doğup büyüyen çocukların bir
suçları yoktu ama o çocuklar zamanla zulmün bir
aracı haline geleceklerdi.
Demek ki bir toplum kendi halini kendi çabası
ile değiştirmedikçe Allah onların halini değiştirmeyecektir. Bu gerçekleri aklımızdan asla çıkarmadan Allah’ın şu vaadini gerçekleştirmek için
[fert, cemaat, toplum, ümmet olarak] çok büyük
çabalar göstermeliyiz: “Allah içinizden iman edip
salih amel işleyenlere kesin olarak vaat etmiştir
ki, onları yeryüzünde hâkim kılacak, kendileri
için seçip beğendiği dinini güçlendirecek ve korkularını giderecektir” (24/55)
Zira bu vaat bu ayet vahyolunduktan kısa bir
zaman sonra gerçekleşir ve aşağı yukarı 1200
küsur sene dünyanın en büyük etkin gücü İslâm

milleti olur.

O yüzden bu hakikatleri çok iyi

kavrayıp, hiçbir zaman unutmamamız lazım gelmektedir. Her mümin işini, gücü yettiği ölçüde,
yapması gerekeni yapacak, bu işi başkalarına
asla havale etmeyecektir. Yapması gereken işin
yapılmamasından dolayı ne rastgele birini suçlayacak, ne de kendi yapacağı işin yapılmasını
Allah’tan bekleyecektir. Burada Mehmet Akif merhumun Safahat kitabında naklettiği bir eleştirisi
vardı. İslâm dünyası sefalet yıllarını yaşarken bazı
Müslümanlar hiçbir çaba göstermeden, sorumluluklarını yerine getirmeden Allah’a yalvarıp durmaktadır: “Ya Rabbi, sen bu halimizi hallet, sen
bizi kurtar, Sen bu zalimleri defet.” Oysa Akif bu
tutumu sürdürenlerle alay eder ve onları şiddetle
eleştirir. ‘Siz Allah’ı emrinizle talimat vereceğiniz,
işlerinizi yaptıracağınız biri olarak mı düşünüyorsunuz? Zannınıza göre siz isteyeceksiniz Allah,
yerine getirecek…’ Bu ahmakça bir tutumdur”
der.
Allah’ı şanına, izzetine ve onun bize İlahi
Kelam’ı ile bizlere öğrettiğine uygun olarak bilmek, tanımak ve anmak gerekir. O’nu hakkıyla
anmak ve bilmek için Allah’ı zikretmeyi yalnız lâfzî zikir olarak algılamamak lazım gelir.
Müslümanların işin aslına dönüp, gerçekten zikrin en muhteşem olanını ve asıl zikir olan Kur’ân-ı
Kerim’i beraberce tedebbür ettiklerinde Allah’ı
hakiki manasıyla ile zikretmiş olurlar. Çünkü
tefekkürsüz yapılan lâfzî zikir birçok defa yapana
hiçbir şey kazandırmamaktır. Mekke’de şeytanı
taşlayanların veya tavafta büyük bir heyecanla
lâfzî olarak Allah’ı zikredenlerin ülkelerine döndükleri zaman nasıl şeytana itaat ettiklerini ve
Allah’ı hatırlamadıklarını çok iyi bilmekteyiz.
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İSLÂM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE-2:

Fitnenin Dört Boyutu
Peygamberlerin fitne kapsamında imtihana tabi tutulmalarında dikkat edilmesi
gereken önemli konulardan biri de, kendilerine ilim, hikmet ve hüküm verildikten
sonra bu hataları yapmış olmalarıdır. Bu nokta hem ilim adamlarımız için hem de
yöneticilerimiz için iyi bir ders olmalı, yaptım oldu denmemeli, benim dediğim, benim
düşüncem ve yaptığım mutlak doğrudur gibi bir yaklaşımdan uzak durulmalıdır.

Burhanettin CAN

10

İ

slâm coğrafyasında
Osmanlı’nın
yaklaşık son yüzyılında başlayan bunalım, her geçen gün,
farklı renk ve şekil
alarak
günümüze kadar ulaşmıştır.
Osmanlı’nın parçalanması ve dağılması ile birlikte lidersiz kalan
İslâm coğrafyası, Birinci Sevr Antlaşması’na
göre parsellenmiş, parçalanmış ve işbirlikçi
yönetimlere teslim edilmiştir. Daha sonraki yıllarda Müslümanların önderliğindeki bağımsızlık hareketleri, Batı destekli sömürge yönetimlerini yerle bir ederken, ne yazık ki bağımsızlık
savaşının önderi Müslüman kadrolar, süreç içerisinde tasfiye edilmiş ve Batı ya da Sovyet destekli yeni diktatörlükler inşa edilmiştir. İslâm
coğrafyasının pek çok ülkesi, bu diktatörlüklerin zulmü altında inlemiş, faili meçhuller
ile birçok kıymetli insan şehit edilmiş, açlık,
yoksulluk, yolsuzluk, işsizlik, sınıfsal ayırım
almış başını gitmiştir. Kendi kültür medeniyetinden, dininden, imanından ve ezanından

Müslümanlar koparılmak istenmiştir.
Bu zulüm hareketine
karşı Müslümanların
sabırla verdiği mücadele, 21. asırda
Müslümanların iktidar alternatifi olarak
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Şuurlu İslâmî hareketlerin yükselmesi
ve her geçen gün halkla bütünleşmesi, kaynaşması, ABD-AB-Siyonizm-İngiltere-Küresel
Sermaye eksenli Şer ittifakını çok rahatsız
etmiştir.
Bölgenin dünya hâkimiyetinde anahtar rol
oynamış olması nedeniyle, değişik güçler tarafından ortaya konan ve gerçekleştirilmeye çalışılan, birçok proje mevcuttur. Gerek bölgesel ve
gerekse küresel güçler, bu projeler üzerinden
birbirleri ile bazen doğrudan, bazen de taşeronlar üzerinden (vekâlet savaşları) hesaplaşmaktadırlar.
Bugün İslâm coğrafyasında vuku bulan tüm
kanlı hadiseler, iç ve dış dinamiklerin arakesitinde vuku bulmaktadır. Tüm sorumluluğu ve
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suçu, dış güçlere yükleyip kendimizi temize
çıkarma, gerçekçi bir yaklaşım olmadığı gibi
İman etmiş olmanın yüklediği görev ve sorumlulukla da uyuşmamaktadır. “Siz, insanlara
iyiliği emrediyorken, kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de
akıllanmayacak mısınız?” (2 Bakara 44) ayeti
kapsamında İslâm coğrafyasındaki iç dinamiklerin bu büyük kargaşa ortamında çok büyük
payı olduğunu göz önüne almamız gerekmektedir. Bu amaçla “İslâm Ümmetinin Helak Şekli:
Birbiri ile Savaşma” adlı makalemiz, “Helak”
anahtar kavramı merkezli olarak kaleme alınmıştır. Burada, Ümmetin içinde bulunduğu
bu durum, bir başka anahtar kavram, Fitne
Kavramı, göz önüne alınarak değerlendirilmekte, dersler çıkarılmakta ve tekliflerde bulunulmaktadır.
Geçen sayıda fitne kavramının semantik
alanı incelenmiştir. Burada çok anlamlı ve çok
önemli bir anahtar/odak kavram olan fitne
kavramının muhataba göre kazandığı anlamları
ve Allah’ın imtihan etmesi boyutunu ele alıp
inceleyeceğiz.

Fitne Kavramının Dört Boyutu
Özü yakmak olan fitne kelimesi, çok geniş
anlamlı bir kavram olarak hem sözlüklerde hem
de Kur’ân’da yer almaktadır. Genelde sıkıntılı,
meşakkatli şartlarla bağlantılı olarak kullanılmaktadır. Fitne kelimesi, “halisini sahtesinden
ayırmak için altını potaya atıp eritmek, bir şeyi
arıtmak, madeni ateşte eritmek, bir şeyi ateşte
eritmek, yanmak, yakmak, bir kimseye dininden
ve görüşünden dönmesi için işkence etmek, bir
şeyi denemek, sınayarak öğrenmek, sınamak
için güç, zor ve sıkıntılı işlere maruz bırakmak,
bir kimseyi sıkıntıya uğratmak, birini ayartmak, azdırmak, baştan çıkarmak, kandırmak,
saptırmak; kişiyi üzerinde olduğu durumdan
uzaklaştırmak, bir şeyi ortadan kaldırmak,
kişiyi hedefinden uzaklaştırmak, düşünce ve
inançlarından vazgeçirmek; dalâlete düşmek,
bir şeyden çok hoşlanmak; bir şeye aşırı düşkün
ve tutkun olmak; âşık olmak, birini büyülemek,

birinin aklını başından almak, gönlünü çalmak,
aklını çelmek, insanı ne yapacağını bilemeyecek derecede şaşkına çevirmek, döndürmek,
deneme ve tecrübe etme, sınav, imtihan, bela,
kötülük yönünden ayartma, mihnet, azap, iğva,
kışkırtma, azdırma, baştan çıkarma, zulüm,
baskı, ayrılık, nifak, karışıklık, kargaşa, iç
savaş, kanlı çarpışma, ihtilaf, çekişme, birbirine
düşme, kardeş kavgası.” (1-4).
Ftn ve türevleri Kur’ân’da ise genel olarak;
“İmtihan, Deneme, Sınama”; “Baskı, Zulüm,
İşkence”; “Sapma, Saptırma ve Ayartma”;
“Fesat, Kargaşa, Karışıklık Çıkarma”; “Bela ve
Musibet”; “Azap”; “Delilik” anlamlarında kullanılmaktadır (1-6).
Kur’ân’da fitne kelimesi kullanılırken Allah,
insan ve şeytanla alakalı olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla fitne kelimesi üç varlıkla
alakalı bir kullanıma sahiptir. Üç varlıkla ilgili
kullanıldığında fitnenin çok geniş olan anlam
kümesi, kullanıldığı varlıkla ilgili olarak genel
anlam kümesinin bir alt anlam kümesi olarak
sınırlandırılmaktadır. Bu durumda fitne kelimesi; Allah’a nispet edildiği zaman “lehlerine
ya da aleyhlerine olmak üzere, kulların iyi ya
da kötü şeylerle denenmeleri”, “sınav”, “beşerden kaynaklandığı zaman, “her türlü kötülük”,
“ayartma”, “manevi çöküntüye uğramaları”,
“baskı”, “dinî-siyasî, sosyal kargaşa ve kaos” ve
şeytandan kaynaklandığı zaman da “saptırma”
anlamına gelmektedir (1, 2).
Fitne kelimesinin gerek sözlük anlamları
gerek Kur’ân’da geçen anlamları ve gerekse
ıstılahı anlamı göz önüne alındığında, Allah’ın
insanın, şeytanın var olduğu ve değişik imtihan
alan/konularının yer aldığı dört boyutlu bir
uzayda, her boyut birbiri ile bağlantılı olarak
insanın/insanların arınması, saflarının berraklaşması, inanla inanmayanın, samimi olanla
olmayanın, sebat edenle etmeyenin ihlaslı olanla olmayanın, zalimle mazlumun, kalbinde
hastalık olanla olmayanın, dünyevileşenle dünyevileşmeyenin, muttaki olanla olmayanın birbirinden ayrıştırılması için şeytanın da katalizör
olarak kullanıldığı bir ortamda insanın, Allah
tarafından imtihana, denemeye tabi tutulma-
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sıdır. İmtihanı eden, deneyen, sınayan Allah;
denemeye tabi tutulan insan, insanın denemeye tabi tutulduğu alanlar/konular ve katalizör
olarak kullanılan şeytandır. Fitne kavramı, bu
çerçevede, dört boyutlu bir uzayda ele alınıp
değerlendirilirse, gerçek anlamına ve ağırlığına
kavuşabilir.
Buradaki imtihanın ana amacının ne olduğunu ortaya koyabilmek için, Din kavramının
anlam alanına burada yer vermekte fayda vardır.

Dinin Anlam Alanı,
Tevhid Dini ve Şirk Dini/Seküler Din

12

Din kavramı, İslâmî terminolojide anahtar/odak kavramlardan birisidir. Din kelimesi, dil yönünden incelendiğinde; baş eğmek,
itaat etmek, hakkını almak, ödünç almak, borç
etmek, borç vermek, adet edinmek, baş eğdirmek, zorlamak, hesaba çekmek, idare etmek,
ceza veya mükâfat vermek ve hizmet etmek
gibi anlamları bulunmaktadır (7-10). Kur’ân-ı
Kerim’de dinin bütün bu anlamları birbiri ile
bağlantılı kullanılmakta ve altı boyutlu bir yapı/
uzay tanımlamaktadır:
1. Yüce egemenlik sahibinden gelen üstünlük ve galibiyet.
2. Bu yüksek hâkim otoriteden gelen değerler sistemi.
3. Yüksek hâkim otoriteden gelen değerler
sistemi çerçevesinde fıtrat üzerine inşa
edilen ‘fikri ve ameli nizam’.
4. Bu yüksek egemenlik sahibinin verdiklerine karşı ‘kendini borçlu hissedip boyun
eğmek’, ‘ona itaat etmek’, ‘tapınmak’,
‘hizmetkârlık yapmak’.
5. Yüksek otorite sahibinden gelen değerler sistemini benimseyip yaşama aktaran
insan topluluğu: ‘Millet’/‘Ümmet’.
6. Yüksek otorite tarafından vazedilen nizama uymaya ve ihlâsla bağlanmaya karşı
bu yüksek otoritenin verdiği “mükâfat
veya karşı gelmek suretiyle isyan etmeğe
verdiği ceza”.
Kur’ân-ı Kerim’de Din kelimesinin bu anlam
boyutları ayrı ayrı kullanıldığı gibi altı anlamı

bir arada olacak şekilde de kullanılmaktadır
(9 Tevbe 29,33; 40 Mümin 26; 3 Âl-i İmran
19,85; 8 Enfal 39; 110 Nasr 1-3). Mevdudi,
Kur’ân’da Din kavramına yüklenen anlamın,
bütün bu anlamları ihtiva edecek şekilde bir
bütün oluşturduğunu ifade etmektedir (7). Hz.
Peygamber Tevbe suresinin 31. ayetini okuyup
aşağıdaki şekilde yorumlarken, din kelimesindeki altı anlamın nasıl bir bütünlük içerisinde
olduğunun da güzel bir örneğini vermiştir:
“Aslında onlar, bunlara (ruhbanlarına) tapınmadılar, ancak bunlar (Allah’ın haram ettiği
bir şeyi) kendileri için helâl kılınca hemen helâl
addediverdiler, (Allah’ın helâl kıldığı bir şeyi de)
kendilerine haram edince hemen haram addediverdiler” (11).
Din kelimesinin birinci anlamında yüksek
otorite, üstün güç, insan yapısını bilen ve ona
göre nasıl yaşaması gerektiğine ilişkin bilgileri
(dinin 2. ve 3. anlamı) bildiren, yol gösterici
bir güç olmalıdır. Kendisine sunulan bu ikrama
karşı insan, bu yüksek otoriteye karşı kendisini
borçlu hissetmeli, ona gereken saygıyı göstermeli, ona itaat ve ibadet etmelidir (dinin 4. anlamı). Kendisine sunulan reçeteye bağlı olarak
yaşayıp hem bireysel hem de toplumsal temelde
barışı ve düzeni sağlayacak bir toplum kurulmalıdır (5. anlam). Kendisine verilen reçeteye
uyduğunda ödüllendirilmeli, aksi durumda da
cezalandırılmalıdır (6. anlam).
Altı boyutlu uzayı/yapıyı göz önüne aldığımızda Tevhid dininin Birinci boyutu; en
yüce, yüksek mutlak hâkim otorite, Allah’tır.
Allah, Kur’ân-ı Kerim’de Esmâü’l-Hüsnâ olarak ifade edilen sıfatlarla kendini tanıtmaktadır. Konumuzla bağlantılı en önemli iki vasfı,
Rab’lik ve İlah’lık vasfıdır (11-14). Bu iki vasfı
ile birlikte Allah, en yüksek otorite olarak mutlak hâkim, mutlak kanun koyucu, hüküm koyucu, mutlak yol gösterici, mutlak terbiye edici,
mutlak huzur ve sükûn verici ve tek sığınılacak
merci haline gelmektedir. Allah bu iki vasfını,
hiçbir varlıkla paylaşmamaktadır (21 Enbiya,
22; 25 Furkan, 43; 9 Tevbe, 31; 2 Bakara,
172). Bunun aksi durum şirk olup seküler bir
dine vücut verir.
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İnsanlık, değişik fitnelerle sürekli ve karmaşık bir denemeye tabi tutularak,
tekâmüle doğru yol alması istenmektedir. Ayrık otlarının, zehirli unsurların,
hastalıklı yapıların arındırılarak, ayrıştırılarak insanlığın tekâmül etmesi,
olgunlaştırılması, daha sağlıklı ve sıhhatli bir yapıya kavuşturulması ve bu
imtihan karşısında takındığı tutum ve tavra göre ödüllendirilmesi için fitne bir
sistem olarak ortaya konmuştur. Bu imtihan, bazen nimetle bazen de külfetle
gerçekleştirilmektedir. İnsan nimet ya da külfet, zahmet, sıkıntı karşısında ki
düşünce, tutum ve tavrı değerlendirilmektedir.

Tevhid Dininin ikinci ve üçüncü boyutu: En
üst otorite olarak Allah, Hz. Âdem ile eşini ve
onların zürriyetini başıboş bırakmamış, bunalım dönemlerinde onlara peygamberler, resuller, nebiler vasıtasıyla değerler sistemi göndererek onlar yol göstermiş, yaşanacak bir sistem
vazetmiştir (5 Maide 44-51).
Tevhid
Dininin
dördüncü
boyutu:
Bahşettiklerine karşılık insanın kendisini,
Allah’a karşı borçlu hissedip ona itaat etmesi, yalnız ona tapınması ve yalnız ona kulluk
yapması ve yalnız ondan korkmasıdır (1/1-7;
16/36; 36/60, 61; 9/31; 21/92, 93).
Tevhid Dininin beşinci boyutu: Tevhid dinine
göre, yüce egemenlik sahibi yüksek otorite olan
Allah’tan gelen değerler sistemini benimseyip
yaşama aktaran insan topluluğu, kabul etmeyenlerden ayrı bir ‘Millet’/ ‘Ümmettir’ (3 Âl-i
İmran 64, 110; 10 Yunus, 104-106).
Tevhid Dininin altıncı boyutu: Ödül ve ceza
sistemidir. Ödül ve cezanın bir kısmı, bu dünya,
bir kısmı ise öteki dünya ile ilgilidir. Öteki dünyada gerçekleşecek olan hesap gününün, din
günü olarak anılması, bundan dolayıdır.
Kur’ân’da Tevhid dini, bu altı boyutu ile
tanımlanmaktadır. Bu altı boyuttan herhangi
birinin inkârı, reddi, önemsiz kılınması dini,
tevhid dini olmaktan çıkarmakta, şirk dini/
seküler din haline dönüştürmektedir. Dini,
sadece Allah ile kul arasında namaz, oruç, hac,
zekât, dua ve zikir boyutlu olarak tanımlayıp
onu, ferdin kalbine, vicdanına, evine ya da
mabedine hapsetmek, bireysel hayattan toplumsal hayata, ekonomik hayattan ceza hukukuna

kadar her alandan tasfiye etmek, günlük hayatın her sahasını tanzim etmesine karşı çıkmak,
tevhid dinini parçalayıp yeni bir din inşa etmek
demektir. Bu din, seküler din olup Kur’ân’a göre
şirk dinidir.

Dinin Altı Boyutu ile Fitne Kavramı Arasındaki İlişki
Tevhid dinine göre bu dünya Allah’tan gelen
değerler sistemine göre tanzim edilir ve insanlar
ona göre yaşarlar. Bu dünyada tevhidi değerler
sistemine göre takınılan tavır, inşa edilen hayat
ve yapılan her şey öte dünyada hesap gününde değerlendirmeye tabi tutulur. O nedenle
Tevhidi değer sistemine göre bu dünya öte
dünyanın tarlasıdır. Bu dünyada yapılanlara göre insanlar, ya cennetle ya da cennetle
ödüllendirileceklerdir. İşte fitne kavramı, dinin
altıncı boyutu olan ödül ve ceza sistemine göre
herkese layık olduğu muamelenin yapılabilmesi, ödüllendirilmesi veya cezalandırılması için
bir arındırma, ayrıştırma sistemidir.
Fitnenin dört boyutlu bir uzay olduğunu
göz önüne aldığımızda fitne sistemini şöyle
formüle edebiliriz:
İmtihan Eden: Allah
İmtihan Edilen: İnsan
İmtihan Konuları/Araçları: Nimetler ve Külfetler
İmtihanda Saptırıcı, Kafa Karıştırıcı Unsurlar:
Cin ve İnsan Şeytanları
İmtihan Sonucu: Ödül ve Ceza
Fitnenin Son bulması: Tüm Dünyanın
İslâmlaştırılması

Umran • Eylül 2014

13

GÜNDEM

Fitne Kavramının Allah Boyutu: Allah’ın İmtihan Etmesi
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İnsanın yaratılış olayında, Allah’ın Âdem’e
secde edin emrine İblis’in itaat etmemesi ile
başlayan bir süreçte İblis, Hz. Âdem’e ve onun
izinden giden herkese savaş ilanı yapmıştır.
Bu savaşın ilk sonucu, Hz. Âdem’le eşinin
İblis’in iğvasına/fitnesine/vesvesesine kapılarak
Cennet’te Allah tarafından kendilerine tanınan
hukuka riayet etmemeleri sonucunda cezalandırılıp yeryüzüne gönderilmeleri olmuştur. Allah,
Kur’ân’ın değişik ayetlerinde Hz. Âdem’den
meydana gelecek nesilleri başıboş bırakmayıp
onlara, yol gösterici rehberler, hidayetçiler,
nebiler, resuller ve peygamberler göndereceğini vaat etmiştir. Gönderilen hidayetçilere tabi
olanların ödüllendirileceği, tabi olmayanlarında
cezalandırılacağını ifade etmiştir. Gönderilen
rehberler ve rehberlerle gönderilen değerler
sistemine tabi olup olmama, imtihanın odak
noktasıdır. Bu imtihan, insanlığın tekâmül
etmesi içindir. Genel olarak imtihan, “kabiliyeti
ölçmek için yapılan yoklama”, “kişinin manevi direnme gücünü ortaya koyan zor durum”
anlamına geldiğine göre Allah’a nispet edilen
fitne kelimesi, ödül ve ceza için bir arındırma,
ayrıştırma mekanizmasıdır. Kur’ân’da da en çok
bu anlamda kullanılmaktadır (1).
İnsanlık, değişik fitnelerle sürekli ve karmaşık bir denemeye tabi tutularak, tekâmüle
doğru yol alması istenmektedir. Ayrık otlarının,
zehirli unsurların, hastalıklı yapıların arındırılarak, ayrıştırılarak insanlığın tekâmül etmesi,
olgunlaştırılması, daha sağlıklı ve sıhhatli bir
yapıya kavuşturulması ve bu imtihan karşısında
takındığı tutum ve tavra göre ödüllendirilmesi
için fitne bir sistem olarak ortaya konmuştur.
Bu imtihan, bazen nimetle bazen de külfetle
gerçekleştirilmektedir. İnsan nimet ya da külfet,
zahmet, sıkıntı karşısında ki düşünce, tutum ve
tavrı değerlendirilmektedir.
Allah, her şeyi bir kanuniyete göre yaratmıştır. Sünnetullah diye isimlendirilen bu ilâhî
yasa, değişmezdir (17 İsra17/77; 33 Ahzâb/38;
48 Fetih 48/23). Kâinattaki her şey ve her
canlı bu yasaya tabidir. Fitne sistemi, bu genel
sistem içerisinde, Sünnetullah’a tabi insanların

arındırılması, ayrıştırılması ve bu arındırma ve
ayrıştırmanın sonucuna göre ödüllendirilmesi
ile ilgili özel bir alt sistem, özel bir alt yasa olarak var kılınmıştır:
“Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi, şerle de,
hayırla da deneyerek imtihan etmekteyiz ve siz
bize döndürüleceksiniz.” (21 Enbiya 35)
İmtihan bir ayrıştırma olduğuna göre imtihanın şartları da ona göre olmaktadır/olacaktır:
“Andolsun, biz sizi bir parça korku, açlık ve
bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden
eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri
müjdele.” (2 Bakara 155)
Ayet, insan için özel anlam ve ağırlığı olan,
sevgiyle bağlandığı, sevdiği onun için fedakârlık
ettiği, hatta hayatını ortaya koyduğu alan ve
konularda imtihanın gerçekleştiğini/gerçekleşeceğini ifade etmektedir. İnsanın tabı tutulduğu imtihan mal, mülk, makam, rızk, evlat,
eş, dost, akraba, kavim, sağlık, ölüm, hastalık,
musibet, yokluk, düşman tasallutu gibi hem
nimetle, hem de külfetle şeklinde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla fitne kelimesi incelenirken fitne kapsamında insanın tabı tutulduğu/
tutulacağı alan ya da konuların bilinmesi ve
göz önüne alınması imtihanın başarılabilmesi
için önemlidir.

Fitnenin İmtihan Edilen Boyutu: İnsanlar
Tevhid dinine göre bu dünya-öteki dünya
denkleminde bu dünya, öteki dünyanın tarlası
olarak vardır. Dolayısıyla bu dünyada insanlar
yapıp ettiklerinin karşılığında öteki dünyada
gidip yaşayacağı mekân, ya cennet ya da cehennemdir. İşte İlahi denklemde, Sünnetullah’da,
fitne sistemi, bir yol ayırımı olup iman edenle
etmeyeni, samimi olanla olmayanı, sebat edenle etmeyeni, dürüst olanla olmayanı, zalimle
mazlumu, Hak ile batılı, doğru ile yanlışı, temiz
ile pisi, hak yolda olanla olmayanı, saf altınla
cürufu/posayı bir birinden ayıran bir kavşak
noktasıdır.
Herkes, peygamber olsun olmasın, iman
etmiş olsun ya da olmasın tarih boyu herkes
bu temel yasaya yasaya tabı olmuştur ve tabi
olacaktır:
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muştur. Buna göre fitne sisteminde imtihana
tabı olan, Kuran’da fitne kavramının yer almasına göre, insan unsurlarını aşağıdaki gibi tasnif
edebiliriz:
• İnsanların İmtihan Edilmesi
Genel Olarak Tüm insanların İmtihan
Edilmesi
Müminlerin İmtihan Edilmesi
Kâfirlerin İmtihan Edilmesi

“Yoksa siz, sizden öncekilerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?
Onlara öyle yoksulluk ve sıkıntı dokunmuş, öyle
sarsılmışlardı ki, nihayet peygamber ve onunla
birlikte inananlar: ‘Allah’ın yardımı ne zaman?’
demişlerdi. İyi bilin ki Allah’ın yardımı yakındır.” (2 Bakara 214)
“Yoksa Allah içinizden cihad edenleri ortaya
çıkarıp, sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?” (3 Âl-i İmran142).
“İnsanlar, (yalnızca)”İman ettik» diyerek,
sınanmadan bırakılıvereceklerini mi sandılar?
Andolsun, onlardan öncekileri sınamadan
geçirdik, Allah, gerçekten doğruları da bilmekte
ve gerçekten yalancıları da bilmektedir.
Yoksa kötülükleri yapanlar, bizi (aşıp) geçeceklerini mi sandılar? Ne kötü hükmediyorlar?”
(29 Ankebut 2-5)
İmtihan, insan iradesinin test edilmesidir.
İnsana yol göstermek üzere gönderilmiş olan
peygamberlerin yoluna uyup uymamasına ilişkin tercihini ortaya koyması ile ilgilidir. İnsanın
özgür iradesi ile yapacağı bir tercih ve yaptığı
tercihle alakalı tabi tutulacağı ödül ve ceza
sisteminin açığa çıkmasıdır imtihan. Allah, her
türlü alternatifi yaratandır. İnsan ise yaratılanlar
arasında tercih yapandır. (3 Âl-i İmrân 265; 4
Nisa 79; 30 Rûm 41; 42 Şura 30). O nedenle
hikmeti farklı olmakla beraber peygamberler
dâhil herkes bu sisteme tabidir. Bu çerçevede
Kuran ayetleri incelendiğinde Âlemlerin Rabbi
olan Allah, Peygamberlerinden aşağıya, insana
doğru bir eleme, arındırma sistemi ortaya koy-

• Peygamberlerin İmtihan Edilmesi
Hz. Musa’nın İmtihan Edilmesi
Hz. Davud’un İmtihan Edilmesi
Hz. Süleyman’ın İmtihan Edilmesi
•Bazı Toplumların İmtihan Edilmesi
Semûd Kavminin İmtihan Edilmesi
İsrâiloğulları’nın İmtihan Edilmesi
Fıravun Kavminin İmtihan Edilmesi
Hz. Musa’nın Kavminin İmtihan Edilmesi

Peygamberlerin İmtihan Edilmesi
Peygamberler, insanlar içinden insanlık için
seçilmiş mümtaz şahsiyetlerdir. İnsanlığın zirvesinde bulunan insanlar olarak ne kadar üstün
olurlarsa olsunlar, beşer olma vasıflarından
dolayı mükemmel değillerdir. Mükemmellik,
sadece ve sadece Allah’a mahsustur. Hem kendilerinin hem de muhatap oldukları insanların
mükemmel olmadıklarının kendilerine hatırlatılması, kendilerinin yüklendikleri görev ve
sorumluluğu daha iyi ve güzel bir şekilde yapabilmeleri ve kendilerinden sonra gelen önderlere örnek olmaları açısından zaman zaman
imtihana tabi tutulmuşlardır. Bu imtihanla kendileri olgunlaştırılıp daha iyiye götürülürken
insanlara da en mükemmelin sadece ve sadece
Allah olduğu mesajı verilmekte, iman edenlere
de itidalli olmaları tavsiye edilmektedir. Bu çerçevede bütün peygamberler denenmiş, olgunlaştırılıp sağlamlaştırılmış, gelecek mücadeleler
için hazırlanmıştır. Kur’ân’da fitne kavramı
çerçevesinde denenen, sınanan, imtihan edilen
peygamberler şunlardır:
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[038.025] “Böylece onu bağışladık. Şüphesiz
• Hz. Davud ( 38 Sâd 24-25)
onun bizim katımızda gerçekten bir yakınlığı
• Hz. Süleyman ( 38 Sâd 34-39)
ve varılacak güzel bir yeri vardır.”
• Hz. İbrahim (2 Bakara 124)
Sâd Suresi 24. ayetinde Hz. Davud (a.s.)’ın
• Hz. Musa (20 Taha 40; 28 Kasas 14-28)
sıkıntılı bir durumla (belâ) karşı karşıya kaldığı
ve bununla imtihana(fetennâhü) tâbi tutulduğu
Hz. Davud’un İmtihan Edilmesi
ifade edilmektedir. Ancak bu ayetlerde geçen
Kur’ân’da fitne kelimesi çerçevesinde imtiolayla ilgili ayrıntılı bir bilgi mevcut değildir.
hana tabi tutulan peygamberlerden birisi, Hz.
Tefsirlerde çok farklı yorumlar olmasına karşıDavud’dur. Bununla ilgili bir bilgi, Sad süresilık yukarıdaki ayetlerde bunlara haklılık kazannin 17-25. ayetlerinde yer almaktadır:
dıracak özel bir açıklama yer almamaktadır(1).
[038.020] “Onun mülkünü güçlendirmiştik.
Hz. Davud kendisinin denendiğini sanmıştır.
Ona hikmet ve anlatım çarpıcılığını vermiştik.”
38/20. Ayete göre Hz. Davud’a hikmet verilmiş[038.021] “Sana o davacıların haberi geldi
tir. Hz. Davud gibi bir yöneticinin makamına,
mi? Hani onlar mihraba
iki kişinin kolaylıkla girme(Davud’un bulunduğu yere
si, güvenlik açısından Hz.
Tevhid dinine göre bu
girmek için) yüksek duvarDavud’un bir imtihanıdır.
dünya-öteki dünya
dan tırmanmışlardı.”
Gerekli güvenlik tedbirleri
denkleminde bu
[038.022] Davud (un
almamış olmakla Hz. Davud
dünya, öteki dünyanın
yanın) ‘a girdiklerinde, o,
dolaylı bir şekilde kınanmıştarlası olarak vardır.
onlardan ürkmüştü; onlar
tır. Allah Hz. Davud’un şahdediler ki: “Korkma, iki
Dolayısıyla bu dünsında yöneticileri uyarmaktadavacıyız, birimiz diğerimiyada insanlar yapıp
dır. Bize göre Hz. Davud’un
ze haksızlıkta bulundu. Şimdi
ettiklerinin karşılıimtihanın birinci boyutu,
sen aramızda hak ile hükğında öteki dünyada
güvenlikle, güvenlik zafiyeti
met, kararında zulme sapma
gidip yaşayacağı
ile ilgilidir. İmtihanın ikinve bizi doğru yolun ortasına
ci boyutu davalıların, “Şimdi
mekân, ya cennet ya
yöneltip-ilet.”
sen aramızda hak ile hükda cehennemdir.
[038.023] “ Bu benim
met, kararında zulme sapma
kardeşimdir, doksan dokuz
ve bizi doğru yolun ortasıkoyunu vardır, benimse bir tek
na yöneltip-ilet.» şeklinde
koyunum var. Buna rağmen
Hz. Davud’a yükledikleri ağır bir mesuliyettir.
«Onu da benim payıma (koyunKendisinden zulme sapmaması ve kendilerilarıma) kat» dedi ve bana konuşma (tarzın) da
ni doğru yola yöneltip iletmelerini istenmeküstün geldi.”
tedirler. Bu noktada Hz. Davud, kendisine
[038.024] (Davud) Dedi ki: “Andolsun senin
verilen hikmetin gereğini yapıp yapmamakla
koyununu, kendi koyunlarına (katmak) isteimtihan edilmektedir. Çünkü taraflardan biri,
mekle sana zulmetmiştir. Doğrusu, (emek ve
çok zengin ve kendisini kelam yönüyle de iyi
mali güçlerini) birleştirip katan (ortak) lardan
savunmakta; diğeri, hem fakir hem de kendini
çoğu, birbirlerine karşı tecavüz ederler; ancak
iyi savunamamaktadır. Hz. Davud’un imtihaiman edip de salih amellerde bulunanlar başka.
nının (fitne) ikinci boyutu, 1- güç/zenginlik
Onlar da ne kadar azdır.» Davud, gerçekkarşısında taraf tutmadan gerçeği yakalaması
ten bizim onu denemeden geçirdiğimizi sandı,
ve adaleti savunması, 2- kelam olarak çok iyi
böylece Rabbinden bağışlanma diledi ve rükû
savunma karşısında gerçeği bulup çıkarması,
ederek yere kapandı ve (bize gönülden) yönelipadaleti ikame etmesi ile ilgili olabilir.
döndü.”
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Bu olayda fitne kavramının geçmiş olması,
verilecek yanlış kararın toplumda neden olacağı tahribat, kargaşa çok büyük olması ile alakalıdır. Hz. Davud’un fitne kapsamında tabı tutulduğu imtihan, genelleştirilirse, güçlü ile zayıfın,
zengin ile fakirin makam sahibi ile makamsızın
arasında hak, hukuk ve adalet kapsamında
nasıl bir tavır alınması gerektiği ortaya konmuş, gelecek nesillere örneklik sunulmuştur.
Bugünün kavramlarını kullanırsak çok güçlü
avukatlık bürolarıyla kendisini savunan tekelci/
tefeci/küresel sermayeye karşı gariban küçük
esnafın, bakkalın kobilerin korunup korunmamasına ilişkin bir fitne söz konusudur. Tekelci
sermayenin yanında yer almak ile küçük esnafın yanında yer almak şeklinde bir imtihanla
karşı karşıyayız.
Hz. Süleyman’ın İmtihan Edilmesi

Hz. Süleyman’ın fitne kelimesi kapsamında
imtihan edilmesi, denenmesi, sınanması, Sâd
suresinin 30-40. ayetlerinde ifade edilmektedir:
“[038.030] Biz Davud’a Süleyman’ı armağan ettik. O, ne güzel kuldu. Çünkü o, (daima
Allah’a) yönelip-dönen biriydi.
[038.031] Hani ona akşama yakın, bir ayağını tırnağı üstüne diken, öbür üç ayağıyla toprağı kazıyan, yağız atlar sunulmuştu.
[038.032] O da demişti ki: “Gerçekten ben,
mal (veya at) sevgisini Rabbimi zikretmekten
dolayı tercih ettim.” Sonunda bu atlar (koştular
ve toz) perdesinin arkasına saklandılar.
[038.033] “Onları bana geri getirin” (dedi).
Sonra da (onların) bacaklarını ve boyunlarını
okşamaya başladı.”
[038.034] Andolsun, biz Süleyman’ı denemeden geçirdik. Tahtının üstünde bir ceset bıraktık.
Sonra (eski durumuna) döndü.
[038.035] “Rabbim, beni bağışla ve benden
sonra hiç kimseye nasib olmayan bir mülkü
bana armağan et. Şüphesiz sen, karşılıksız
armağan edensin.”

[038.036] Böylece biz, rüzgârı onun buyruğu altına verdik. Onun emriyle dilediği yöne
yumuşakça eserdi.
[038.037] Şeytanları da; her bina ustasını ve
dalgıç olanı.
[038.038] Ve (kötülük yapmamaları için)
sağlam kementlerle birbirine bağlanmış diğerlerini.
[038.039] “İşte bu, bizim vergimizdir. (Ey
Süleyman) Artık sen de hesaba vurmaksızın,
ver ya da tut.”
[038.040] Şüphesiz, onun bizim katımızda
gerçekten bir yakınlığı ve varılacak güzel bir
yeri vardır.”
Sâd 30-40. ayetler arasında yer alan
Sâd 34. ayette; “Andolsun, biz Süleyman’ı
denemeden(fetennâ) geçirdik. Tahtının üstünde bir ceset bıraktık. Sonra (eski durumuna)
döndü.” denmiş olmakla, Hz. Süleyman (a.s.)’ın
da sıkıntılı bir durumla (belâ) ile denendiği
ifade edilmektedir. Ancak bu ayette, onun ne
ile denendiği belirtilmemiştir. Birçok ihtimalden bahsedilmektedir. Genel olarak yapılan
yorumlar iktidarının zayıflaması ile imtihan
edilmesidir(1).
Denemenin mal sevgisi, atlarla ilgili ayetten
sonra gelmesi, bir ihtimal mal, mülk sevgisine
olan aşırı eğilimin, insanın düşünce sistemini
zayıflatması ile “canlı cenaze”, “yaşayan ölü”
haline gelmesi ile alakalı olabilir. Yöneticinin
yönetim fonksiyonunu unutup gününün büyük
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bir kısmını, çok sevdiği şeylerle doldurmasına
dönük bir eleştiri olabilir. Hz. Süleyman, mal
sevgisini, “Rabbimi zikretmekten dolayı tercih
ettim” ifadesi ile anlamlandırdığını göz önüne
aldığımızda; bu sevginin, tutkuya dönüşme
ihtimali gibi bir tehlike söz konusu olabilir.
Kendisine sunulan ve kendisin de çok sevdiği anlaşılan atların toz bulutu arkasında
kaybolmasının ifade edilmesi ve onların geri
getirilmesini istemesi ve onları sevgiyle okşamasından sonra “Tahtının üstünde bir ceset
bıraktık.” ifadesinin yer alması, muhtemelen,
mala olan aşırı sevgi ile ilgili bir uyarı, her şeyin
ölümlü oluşu ile ilgili bir hatırlatma olmalıdır
Hz. Süleyman’ın imtihanı. Belki de bir devlet
başkanının, bir yöneticinin, hangi saikle olursa
olsun, dünyanın malına, mülküne sevgisinin
fazlalığının yanlışlığı, fitne kaynağı olabilmesi
nedeniyle bu imtihan gerçekleştirmiş olabilir.
Hz. Süleyman’a bu olaydan sonra çok daha
fazla nimetler bağışlanması, imtihanı kazandığının, mesajı aldığının bir göstergesi olarak
değerlendirilebilir.
Hz. Musa’nın İmtihan Edilmesi
Fitne kavramı çerçevesinde imtihana tabi
tutulan bir başka Peygamber de, Hz. Musa’dır
(20 Taha 40; 28 Kasas 14-28). Hz. Musa, başına
çok değişik olaylar gelen ve değişik şekillerde
imtihana tabi tutulan, çocukken sarayda yetiştirilip eğitilen, gençliğinin son aşamasında ise
çöllerde eğitime tabi tutulan bir peygamberdir.
Kur’ân’da başından geçenlere, çok geniş yer
verilmiş olan peygamberlerden biridir. Devrinin
zalim iktidarına karşı silahsız mücadele vermiş,
Allah’ın kendisine çizdiği bir stratejiye bağlı
olarak hiç silah kullanmadan, devrinin süper
gücü olan bir zalim iktidarı, Firavuni güçleri,
Kızıldeniz’in sularına gömerek tasfiye etmiştir.
Fitne kelimesi kapsamında denemeye, imtihana tabi tutulduğu, 20 Taha 40. ayette ifade
edilmektedir:
“[020.040] Hani kız kardeşin gezinip:
“Onu(n bakımını) üstlenecek birini size haber
vereyim mi?» demekteydi. Böylece, seni annene geri çevirmiş olduk ki, gözü aydın olsun ve

hüzne kapılmasın. Sen bir insan öldürmüştün
de, biz seni tasadan kurtarmış ve seni ‘esaslı bir denemeden(fetennâke fütûnen) geçiripdenemiştik. ‘Medyen halkı arasında da yıllarca
kalmıştın, sonra bir kader üzerine (buraya)
geldin ey Musa.”
Fitne kelimesi genel olarak, özünde çok
derin anlam olan, etkileri bakımında çok tehlikeli sonuçlar doğurabilecek kaosa, fesada vücut
verebilecek, adaleti ve dengeyi bozacak/bozabilecek duygu, düşünce, tutum ve tavırlarla
ilgili kullanılmaktadır. Sonucunda bir ödül ve
cezalandırmanın olduğu bir arınma, ayrıştırma
söz konusudur. O nedenle Hz. Musa’nın fitne
kelimesi kapsamında imtihana tabi tutulduğu
konu, Mısır’da biri kendi kavminden diğeri
Firavun ’un kavminden olan kavga eden iki
kişinin kavgasına, haklı haksız ayrımı yapmadan karışmış olması ve kendi kavminden olana
destek çıkarak diğerini öldürmüş olmasıdır:
[028.014] O, erginlik çağına ulaşıp olgunlaşınca, biz ona bir ‘hüküm ve hikmet’ ve ilim
verdik. Biz iyilikte bulunanları işte böyle ödüllendiririz.
[028.015] (Musa,) Halkının haberi olmadığı
bir zamanda şehre girdi, orda kavga etmekte
olan iki adam buldu; bu kendi taraftarlarından,
şu da düşmanlarından. Derken taraftarlarından olan, düşmanlarından olana karşı ondan
yardım istedi. Bunun üzerine ona bir yumruk
attı ve işini bitiriverdi. (Sonra da:) “Bu şeytanın
işindendir; o, gerçekten açıkça saptırıcı bir düşmandır” dedi.
[028.016] Dedi ki: “Rabbim, gerçek şu ki,
ben kendi nefsime zulmettim, artık beni bağışla.” Böylece (Allah) onu bağışladı. Hiç şüphe
yok O, bağışlayandır, esirgeyendir.
[028.017] Dedi ki: “Rabbim, bana verdiğin
nimetler adına, artık suçlu-günahkârlara destekçi olmayacağım.”
[028.018] Böylece şehirde korku içinde
(çevreyi) gözetleyerek sabahladı. Derken, bir
de baktı ki, dün kendisinden yardım isteyen
(kişi, bugün de) kendisine yardım için bağırıyor. Musa, ona dedi ki: “Sen gerçekten açıkça
bir azgınsın.”
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[028.019] Sonunda ikisinin de düşmanı
olan (adam) ı yakalamak isterken (adam ona)
dedi ki: “Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi,
bugün de beni mi öldürmek istiyorsun? Sen yeryüzünde yalnızca bir zorba olmak istiyorsun,
ıslah edicilerden olmak istemiyorsun.”
[028.020] Şehrin öbür yakasından bir adam
koşarak gelip dedi ki: “Ey Musa, önde gelenler,
seni öldürmek konusunda aralarında görüşmektedirler, artık sen çık git; gerçekten ben
sana öğüt verenlerdenim.”
[028.021] Böylece oradan korku içinde
(çevreyi) gözetleyerek çıkıp gitti: “Rabbim,
zalimler topluluğundan beni kurtar” dedi.
[028.022] Medyen’e doğru yöneldiğinde de:
“Umarım Rabbim, beni doğru bir yola yöneltip
iletir” dedi.
Kasas suresinin 14. ayetinde Hz. Musa’ya
hüküm, hikmet ve ilim verildiği ifade edilmektedir. Kendisine hüküm, hikmet ve ilim verilmiş
birinin, verilen hikmet, hüküm ve ilme göre
davranıp davranmadığı karşılaştığı kavga ortamında test edilmiş ve Hz. Musa, sahip olduğu
ilim ve hikmetin gereğine uygun davranmadığı,
daha başka bir eğitime ihtiyacı olduğu ortaya
çıkarmıştır.
Fitne kelimesinin özellikle adaleti, düzeni ve
dengeyi bozacak konularda kullanılmış olması,
en dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir.
Hz. Musa, açıkça ifade edilmemekle beraber
kendi kavminden olanın tarafını tutmuş, haklı
kim haksız kim ayırımı yapmamış ve de araştırmamıştır. Kendi kavminden birisinin tarafını
tutmuş olması, kavmiyetçiliğin ne kadar tehlikeli bir hastalık olduğunu ortaya koyması açısından çok önemli bir imtihandır Hz. Musa’nın
imtihanı. Nitekim yukarıdaki 15, 16 ve 17.
ayetlerde; “Bu şeytanın işindendir; o, gerçekten
açıkça saptırıcı bir düşmandır.” “Rabbim, gerçek şu ki, ben kendi nefsime zulmettim, artık
beni bağışla.” “Rabbim, bana verdiğin nimetler adına, artık suçlu-günahkârlara destekçi
olmayacağım.” demiş olması, yaptığı işin çok
hatalı olduğunu kavradığı anlamına gelmektedir. Buna rağmen kendi kavminden olan aynı
şahsın, ikinci gün bir başkası ile kavga ederken

gene kendinden yardım istemesi karşısında
ona yardım etmeye kalkması, üzerinde durulup düşünülmesi gereken önemli bir noktadır.
İkisinin de düşmanı olan şahsın; “Ey Musa,
dün birini öldürdüğün gibi, bugün de beni mi
öldürmek istiyorsun? Sen yeryüzünde yalnızca
bir zorba olmak istiyorsun, ıslah edicilerden
olmak istemiyorsun.” (28/19) demiş olması,
Hz. Musa’nın hatasını tekrar ettiği manasına
gelmektedir. Hz. Musa’nın “zorba olmakla” ve
“ıslah edicilerden olmamakla” nitelendirilmesi,
Hz. Musa’nın niçin fitne kelimesi kapsamında
imtihana tabi tutulduğunu açıklaması açısından
önemlidir.
Hz. Musa fitne sistemine göre eğitilip arındırılmış ve olgunlaştırılmıştır. Zorba, bozguncu
değil ıslah edicilerden olmuştur. Hz. Musa’nın,
kavmî saiklerle hareket etmesinden çıkarılacak en önemli ders adalet, kişilere, zümrelere,
kavimlere göre tayın edilmemelidir. Adalet
Allah’ın tayın ettiği sınırlar içerisinde herkese
aynı olacak şekilde uygulanmalıdır.
Peygamberlerin fitne kapsamında imtihana
tabi tutulmalarında dikkat edilmesi gereken
önemli konulardan biri de, kendilerine ilim,
hikmet ve hüküm verildikten sonra bu hataları
yapmış olmalarıdır. Bu nokta hem ilim adamlarımız için hem de yöneticilerimiz için iyi bir ders
olmalı, yaptım oldu denmemeli, benim dediğim,
benim düşüncem ve yaptığım mutlak doğrudur
gibi bir yaklaşımdan uzak durulmalıdır.
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“Hz. Muhammed Mustafa Kemal Paşa
Hazretleri”
1

Ailesi ile devlette verilen çelişkili eğitim karşısında çocuklar nasıl eğitilebilir? Nasıl
sorunsuz insanlar olabilir? Okul eğitimi niçin toplumla ve aile ile çelişir.? Niçin
toplum ve aile başka bir eğitim verir? Okul başka bir eğitim verir. Bu çelişkinin
süratle ortadan kaldırılması gerekir.

Vahap YAMAN

H
20

er eğitim döneminin başında mutat olduğu
biçimde, hemen her kesimden, her inançtan
(devletten, sivil toplum kuruluşlarından, eğitimcilerden, velilerden ve öğrencilerden) pek çok
öneri, kanaat, tavsiye, eleştiri, yönlendirmeler
geldiğini hep birlikte görmekteyiz.
Başta devlet olmak üzere toplumun her katmanında eğitimle ilgili çalışmalar yapıldığına
göre konunun farklı boyutları ve çerçevesi var
demektir. Bu kadar geniş kesimler tarafından her
yıl gündeme getirilen eğitim konusu hiç te yabana
atılacak bir mevzu değildir.
Toplumlar günü yaşarken, geleceklerini de
inşa ve imar etme ihtiyacını daima hissetmişlerdir.
Geleceğin inşası ise, günün genç insanının eğitilmesi, biçimlendirilmesi ve geleceğe hazır hale
getirilmesi ile mümkün olmaktadır. Geçmişin
ihyasından, geleceğin inşasına yönelik çalışmalar,
her daim gündemde kendisine yer bulmuşlardır.
Geçmişle geleceği bir pota içerisinde eritmek, geçmişin tecrübesinden, gelecek için dersler çıkartmak hemen hemen her toplumun asli çabalarından olmuştur.
Günün ve geleceğin inşası için, aileye, topluma ve devlete düşen görev ve sorumluluklar
vardır. İnsanı eğitmede bu üçlü saç ayağının
benzer şeyleri söylemesi ve birbirini desteklemesi
gerekmektedir. Birbirlerini tekzip eden, birbirlerinin zıddı şeyler söylemekten ve üretmekten
kaçınmalıdırlar.
Bu üçlü saç ayağının birincil halkası olan ailenin büyükleri, görevlerini asla aksatmamalıdır.

Çocuğun gelişimini dikkate alarak zamanında
gerekli bilgiyi vermelidir. Çocuk eğitilirken yaş
grubunun özellikleri dikkate alınmalı, ne fazla
bilgi yüklemesi yapmalı, ne de “henüz erken sonra
öğrenirler” düşüncesiyle görev ihmalinde bulunmamalıdırlar. Aile büyükleri evlerdeki görevlerini
ihmal ettikleri zaman onların görevlerini kötü
örneklerle yerine getiren sanal güçlerin hemen
devreye gireceğini ve kendilerinin de istemeyip,
benimsemediği bilgilerle çocuğu biçimlendirmek
için hazır beklediklerini unutmamalıdırlar.
Gençliğin eğitimini iki yönden irdelemek
gerekir. 1- Konjonktürün etkisi altındaki gençliğin durumu, 2- Gençlik hareketlerinin, çocuğun
eğitimine olan katkısı nedir?
Gençlik her şeyi günlük değerlendirip, günlük
kararlar veren bir anlayışa meyillidir. Okul, aile,
öğretmen, siyasal iktidar, sivil toplum kuruluşları, cemaatler ilgi alanlarına giren çocuk eğitimini
öncelemeli ve yapılması gereken çalışmaları ve
görev taleplerini zamanında ve gerekli kadar
eğitim vererek yapmalıdırlar. “Nasıl olsa birileri
yapıyor, siyasal iktidarlar yapsın, bunlar siyasal
iktidarın yapacağı işler” hatasına düşmeden el ve
güç birliği içerisinde görev ve sorumluluklarını
yerine getirmelidir.
Seküler, popüler ve modern hayat, teknolojik
gelişme ile gencin hayat tarzının tam göbeğine oturmuş ve gençlerin zamanlarını çalmakta,
kafalarını iğdiş etmekte, genci hız ve haz peşinde
koşan, dünyevi imkânları olmazsa olmazlar olarak sanan bireyler haline getirmektedir. Sunulan
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şartsız itaat eden insan yetiştirmeyi hedeflememeli, farklılıkları düşmanlığa dönüştürecek tarzları
asla benimsememelidir.
Lozan Antlaşması ile batının dikte ettirdiği,
Eğitimin İlk Basamağı Aile
bizim adımıza imzalayanların tereddütsüz uygulamaya koyduğu yeni sistem, ilk iş olarak geçmişi
Aile büyükleri çocuklarının eğitiminde ihmaldüşman ilan etmeyi seçmiştir. Yeni yöneticiler,
ler gösterip, onları başkalarının eğitmesine rıza
dünya tarihinde başka bir ülkede hiç görülmeyen
göstermemelidirler. Böyle durumlarda çocuk sizin
bir uygulamaya yönelmişler, toplumun yüzyıllarçocuğunuz olmaktan çıkar, eğitenlerin çocuğu
dır kullandığı alfabesini değiştirmişlerdir. Okuyan,
olur. Çocuğu kim biçimlendiriyorsa, çocuk onun
yazan, düşünen, konuşan insanlar dâhil olmak
olur. Özellikle kendinize benzemeyenlerin eğiüzere toplumun tüm katmanları
timine bıraktığınız çocukların
bir gecede cahil hale gelmiştir.
ileriki dönemlerde sizi oldukça
Koskoca bir ülke, bir anda okuToplumlar günü yaşarüzeceği beklenmelidir. Kısaca
yup yazamayan, derdini yazılı
aileler yuvalarında çocuklarıken, geleceklerini de inşa
olarak ifade edemeyen, devlet
na gerekli ilgiyi gösterip, onlave imar etme ihtiyacını
dairelerinde işini halledemeyen
rı biçimlendirmelidir. Kendi
daima hissetmişlerdir.
bir hale gelmiştir.
görevlerini ihmal edip çocuklaGeleceğin inşası ise,
Yeni sistemin kurucuları
rın eğitimini başkalarının eline
günün genç insanının
toplumu ve toplumun inanış,
bırakmamalıdır.
eğitilmesi, biçimlenyaşayış tarzlarını değiştirmeyi
Modern çağ, kadını en az
dirilmesi
ve
geleceğe
temel ilke olarak kabul etmiş
sekiz saat günlük çalışma hayahazır
hale
getirilmesi
ile
ve adeta bunlara savaş açmıştının içerisine sürüklediği için,
tır. Bunu da on yılda, on beş
mümkün olmaktadır.
kadın doğurduğu çocuğunu beşmilyon genç yarattık her yaşta
Geçmişin ihyasından,
altı aylıkken başkalarının bakımıdiyerek hiç tereddütsüz ifade
na ve eğitimine terk etmek zorungeleceğin inşasına yöneetmişlerdir. Bütün bunlar, yeni
da kalmaktadır. Başkalarının
lik çalışmalar, her daim
bir ülke var etme, yeni bir
sevgisi, şefkati, bilgisi, ilgisi ile
gündemde kendisine yer
toplum inşa etme ve ülkeyi
büyüyen çocuğu kim, ne kadar
bulmuşlardır. Geçmişle
yeniden dizayn etme çalışmaşekillendirmektedir? Sorusu çok
geleceği bir pota içerilarının başlangıcı sayılmıştır.
iyi düşünülmelidir.
sinde eritmek, geçmişin
Sistemin toplumla çatışmaya
Evde yemek beraberliğinin,
tecrübesinden,
gelecek
girdiği ve kaybettiği yıllarda
sohbet beraberliğinin, sevinç ve
için dersler çıkartmak
her daim, yeni toplum mühenüzüntü paylaşımının azalmadisleri çıkmış ve toplumu yenihemen
hemen
her
toplusı, ayrıca, maçınız, tuttuğunuz
den tasarlamak için toplumun
mun asli çabalarından
takımın müsabakası, sevdiğideğer yargılarıyla hep oynaya
niz diziniz, kahveniz, arkadaş
olmuştur.
gelmişlerdir. Günümüze kadar
sohbetleriniz, işiniz, çok para
gelen, hatta günümüzde bile
kazanma hırsınız, cemaatinizin
yapılmak
istenen dizayn çalışçalışmaları, haberleriniz, yurt
malarının temelinde insanı ve toplumu teriçi, yurt dışı gezmeleriniz, parbiye
etme,
kendilerince çizgiden çıkanları bertaraf
tiniz, derneğiniz, yazlığınız, kışlığınız, her türlü
etme düşüncesi yatmaktadır.
dünyevi çalışmalarınız sizi asla evinizdeki çocuYeni sistemin çatışmacı ruhu, eğitimden dini
ğunuzu ihmal etmenize sebep olmamalıdır. Evde
ritüelleri
silmeye, yok etmeye, yönelmiş ve okulbiçimlendirilmeyen, ilgilenilmeyen çocuk her
larda dini eğitim çalışmaları yasaklanmıştır. Yeni
türlü olumsuzluklara açıktır…
dönem tarih araştırmacıları tarafından ifade ediSistem milletle çatışmadan uzak durmalıdır.
len şekliyle okullardaki tarih dersi kitaplarınÖzellikle gücü temsil eden ve otoriteyi elinde
da, Hz. Peygamber’den, Muhammed, Kur’ân’dan
bulunduran devletin, diğer alanlarda olduğu gibi
bahsederken Muhammed’in uydurduğu, yazdığı
eğitim konusunda da, aile ve toplumla çatışmakitap ifadeleri çocuklara okutulmuştur.
ması gerekmektedir. Devlet, kendisine kayıtsız

bu imkânlar genci çevresine, iman değerlerine,
anne babasına, toplumsal tepkilere ve gelişmelere
duyarsız, ilgisiz bir konuma sürüklemektedir.
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Toplumun dini eğitimden vaz geçmemesi,
gizli, saklı da olsa çocuklarına dini eğitim verme
gayreti, jandarma ve polis baskınlarıyla sona erdirilmek istenmiştir. Yine bu dönemde bir taraftan
da inançsız insan yetirmek amaçlı açılan köy
enstitüleri, imam hatip okullarının temsil ettiği
değerlere karşıtlığı olarak eğitim sisteminde açılan okullardan olmuştur. Günümüze kadar sistem kendisine muhalif çalışmaların odak noktası
olarak gördüğü İmam hatip okullarını çok kez
kapatmış, alt yapılarını dağıtmış, imam hatipten mezun öğrencilerin üniversitelere girişlerini
engellemiştir. En son kapatma ise 28 Şubat diye
adlandırılan post modern darbe dönemi olmuştur. Bu gün bile imam hatip okullarını düşman
okullar sınıfında gören yazılı ve görsel medyada
yer edinmiş pek çok kişiyi görmekteyiz. Her öğretim döneminde çıkartılan imam hatip tartışmaları
dini eğitime karşı bir tepkiyi ve olumsuzluğu
göstermektedir.
Devletin eğitim işleri ile meşgul olan bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı olduğu halde okullarda
eğitim gören milyonlarca çocuğu nasıl eğittiği
ortadadır. Nasıl eğitebilecek ki; devletin resmi
okullarında okutulan iki ayrı dersteki bir örneği
sizlere hatırlatmak isterim. Umarım hep birlikte üzerinde düşünme fırsatımız olur. Biyoloji
derslerinde yaratılış konusu işlenirken insanın
maymundan geldiği anlatılır. Din derslerinde ise
insanın yaratılışının Allah tarafından ve topraktan
var edildiği ve ilk insan olarak Âdem’in yaratıldığı anlatılır. Bu ne yaman çelişkidir. Öğrenci arka
arkaya girdiği iki derste aynı konuda birbirine
zıt iki farklı yaratılış anlatımı ile karşı karşıya
gelmektedir. Bu durumun öğrencinin psikolojik
ve ruhsal yapısına nasıl etki ettiğini düşünmek
gerekmez mi?
Yazının başlığına koyduğum cümle hayali
ve uydurma bir cümle değildir. Bizatihi okula

yeni başlayan bir öğrencinin yıllar önce söylediği bir cümledir. Aile evde önder, rehber olarak
Hz. Muhammed’i örneklendiriyor ve öğretiyor.
Okulda öğretmen Mustafa Kemal’i örneklendiriyor. Çocuk da okulda kendisine sorulan “önderimiz kimdir?” sorusuna ailenin öğrettiği ile öğretmeninin öğrettiği farklı olunca kendi kafasına
göre önderi isimlendiriyor: “Hz. Muhammed
Mustafa Kemal paşa hazretleri”
Okullara eğitilmeye gönderilen ve ailesi ile
devlette verilen eğitimdeki çelişkiyi gören çocuklar nasıl eğitilebilir? Nasıl sorunsuz insanlar olabilir, hep birlikte düşünmeliyiz. Okul eğitimi
niçin toplumla ve aile ile çelişir? Niçin toplum ve
aile başka bir eğitim verir? Okul başka bir eğitim
verir. Bu çelişkinin süratle ortadan kaldırılması
gerekir.
Ayrıca yıllarca çocuklara hangi yaşta dini
eğitim verilebileceği konusu kanunla belirlenmiş
ve belirlenen yaş öncesi dini eğitimi kanunla
yasaklayan bir ülke konumuna düşürüldük. 28
Şubat sonrası çıkarılan bir kanun ile ilkokulu bitirmeyen çocuklara Kur’ân Kurslarında ve
camilerde dini eğitim verilmesi yasaklanmıştır.
Bilgi edinmek ve eğitim kanunla yasaklanabilir
mi? Ancak yasağa rağmen aileler çocuklarına dini
eğitim vermenin yollarını her zaman ki gibi farklı
yollarla bulmuştur.
Bakanlık bırakın eğitimi, öğretimi bile becerememektedir. Bunun sonucunda on yıllardır takviye kursları, hazırlık kursları adı altında okul dışı
eğitim kurumları ortaya çıkmıştır. Ailelerin bütçelerine binlerce lira ek külfetler getirmektedir.
Okullardaki ders bilgileri öğrenciler tarafından
ne kadar kabul görüyor? Herkes kendi çevresine
bakınca görebilmektedir.
Eğitimin önemli ayaklarından biri de öğretmenlerdir. Ben de on yıl kadar öğretmenlik yapan
birisiyim. Bakanlık bünyesinde öğretmenlik
yapan pek çok öğretmen mesleklerinin gereğini
yerine getirmemekte, derslere hazırlıksız girmekte, kendini yenilememekte, öğrenciyi kazanma
ve yetiştirme duygularından uzakta, alanı ile
ilgili gelişmeleri takip etmemektedir. Derslere geç
girmeyi alışkanlık haline getirmişlerdir. Dersinin
dışında öğrenci ile yakından ilgilenmeyi, onunla
hem hal olmayı, ailesini ve varsa sorunları ile ilgilenmeyi hiç düşünmemektedir.
Ülkenin hemen hemen ilçeler dâhil pek yerinde öğretmenevleri bulunmaktadır. Bu yerler maalesef eğitimin bir parçası olmaktan çok uzaktadır-
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lar. Sadece tatil yerleri ve eğlence mekânları olarak
kullanılmaktadır. Öğretmenler okey masalarında
zamanlarını geçirmektedirler. Öğretmenevlerinde
herhangi bir konuda münazara, fikri tartışma,
eğitim ile ilgili bir çalıştay, okuldaki eğitimi geliştirmek amaçlı rapor, sunum, görüş bildirmek
hemen hemen hiç görülmektedir. Çocukların
eğitim ve davranış değişikliğini öngören teklifler
gelmemektedir. Hayatı boyunca çocuk eğitimini
meslek edinmiş öğretmenlerin biraz daha gündemle alakalı konularda çaba göstermeleri gerekmektedir.
Netice olarak yeni eğitim ve öğretim döneminin açıldığı yeni çalışma takvimi için bazı tavırlar
ortaya konmak gerektiği kanaatindeyim.
1- Sistem kendine muti gençler yetiştirmek
amacıyla tek adamcılığı önceleyen, tek tip adam
yetiştirmeyi hedefleyen müdahaleci tavırlardan
sakınmalıdır.
2- Devletin unsurları ülke geleceğini dizayn
etme sevdasından vazgeçmeli ve kendine benzemeyenlere ülkeyi teslim etmeme anlayışı ile
toplumla, aile ile çatışmamalıdır.
3- Eğitim sisteminin içerisinde birbirleri ile
çatışan, çocukların zihinsel kırılmalarına sebep
olabilecek zıt ve düşmanlık içeren görüşler temizlenmelidir.
4- Eğitimde yerli ve dini eğitim projelerine
daha fazla yer verilmelidir.
5- Okul öncesi anne baba, okulda ise öğretmen rol modelliği iyi yapmalıdır.
6- Ekim 2013 itibariyle devlet kurumlarında
810.000 öğretmen görev yapmaktadır. Bu öğretmenler yılda en az bir çocuğu eğitmeyi hedeflemelidir. Bu sağlanabilirse yılda 810.000 çocuğun
eğitimi gerçekleştirilmiş olur.
7- Okul dahil genci eğitmeye çalışanların,
gence yaklaşma şekillerinin sorunlu olması, gencin dilini anlayamama, kavrayamama durumu,
onları eğitmede ve etkilemede yetersiz kılmaktadır.
8- Eğitimde birbirini yıpratmak, suçlamak,
eksik aramak, kusur bulmak anlayışından ziyade,
gençlik eğitiminin daha verimli, daha etkili nasıl
hale getirilebileceğini tüm unsurlarla beraber
ortak akılla aramak gerekir.
9- Gençlerin bilgi birikimleri ile hayat tarzları arasında derin farklılıklar görünmektedir.
Gençlerin düşünceleri, eğitim ile kazandıkları
birikimler ile hayat tarzları ve mücadele azimlerini örtüştürmek, düşüncenin hayat tarzına

dönüştürülmesinin, yaşanarak sağlanabileceğini
aktarmak eğitim ana unsurları olmalıdır.
10- Genç insan unsuruna edinilen bilginin,
bilince dönüşmesi ve bu bilginin hayata nasıl
müdahale edeceği şuuru verilmelidir. Eğitimciler
bilginin herkesin kendi hayat tarzlarını değiştirmesine izin vermesi konusunda sürekli aktarımlarda bulunmakla, edindikleri her bilginin kendi
hayat tarzlarını değiştirmesi gerekliliğini vurgulamakla yükümlü olmaları lazımdır.
11- Gençler arasında yaygın tarzda bireysel
yaşama tercih edilmektedir. Bu da hayata küsme,
kimseye karışmama, sanal dünya ile arkadaş
olma, duyguların kaybolmasını beraberinde getirmektedir.
12- Özgürlük anlayışları farklı, tavsiyeleri,
nasihatleri ve uyarıları kendi özgürlük alanlarına müdahale olarak algılıyorlar. Özgürlüğümüze
karışılıyor anlayışı ile her şeye karşı tepkililer.
13- Enerjilerini boşa harcıyorlar.
14- Gençlerin rol modelleri farklı. Rol model
olarak ahlaken düşük, kirli, şizofren küresel güçlerin sunduğu kişilikleri seçmektedirler. Anne
baba, öğretmen, abi, abla iyi rol modeller olmalıdır.
15- Eleştirel bir düşünme tarzından uzaktalar.
Neden, niçin adeta lügatlerinden çıkmış, kolaycılığı seçerek, hiç düşünmeden “evet” seçeneğini
kabul etmektedirler.
Yeni bir eğitim ve öğretim yılının başında,
çocukları kucaklayacak anlayışa sahip, sorunları
giderilmiş, yarınları yetişmek için çabalayacak
eğitimcilere epeyce sorumluluklar düşmektedir.
Aile, devlet, öğretmen, sivil toplum kuruluşları,
eğitimle ilgili her kesimden, herkesin elele vererek ülkenin geleceğini inşa etmek üzere bir araya
gelen yürekli dava adamı eğiticilere günümüzde
çok fazla ihtiyaç var. Çocuklar sizleri bekliyor.
Onları güzel biçimlendirin.
Zorluklar aşılmak içindir. Gereği yapılırsa,
zorluklar aşılır. Elbette her zorluğun yanında bir
kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir
kolaylık daha vardır. (İnşirah suresi/5-6)
Dipnot
1 Başlık ilkokula yeni başlayan minik bir öğrencinin, “önderimiz
kimdir?” sorusuna kendince verdiği bir cevaptır. Hayali bir
cümle değildir.
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ARAP BAHARI IŞİD’LEŞME SÜRECİNE GİRİYOR
Halil EL-ENANİ
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toriter ve radikal yüzleriyle Arap gerici güçler
Arap Baharı sürecini özgürlük,
demokrasi ve insan hakları
ajandasından ‘terörle savaş’
kılıfı altında güvenlik ve istikrar
ajandasına
dönüştürmekte
başarılı oldu. Ayrıca değişim trenini durdurma amaçlı erken girişim
içinde İslamlaşma dalgasına karşı
halklar korkutulduğu gibi şimdi
de değişim umutlarını bitirmeyi
ve otoriterliği tek seçenek olarak yerleştirmeyi hedefleyen yeni
bir senaryo yani IŞİD’leşme ve
Iraklaşma senaryosu yazılmaya
çalışılıyor. Bölgesel oyunun
halatları düğümlü ve iç içe
geçmiş görüldüğü zaman Arap
Baharı lehinde yol almayacağı,
bölgede barışçıl değişim ve
demokratik geçiş senaryolarına
hizmet etmeyeceği kesin. Bu da
değişimin sonuçlarını tüm ihtimallere açık halde bırakıyor.
IŞİD örgütü Arapların halk ve

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 katıldığımız söylenemez. Yazılardaki amacımız
olayların yorumlanmasında ortaya konulan bakış açısı farklılıklarını görünür kılarak meseleler karşısında ortaya konulan
analizlerin hangi argümanlardan hareketle yapıldığını okurlarımızın fark etmesini sağlamaktır. Yazıların/yorumların bu
perspektifle okunmasının Ortadoğu’daki
dolayısıyla dünyadaki gelişmeleri kavrama sürecine önemli katkılarının olacağını
düşünüyoruz. Yazılar Harun Ersoy tarafından Türkçeye çevrilmiştir. (Umran)

hükümetler, devletler ve toplumlar bazındaki başarısızlığın son
örneğidir. Bu örgüt kolları
Körfez’den Fırat’a uzanan suni
bir ahtapottur, farklı araçlar
ve yollarla bölgesel güçler ve
rejimler arasındaki gizli çekişme
çerçevesinde kullanılmaktadır.
Bu güçler ve rejimler bazen
birbirleriyle çekişmektedir bazen
de işbirliği yapmaktadırlar.
Çekişmede mezhepçi ile siyasetçi, mezhepçi ile stratejist
kartların karıldığı tehlikeli oyunda iç içe geçmiştir. IŞİD bu oyunda bazen mezhepçi rejimin tabutundaki çivi işlevini görür bazen
de sınırları kaldırmaya, coğrafya
ve tarihi yeniden yazmaya
çalışan bir kâbus olarak görülür.
IŞİD bugün tarafların çıkarlarına
hizmet etse de yarın bir tehdit ve yük olacaktır. Kesin olan
gerçek şu ki bölge klasik güçlerin ve rejimlerin kontrolü altında
değildir. Aksine Körfez’den
Arap Maşrik’e kadar uzanan ve
yakında bölgenin batı kesimlerine taşınabilecek olan siyasi ve
mezhebi krizlerle yaşayan karma
ve çarpık gruplar çatışmaktadır.
Arap Baharını başarısız
kılmak için plan yapanların
ve çalışanların ilk bakışta bu
çabalarında başarılı oldukları
görülüyor. Özellikle de devrimin
kaosla, değişimin istikrarsızlıkla,
özgürlüğün parçalanmayla ve
demokrasinin çöküşle eş anlamlı
olduğu savını pohpohlamaları
sonrası… Ne var ki şu an önerilen
alternatif korkunç olup kaosun,
istikrarsızlık, dağılma ve çöküşün
tüm belirtilerini gerçekleştiriyor.
IŞİD, çoğu gencin kendi
forumlarında ve sosyal paylaşım
sitelerinde tekrarlayıp durduğu
üzere ‘değişimin silah ve kanla
Umran • Eylül 2014

da olsa gerçekleştirilmesi için’
tek ve belki de en etkili model
oldu. Özellikle de ideolojilerin
başarısız olması sonrası siyasal
İslâmcıları seçim sandıklarında
yenilgiye uğratmak kolaydı ve
halkların kendi geleceklerini
belirleme noktasında son sözlerini askerin değil, halkların
belirlemesi daha iyi seçenekti.
Ancak kaos ve çöküş söyleminin
ithal edilmesi sonrası değişim
ile dağılma, devrim ile şiddet,
gösteri ile silahlanmayı birbirinden ayıran sınırlar kalktı. Birçok
gence göre özgürlüğün yolu
artık Tahrir meydanında değil,
mücahitlerin arasından geçiyor.
Arap Baharı başlamadan
önce herkes devlete karşı
topluma, iktidara karşı bireye
itibarını kazandıracak bir reform
bekliyordu. Reform çabaları
başarısız olunca Arap gençleri
değişim meydanlarında eylem
yapıyor, özgürlük, onur ve
sosyal adalet istiyordu. Şimdi
meydanlar dağıtıldı ve boşaltıldı.
Gençler tutuklandı, reform
ve barışçıl değişim umutları
tükendi. Görünen o ki barışçıl
değişim girişimlerinin sistematik olarak ortadan kaldırılması
operasyonları parçalama amaçlı
bir taktikti ancak aynı zamanda
nefret ve intikam duygularını
besledi.
Şimdi sorun değişimin
başarı boyutu ve imkânında
değil, bedelinde ve faturasında.
Irak’ta bugün yaşananlar IŞİD
boyutunu aşıyor, Iraklılardan
büyük bir kesime yani Sünnilere
yönelik izlenen mezhepçi ve
ayırımcı politikaları gözler
önüne seriyor. Sünniler Saddam
Hüseyin yönetimi altında bireyin
diktatörlüğünün bedelini ödedikten sonra şimdi de çoğunluğun
diktatörlüğünün bedelini ödüyor. Nuri Maliki ve toplumun
diğer kesimleriyle ve özellikle de
Sünnilerle iyi ilişkiler yürütseydi
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bunların telafisi mümkün
olurdu. Esed baskı, otoriterlik ve marjinalleştirmenin
tehlikelerinin farkında olsaydı
o bildiğimiz Suriye devam
ederdi. Ömer Beşir eşitlik ve
vatandaşlık temeli üzerine
devletini kursaydı Sudan
bölünmezdi. Kaddafi erken
uyanıp gerçek devleti inşa
etseydi Libya geçmişten
çıkardır.
Avrupa’nın Ortaçağlarda
yaşadığı
iç
savaş
ve
yıkımlardan geçmek zorunda değiliz. Siyasi, ekonomik
ve teknolojik olarak başarılı
olmuş Asya ülkelerinden geri
kalır bir yanımız yok. Arap
Baharı’ndan kurtulmanın
istikrar
ve
sükûnet
getireceğini veya işleri dört yıl
önceki şartlara götüreceğini
düşünen hata eder. Ayrıca
yeni nesillerin babalarının
cilbabları içinde yaşamayı
kabul edeceklerini, dışlanma,
marjinalleştirilme
ve
suskunluğa razı olacaklarını
düşünenler de yanılırlar.
İslâmcı alternatifin başarısız
olduğu doğru ancak devrimci
alternatifin deforme olduğu
da doğru. Yalnız radikal alternatifin şu an genç Arap nesillerde daha çekici görüldüğü
de bir gerçek. Siyasi ve dini
radikalizmin canlanması, eski
otoriter yapının devrilmesi
dışında bir hedefi olmayan
yeni taraftarlar kazanması
beklenmektedir.
Karşı devrim Arap Baharı
trenini işlemez kılmakta
başarılı oldu ancak kaos
treninin
de
kendisine
doğru yol almasına katkıda
bulunduğunun
farkında
değil. Bu da bölgedeki
çekişmelerin kapılarını tüm
ihtimallere açık hale getiriyor.
(Londra merkezli el-Hayat
gazetesi, 25 Haziran 2014)

İRAN İMPARATORLUĞUNUN KURUCU MİTLERİ
Yasir Ebu HİLALE

İ

ran imparatorluk projesi bölgedeki yayılmacılığı içinde
bir dizi mite dayanıyor ancak bu
mitler de tıpkı başka mitler gibi
gerçeklerden çok bir vakıa içinde
faaliyet gösteriyor. İran’daki İslâm
devriminin zaferinden beri proje
istediğini gerçekleştirdi, Arap ve
İslâm dünyasında bir nüfuzu oldu.
Bu nüfuz kendisine uluslararası bir
yer sağladı.
Ortada Şii mezhebini (Caferilik)
milliyetçiliğe dönüştürme miti var.
İran içinde bu mit işlemedi. Zira
Ahvaz’daki Arap Şiiler, mezhep
kimliklerinden çok Araplık ve aşiret
kimliklerini taşıyordu. Liderlikleri
dini değil kabile temelliydi. Bugün
ise tam tersine gerek Necef ve
Kerbela’da gerekse de Cebel
Amil’de dini merciler Arap’tır.
Yani mezhep İran’ı “Araplaştırdı”,
Şii Arapları “Farslaştırmadı”.
İran’da devrimin başlarında bu
mit hızlı şekilde başarısız oldu.
İran ordusu Şii asker ve subaylardan oluşmaktaydı. Buna rağmen
askerlerin çoğunluğu ordudan
kopup düşman İran’a katılmadı.
Ayrıca Şii Irak esirleri de çoğunluk
olmalarına rağmen Irak’taki İslâm
Devrimi Yüksek Konseyi Başkanı
Muhammed Bakır el-Hekim’in
çağrılarına karşılık vermedi.
Ancak Saddam’ın Kuveyt’i
işgali, Irak ordusunun yenilgisi
ve güneyin yaşadığı katliamlardan sonra Irak değişmeye başladı. Saddam rejimi ile o vakitler
mezhepçi kimliğini büyüdüğü Şii
çoğunluk arasındaki çatlak açıldı.
Amerikan güçlerinin Irak’a
girmesiyle birlikte Şiileşmeyi milliyetçiliğin üzerinde gören siyaset
sınıfı Irak’ın geleceğine hükmeden
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yöneticilere dönüştü, İran’ın elinde bir müzakere kartı oldular.
Dahası İran Şii olmaktan önce
milliyetçidir. Irak-İran savaşı yıllarında ve hatta Saddam Hüseyin’in
düşüşüne kadar İran Iraklı muhaliflere saygılı davranmamıştır. Tüm
Arap ülkelerindeki Iraklı mülteciler
haklardan ve vatandaşlıklardan
yararlanırken İran’da ezilmişlerdir.
Fars milliyetçiliği aslında Şii propagandanın üzerindedir.
Bir diğer mit de ABD ve İsrail
düşmanlığıdır. Ayetullah Humeyni
İran’ının ABD ve İsrail’e ölüm sloganları attığı, ABD elçiliğini ve
Lübnan’da piyade karargâhını patlattığı doğru. Ayrıca Hizbullah’ı
kurdu, Filistin’de İslâmî Cihad ve
Hamas’ı da desteklediği doğru
ancak bu mit o zaman yürürlükte
değildi.
İran nükleer anlaşmada ABD
ile anlaşmasından dolayı övünç
duyuyor. Daha önce Afganistan
ve Irak savaşlarına da katıldı İran.
Bugün ise Irak devrimcilerini vurmak için ABD’den yardım istiyor.
Hizbullah bugün tüm cephelerde Suriye halkının devrimcileriyle savaşıyor ve savaşçıları Golan’ı
işgal eden İsrail güçleriyle birlikte
kol kolalar.
Bu iki mit ve başka mitler,
kitlelerin duygularını harekete
geçiriyor ve uğruna kan akıtıyor.
Ancak kısa zaman bu mitlerin
yıkılışının garantisidir. Zira İran
kendi yayılmacılığına daha fazla
harcama yapmayı sürdüremez ve
müttefikleri de İran’ın yayılmacı
savaşlarının maliyetlerini ödeyemez. İran’ın kendisi milliyetçilik ve
mezhepçilik temelinde dağılmaya
maruz kalacaktır.
(Ürdün Gad gazetesi, 20
Haziran 2014)
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ESKİ ÇAMLAR BARDAK OLDU
Mustafa ALBAYRAK
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ubat 1979 İran’da gerçekleşen İran İslâm Devrimi
hem bölgemizde, dolayısı ile
ülkemizde hem de tüm dünyada büyük bir yankı uyandırmıştı. 1 Şubat 1979 din odaklı ve
İmam Humeyni önderliğindeki
bu devrim kitlelerde olağanüstü heyecan yaratmıştı. İran bu
devrimini dışarıya ihraç eder
mi, kabul görür mü, sorusu o
yıllarda ve sonraki on yıllarda
cevabı aranan sorular arasında
öncelikli bir yere sahipti.
Süreç, 22 Eylül 1980 tarihinde Saddam Hüseyin adıyla belirginleşen Irak rejiminin
bu yeni İslâm Cumhuriyeti’ne
savaş açması ile bambaşka bir
noktaya evrilmiş ve bu savaş
tam sekiz yıl devam etmişti. 22
Eylül 1980’de Irak’ın, sekiz İran
kenti ve havalimanlarını bombalamasıyla başlayan trajik savaş,
merhum İmam Humeyni’nin, o
günün Cumhurbaşkanı Haşimi
Rafsancani’nin kendisini ikna
etmesi sonucu, “Bir bardak
zehir içiyorum” diyerek ateşkesi/barışı kabul etmesiyle nihayete erdi.

Şubat 1979 İran Devrimi ile
Ortadoğu’daki çok sağlam bir
karakolunu kaybeden Amerika
Birleşik Devletleri bir buçuk yıl
sonra başka bir karakolu olan
Türkiye’yi de kaptırmamak için
12 Eylül 1980’de askeri darbesini yaptırmıştı.1 “Our boys have
done (bizim çocuklar başardı)”
ifadesi, bir Amerikalı diplomatın günün ABD Başkanı’nın
tiyatro da kulağına fısıldadığı cümle idi. İran’ı kaybeden
Amerika Türkiye’yi muhafaza
etmeyi başarmıştı.
İran İslâm Devrimi daha
başlangıç yıllarından itibaren Türkiye’de karşılık bulmuştu. Düşünce dergisinde
Ali Şeriati’nin yazılarına yer
verilmiş, dönemin diğer süreli yayın organlarında İran’da
yaşanan gelişmeler yakından
takip edilmiş, değişik analizlere
yer verilmişti. Diğer yandan,
Türkiye’de duyarlı Müslümanlar
arasında İran İslâm Devrimi’ni,
“İran Şii”, “İran Acemdir, fazla
güven olmaz”
yaklaşımıyla
ele alanlar da vardı. Ancak
diğer tarafta ise 79-80 yaşlarında İslâm Devrimi yapmış
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Humeyni’nin, “Büyük şeytan
Amerika, İsrail yok olmalıdır”,
“Şiiler cahili emellerini bıraksınlar ve Mekke’de, Kabe-i
Muazzama’da Sünni kardeşlerinin arkasında namaza dursunlar!” sözü vardı. (Bkz. 1979
Hicret dergisi kapaklarından
biri) Ayrıca devrim sürecinde
yer alan isimlerden bir kısmı
Seyid Kutub’un birkaç kitabını
tercüme etmesiyle de tanınıyordu.
Mesele sadece fikrî ve hissî
bir yakınlıkla sınırlı olmayıp
aynı zamanda siyasi bir boyuta da sahipti. “Herkes İsrail’e
tükürse İsrail’i sel alır” sözü
de merhum İmam’ın akılda
kalan sözlerindendi. Bu sözler sadece Şii dünyasını değil,
Sünni dünyanın İslâmî hareketlerinde de heyecana sebep
oluyordu. Ve inanıyorlardı ki,
İran İslâm Cumhuriyeti Irak’ta
sadece Saddam Hüseyin ve
ordusu ile değil aynı zamanda
Amerika, İngiltere ve Fransa ile
de dolaylı olarak savaşıyordu.
İslam Devrimi asla Şia’ya değil
tümüyle İslâm’a ait görülüyordu.
Şubat 1982’de enteresan bir
olay yaşandı. Suriye’de İhvan-ı
Müslimin (Said Havvaların
bağlı olduğu hareket) yine
tıpkı Saddam rejimi gibi Baas
ideolojisine sahip Hafız Esed
rejimine karşı bir kıyam başlattı. Kıyam başlamadan önce
merhum Said Havva liderliğindeki Suriye İhvan heyeti merhum İmam Humeyni’yi İran’da
ziyaret edip destek istemişti.
Humeyni ise kendilerinin böyle
bir destek veremeyeceğini zira
Ortadoğu’daki tek müttefiklerinin Suriye rejimi olduğunu
belirtmişti. Ortamın kıyam için
müsait olmadığını ve Suriye’de
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yapılmak istenilen bir İslâm
Devrimi’nin akamete uğrayacağını açık bir dille merhum Said
Havva’ya söyler. Buna rağmen
Suriye İhvan’ı aynı şimdiki ÖSO
(Özgür Suriye Ordusu) gibi
ayaklandı. Akabinde Hafız Esed
tarafından birkaç gün içerisinde 35.000-40.000 sivil insan
katledilir.
Peki, 40.000 Müslüman
Hama ve Humus’ta katledilirken İran İslâm Cumhuriyeti ne
yapıyordu? Esed ile Rafsancani
Tahran ve Şam’da sık sık bir
araya gelip birbirlerini destekliyorlardı. Türkiye Müslümanları
bu kucaklaşmaları ve katile destek vermeleri içlerine sindirememekle beraber İran’ın içinde
bulunduğu zor yalnızlığa yoruyor olsalar da Ortadoğu’daki
birçok İslâmî Hareket İran’ın
bu durumundan dolayı hayal
kırıklığına uğramıştı. O günden sonra devrim İran’ına
hep mesafeli ve soğuk bakıldı Ortadoğu’daki yerleşik ve
yaygın İslâmî hareketler tarafından! Şu soruların akla gelmemesi mümkün değildi: İranSuriye muhabbeti normal bir
siyasî ittifak ve Amerika-İsrail
ittifakına karşı bir “Ret Cephesi”
mi idi yoksa bir mezhebi dayanışma mı idi? Bunu çok fazla
sorgulama imkânı o günlerde doğru olamazdı. Bilhassa
Türkiye’deki duyarlı Müslüman
kesimde, İran’ın sekiz sene
sürecek olan bir savaştan
dolayı İran’a karşı müsamahalı
olunması düşüncesi hâkimdi.
İran İslâm Devrimi Türkiye ve
dünya Müslümanlarına kendini
o kadar sevdirmiş ve heyecan
uyandırmıştı ki, kafalardaki bu
şüphe hep arkaya atıldığından
İran İslâm Cumhuriyeti’ne yine
de sempati ile bakılmaya devam

ediliyordu. Hele İran’ın başka
Hizbullah’ın manevi lideri
merhum Muhammed Hüseyin
güçlerle mücadelesi söz konuFadlullah’ın (1935 - 2010) vefasu olduğunda pek çok çevre
tından sonra Hizbullah artık
İran’dan yana olmayı önceliyor
anti-İsrail çizgisinvar olan eleştirileriden önemli ölçüni tümüyle kendine
de
uzaklaşmış
saklıyordu.
Peki, 40.000
ve mezhep taas2011 yılı Mart
Müslüman Hama
subuna kapılmış
ayı
geldiğinde
ve Humus’ta katlebir organizasyon
yani İran İslâm
dilirken İran İslâm
derekesine düşDevrimi’nin üzeCumhuriyeti ne
müştür. Aynı şekilrinden 32 yıl geçyapıyordu? Esed ile
de İran’ın mezhetikten sonra Arap
Rafsancani Tahran
bi ve pragmatik
Uyanışı’nın
da
ve
Şam’da
sık
sık
bir
tavrı İsrail’in son
tetiklediği rüzgarla
Gazze
saldırıaraya gelip birbirle-tarih tekerrür edesında
25
günde
rini
destekliyorlardı.
rek- Suriye’de yine
2.000
sivili
öldüİhvan-ı Müslimin Türkiye Müslümanları
rüp 10.000 sivili
bu kucaklaşmaları
hareketinin de içinyaralamasında
de yer aldığı bir
ve katile destek veriyice ortaya çıkayaklanma başlameleri içlerine sindimıştır. Suriye rejidı. Bu sefer durum
rememekle beraber
minin katliamlarıçok farklı idi.
İran’ın içinde bulunna destek olacak
Konjonktür Suriyeli
duğu zor yalnızlığa
şekilde Devrim
Müslümanlardan
Muhafızları yolyoruyor olsalar da
yana görünüyorOrtadoğu’daki birçok layan İran İslâm
du. Beşşar Esed
Cumhuriyeti
Batıda
eğitim İslâmî Hareket İran’ın
İsrail’in katliamıalmış ve hiç olmaz- bu durumundan dola- na bırakın askerî
yı hayal kırıklığına
sa babası Hafız
olarak engel olma
uğramıştı.
Esed’den diyaloga
ancak iki dudağıdaha açık olduğunın ucu ile kınana inanılıyordu.
ma yapabilmiştir.
Ama Beşşar’ın kendi başına
Artık İran’ın kendisini dünya
bir devlet başkanı olmadığı,
Müslümanlarının hamisi ilan
Suriye’yi yöneten azınlık diktaedecek yüzü kalmamıştır.
sının bir adamı olarak devlet
Evet, gerek İran gerekse
Lübnan Hizbullah’ı kendilerinin
başkanlığı koltuğunda oturduşeri birer devlet veya organizasğu unutulmuştu. O da babasınyon olduklarını iddia edebilirler.
dan aşağı kalmadı ve üç buçuk
Doğrudur. Ama unutmamak
yılda 170.000 Müslüman
lazımdır ki şeri olmak meşru
muhalifi katletti. Halen de katolmaya yetmiyor. Maalesef İran
liam devam ediyor. Maalesef
İslâm Cumhuriyeti ve Lübnan
bu esnada dünya egemenleri
Hizbullah’ı dünya Müslümanları
gibi İran İslâm Cumhuriyeti
nezdindeki sempatilerini kayve onun Lübnan’daki izdübetmişlerdir.
şümü Nasrallah liderliğindeki
Dipnot
Hizbullah bu katliamda Baas
1 M. Ali Birand, 12 Eylül: 04:00,
ordusu kadar aktif rol almaktan
Milliyet Yayınları, İstanbul.
geri kalmadılar.
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ÇANKAYA NÖBETİNİN SONU

Çankaya Nöbetinin Sonu
10 Ağustos cumhurbaşkanlığı seçimi, vesayet rejiminin Çankaya’daki nöbetini
sona erdirmesi açısından son derece önemlidir! Artık Çankaya vesayet
rejiminin iktidar alanından, seçimli siyasetin tayin ettiği iktidar alanına dahil
olan bir kurumdur.

Cevat ÖZKAYA
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ster “Yeni Türkiye”
diyelim, isterse başka
türlü isimlendirelim,
10 Ağustos cumhurbaşkanlığı seçimi ile
Türkiye yeni bir döneme adımını atmıştır.
Bürokratik vesayetin
tanzim edici ve koruyucu kurumu olan
cumhurbaşkanlığı makamının, doğrudan halkın seçtiği bir kişi tarafından doldurulması ihmal edilemeyecek bir
öneme sahiptir. 1961 ve 1982 darbe anayasaları tarafından seçilmiş siyasetin alanının dışına
çıkartılan cumhurbaşkanlığı makamı, 2007’de
yapılan referandumla tekrar seçilmiş siyasi alana dahil edilmiştir. Bu, halkın en etkin söz söyleme alanı olan siyaset alanının genişlemesi anlamına geliyor. Elbette ki bu durum, halkın etki
alanının dışında ve halkın seçtiklerini frenleyen
bir mekanizma olarak kurgulanmış bir iktidar
odağının etkisinin azalması demektir. Seçilmiş
siyasetin etkisi dışında oluşan bu iktidar alanında muktedir olarak hayatlarına devam edenlerin, iktidarlarının ciddi bir sarsıntıya uğradığını
söylememiz lazım. Bu açıdan 10 Ağustos 2014
tarihinde cumhurbaşkanının halk tarafından
seçilmesi, her halükarda yeni bir dönemin başladığının işaretidir.

Cumhurbaşkanlığı
Seçimlerinin Kısa Tarihi
Cumhuriyet’in
kuruluşu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa
Kemal’in seçimi de
dahil olmak üzere hemen hemen tüm cumhurbaşkanlığı seçimleri sorunlu geçmiştir.
Cumhuriyet, yaklaşık
300 milletvekilinin bulunduğu bir Meclis’te,
158 kişinin katılımı ile yapılan baskın şeklinde
bir toplantıda ilan edilmiştir. M. Kemal Paşa da
bu toplantıda cumhurbaşkanı seçilmiştir
İçinde Rauf Orbay, Kazım Karabekir gibi
istiklal savaşı önderlerinin bulunduğu 130’un
üzerinde milletvekili ya habersiz olduğundan
veya gelmeleri engellendiğinden Cumhuriyet’in
ilan edildiği ve cumhurbaşkanının seçildiği bu
oturuma katılamamışlardır.
İkinci cumhurbaşkanı İnönü ise, ismi hiç
ortada yokken, birinci ordu komutanı Fahrettin Altay paşanın doğrudan müdahalesi ile
cumhurbaşkanı seçilebilmiştir. İnönü bu süreci
“fırtına gibi bir 24 saat geçirdik.” diye tanımlayacaktır.
Üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın seçimi ise, 1950 seçimlerini büyük bir çoğunlukla
kazanan Demokrat Parti’nin lideri olması dola-
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yısıyla gerçeklemiştir. Ancak bu mutlak seçim
galibiyetine rağmen, İnönü’nün, cumhurbaşkanlığından ayrılmak istemediği ancak Bayar’ın
ısrarı sonucunda makamdan ayrıldığı rivayet
edilir. DP’nin devamlı seçim kazandığı 19501960 döneminde cumhurbaşkanlığı seçimi bir
sorun olmamış ve DP nin lideri Bayar cumhurbaşkanı seçilmiştir.
27 Mayıs 1960 darbesi ile DP iktidardan
düşürüldükten sonra, hazırlanan yeni anayasada cumhurbaşkanlığı makamı farklı bir şekilde
dizayn edilmiştir. Bu düzenlemede, 1923-1960
döneminde, bütün arızalarına rağmen seçilmişlerin geldiği makam, seçimli siyasetin alanı
dışına taşınmıştır. Makam, hem seçmenin hem
de parlamentonun denetimi dışına çıkarılmıştır.
Bu düzenlemeden sonra yapılan neredeyse tüm
cumhurbaşkanlığı seçimleri gerilimli geçmiştir.
27 Mayıs İhtilali’nin lideri Cemal Gürsel’in
cumhurbaşkanlığına seçilmesi tam anlamıyla
silah zoruyla gerçekleşmiştir. Türkiye’nin yetiştirdiği ender hukukçulardan Ali Fuat Başgil,
DP’nin yerine kurulan Adalet Partisi’nin daveti ve desteği ile cumhurbaşkanlığına adaylığını
koymak için Ankara’ya gelmiştir. Daha adaylık
başvurusu yapmaya fırsat bulamadan general
Sıtkı Ulay ve Fahri Özdilek tarafından çağrılır. Kendisine, adaylıktan vazgeçmesi gerektiği
telkin edilir. Başgil’in yetkin bir hukuk adamı
olarak ileri sürdüğü bütün gerekçeler hiçe sayılarak, hayatı ile tehdit edilir. Nihai olarak da, ihtilalin lideri Gürsel’in cumhurbaşkanı olmaması
halinde Meclis’in tatil edileceği ve askerlerin yönetiminin devam edeceği söylenir. Bunun üzerine Başgil aday olmaktan vazgeçer ve yurt dışına
gider. Gürsel böylece cumhurbaşkanı seçilir.
Beşinci Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ise,
Gürsel’in görev yapamaz şekilde hastalanması
üzerine, iktidar partisi olan AP tarafından aday
gösterilmiştir. Genelkurmay Başkanı Sunay’ın
aday gösterilmesi, askeri tatmin etmeye yönelik
bir girişimdir. Sunay’dan sonraki seçimlerde ise,
Turgut Özal’a kadar, makam doğrudan askerlerin elinde/vesayetinde kalmıştır. Altıncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk emekli bir askerdir.
Yedinci Cumhurbaşkanı Kenan Evren ise, 12
Eylül 1980 darbesinin lideri olarak cumhurbaşkanlığına seçilmiştir.
Kısacası sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut
Özal’ın 1989 yılında seçilmesine kadar göre-

ve gelen yedi cumhurbaşkanından Bayar hariç
altısı Harb Okulu mezunudur, yani asker kökenlidir. Bir sivil cumhurbaşkanı olarak Özal’ın
vesayet iktidarının tepe noktası olan cumhurbaşkanlığına gelişi önemlidir. Ancak arkasındaki siyasal desteğin zayıf olması, hatta olmaması,
Özal’ı o makamda mahsur bırakmıştır. Önemli
bir husus, Özal’ın o makama seçilmesi asker
kökenli cumhurbaşkanlarının sonunu getirmiştir. Her ne kadar Özal’dan sonra seçilen Demirel
ve Sezer makamı bürokratik vesayetin çizdiği
sınırlar içinde değerlendirseler de, artık Cumhurbaşkanlığı Genelkurmaydan sonraki makam
olma hüviyetini kaybetmiştir.
Bilhassa Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığına seçilme süreci, bürokratik vesayetin kalesi olarak nitelenen cumhurbaşkanlığının,
Türkiye’nin vesayetçi elitleri için ne kadar
önemli olduğunu ortaya koymuştur. Öyle ki,
367 toplantı yeter sayısı gibi bir garabet icat
ederek, kendisinden önceki cumhurbaşkanlarının seçildiği usülle Abdullah Gül’ün seçilmesini engellemişlerdir. 27 Nisan 2007 tarihli
bir muhtıra ile seçim sürecine ordu doğrudan
müdahil olmuştur. Fakat AK Parti iktidarı bu
muhtıraya, ordunun konumunu hatırlatan özlü
bir cevap ile karşı koymuştur. İşte bu son dönem/duruş siyasi hayatımızda önemli bir kırılma noktasıdır. Siyasal iktidar, bu engellemelere
karşın halka gitmiş, güven tazelemiş ve bir referandumla cumhurbaşkanının halk tarafından
iki dönem için seçilmesini karara bağlamıştır.
Ve Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı seçilmesi
sağlanmıştır. Kısacası Abdullah Gül Meclis’in
seçtiği son cumhurbaşkanı olmuştur. Gül’ün
vesayetin değil, seçimli siyasetin adayı olarak
geldiği makamı son derece yetkin bir şekilde
doldurduğu açıktır. Siyasal iktidarla geliştirilen
seçici uyumun Türkiye’de bugüne kadar eşine
pek rastlanmayan bir sinerji ürettiği de herkesin malumudur. Gül’ün cumhurbaşkanlığı dönemi, eskiden yeniye arızasız geçişin özgün bir
örneği olarak tarihteki yerini alacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Kurumunun Önemi
Cumhurbaşkanlığı makamının konumu,
Türkiye’yi kimin yöneteceği sorusuyla doğrudan alakalıdır. Cumhuriyet’in kuruluşundan
itibaren parlamenter bir sistemle yönetilmeye
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çalışılan Türkiye’de, bilhassa çok partili hayatın
ikinci dönemi diyebileceğimiz 1946 yılından
itibaren ülkenin kimin tarafından yönetileceği
bir sorun olarak ortaya çıkmıştır.
Demokratik seçimlerle iktidara gelen siyasilerin Türkiye için tasavvur ettiği vizyon ile, bürokratik elitin tasavvur ettiği vizyon birbiri ile
uyumlu olmamıştır. Bu uyumsuzluk, devletin
yönetiminde düzensizliği ve erkler arası bir çatışmayı meydana getirmiştir. Bu sürece bürokratik iktidar elitinin radikal müdahaleleri, siyaset alanının daralması, siyasetin güdükleşmesi
sonucunu doğurmuş ve ülke varolan potansiyelini kullanamayan bir üçüncü dünya ülkesi
olmaya doğru itilmiştir.
1946 yılında yapılan seçimler “açık oy gizli tasnif” denebilecek bir yöntemle yapılmış ve
CHP bu şaibeli seçimleri kazanmıştır. Ancak
1950’de 1954’te ve 1957’de yapılan tüm seçimlerde yenilgiye uğramıştır. Bu yenilgiler, eski
konumunu kazanmaya uğraşan bürokratik elit
ve onun siyasi organı hüviyetindeki CHP’yi seçim dışı yollardan iktidar olma arayışına itmiştir. 27 Mayıs 1960 İhtilali seçilmekten umudunu kesmiş bir siyasi kadronun tasvibi, teşvikiyle
yapılmış ve böylece Türkiye darbeler dönemine
girmiştir.
27 Mayıs darbesinden sonra yapılan anayasa, seçilmiş siyasilerin yetkilerini sınırlayan ve
siyasetin alanını daraltan bir mantıkla kurgulanmıştır. Siyasetin doldurmasına izin verilmeyen alanlar bürokratik vesayet kurumları tarafından doldurulacak şekilde dizayn edilmiştir.
MGK, Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi,
üniversitelerin oluşturduğu bu iktidar bloğunun ortasında ordu yer almış ve cumhurbaşkanlığı ise, seçilmiş siyasetin alanı dışında teşekkül eden devlet iktidarının orkestrasyonu ile
görevlendirilmiştir. Bu devlet iktidarı, mevcut
iktidar alanının çok büyük bir kısmını kullanan
ve yaptıklarından dolayı siyasi bir sorumluluğu
olmayan bir mahiyet arz ediyor. Devletin asıl
sahibi olarak hareket eden bu blok, seçilmiş siyasilerin yaptıklarını denetlemek, gerektiğinde
onları frenlemek ve cezalandırmak hakkını da
defakto olarak kendinde görüyor.
Bu iktidar bloğunun karşısında seçim kazanıp milletten yetki alarak devleti yönetme görevini üstlenmiş yasama ve yürütme kurumu bulunmaktadır. Devleti yönetmek üzere seçilmiş,

yasama ve onun içinden çıkan yürütme, iktidar
alanının ancak %40 gibi bir kısmın üzerinde
hak sahibi olabiliyor. Çünkü, kalan %60’ı devlet iktidarını temsil eden yetkili ancak sorumlu
olmayan bürokratların hakimiyetinde bulunmaktadır.
Türkiye, 1961 Anayasası’yla kurulan ve 1982
Anayasası’yla daha da tahkim edilen bu garip
düzenle bugünlere gelmiş ve halkın mutluluğu,
ülkenin gelişmesi için kullanabileceği enerjisini kısır iç çekişmelere harcamıştır. 1960’tan
bu yana üç doğrudan darbe, bir post-modern
darbe ve bir seri darbe teşebbüsü yaşamıştır.
Bütün bu darbeler ve darbe teşebbüsleri, halkın
en etkili söz söyleme alanı olan siyasetin alanını
daraltan ve halkı iktidar alanında söz sahibi olmaktan uzaklaştırmaya çalışan eylemlerdir.
Bu düzende, devlet gücü, cumhurbaşkanı,
ordu ve hükümet tarafından temsil ediliyor.
Gücünü rejimin koruyuculuğundan alan ordu
ile hükümet arasındaki koordinasyon cumhurbaşkanı tarafından sağlanıyor. Bunu, yaşanan
siyasi tecrübeye tercüme edersek, seçilmiş siyasi
iktidar, devlet iktidarı bloğunun iki önemli unsuru cumhurbaşkanı ve ordu tarafından bloke
ediliyor demek daha doğru olacaktır.

Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Siyasetin Genişleyen Alanı
“Devlet iktidarı” ve “Siyasi iktidar” kavramsallaştırması, siyaseti küçümseyen, siyaset adamını küçük düşürücü, devleti ve devlet adamını
kutsayan bir anlayışa işaret eder. Devlet adamı,
devlet idaresinin bilgisine sahip, idare etme yeteneğine haiz, meşruiyetini bu bilgi ve yetenekten alan, seçim ve benzeri endişelerden uzak bir
kişi, kavram olarak tasavvur edilmiştir. Tabiidir
ki, bu nev-i şahsına münhasır kişinin hakim figür olduğu bir tasavvur içinde siyasetin fazlaca
yeri ve önemi olamaz. Halkın iktidara katılma
alanı olan siyaseti küçümseyen bu anlayış, vesayet sisteminin temelini teşkil etmektedir.
“Kökleri Osmanlı dönemine giden 1960
darbesi sonrasında güç kazanan, vesayet rejiminin de temel tezlerinden olan bu yaklaşım,
siyasetin temsil özelliğini küçümsemekle kalmamakta, devlet idaresinin belirli bilgiler çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken bir eylem
olduğu varsayımı üzerinden ona özerk bir alan
bahşetmektedir.”
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Şükrü Hanioğlu bu özlü tesbitten sonra, yakın dönem siyasi hayatımızı özetleyen şu cümlelerle yazısına devam ediyor:
“Bunun doğal neticesi olarak zikredilen bilgiyi özümsemiş, devletin çıkarı ve halkın uzun
vadeli yararına vakıf, seçim ve benzer vülger
endişeleri bulunmayan kişi olarak kutsanan
“Devlet adamı” söz konusu özerk ve siyasetin
müdahalelerinden korunan alanın doğal sahibi
olarak kavramsallaştırılmaktadır.”
“Demokrasi tarihimizi “Siyaset in bu özerk
alanı daraltma ve tedricen ortadan kaldırma
mücadelesi olarak yorumlamak yanlış olmaz.”
2007 yılında cumhurbaşkanının halk tarafından iki dönem için seçilmesi kararının alınması, bu özerk alanın daraltılması yolunda alınmış
çok önemli bir karar olduğunu hatırlamalıyız.
Nitekim o karara dayalı olarak sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesi, siyasi
alanın genişlemesi ve siyaset dışı özerk alanın
iyice daralması ve vesayet rejiminin ana damarlarından birinin kopması anlamına gelmektedir.
Cumhurbaşkanını halktan ve siyasetten kopararak adeta rehin alan vesayet sistemiyle yapılan
mücadelede önemli bir mesafe katedilmiştir.
Bu mücadele sonunda cumhurbaşkanını halkın
seçmesi kararı, cumhurbaşkanını tekrar toplum
ve siyasetle buluşturmuştur.
27 Mayıs rejimi cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine son vermiş ve onun, parlamento tarafından ve bir dönem için seçilmesini
karara bağlamıştı. Halk tarafından seçilmeyeceği için halka hesap vermeyecek, bir dönem için
seçileceği için parlamentonun kaygılarına da
duyarlı olmak zorunda kalmayacak ve sadece
vesayet sisteminin kaygılarına da dikkat edecek, beklentilerini karşılayacak bir şekilde kurgulandı cumhurbaşkanlığı makamı. Bu, kurgunun sıradışı iki uygulaması olarak Turgut Özal
ve özellikle Abdullah Gül’ü zikretmek gerekir.
Halk tarafından ve iki dönem için seçilen
cumhurbaşkanı, siyasete ve toplumsal taleplere
duyarlı olacaktır. Halkın %50 den daha fazla bir
kesiminin oyunu alarak gelinen bu makam, elbette bu oyun ağırlığına bağlı bir konuma sahip
olacaktır.
10 Ağustos cumhurbaşkanlığı seçimi, vesayet rejiminin Çankaya’daki nöbetini sona erdirmesi açısından son derece önemlidir! Artık
Çankaya vesayet rejiminin iktidar alanından,

seçimli siyasetin tayin ettiği iktidar alanına dahil olan bir kurumdur.
Vesayete karşı mücadelenin liderliğini yapmış olan Tayyip Erdoğan’ın seçimli dönemin ilk
cumhurbaşkanı olması da ayrıca öneme haizdir. Bu seçim, bir hakkaniyetin gereği olduğu
kadar, makamın, eski dönemden farkını açık
bir şekilde ortaya koyacak yetkinlikte bir lider
tarafından doldurulması da ağırlıklı bir öneme
sahiptir.

Misyon Değil, Görev Değişimi
Türkiye, 10 Ağustos’tan itibaren bir seri
değişikliği hiçbir sarsıntıya meydan vermeden
gerçekleştirmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin
akabinde, Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti Genel
başkanlığına seçilmesi ve başbakan olarak görevlendirilmesi, önümüzdeki dönemin nasıl bir
atmosferde geçeceğine ilişkin belirgin ip uçlarını ortaya koymaktadır. Tayyip Erdoğan’ın baş
danışmanı olan Yalçın Akdoğan Davutoğlu’nun
başbakan olarak görevlendirilmesinin bir “misyon değil görev değişimi” olduğunu belirtti.
Davutoğlu bu göreve emanetçi olarak değil, ehliyetinden dolayı seçildi.
Gerçekten de, cumhurbaşkanı Erdoğan’ın,
emireri mesabesinde bir başbakan isteyeceğini
söyleyenler ve öngörenler, Davutoğlu’nun aday
gösterilmesiyle ciddi şekilde yanıldılar. Davutoğlu, makamlara gerektiğinden fazla önem
vermeyen, geldiği makamlara güç katan, ekip
çalışmasına öğrencilik yaşlarından bu yana
alışkın olan bir siyaset adamıdır. Kişiliğini çatışmada değil, hakkaniyetli ve sorumlu uyumlulukta bulan bir yöneticidir. Dışişleri Bakanlığı
gibi, vesayet rejiminin en rafine kurumlarından
olan bakanlıkta yaptığı zihniyet değişimi, onun
yetkin bir bilim adamı olduğu kadar, kararlı bir
siyaset adamı olduğunu da ortaya koymuştur.
Şehir Üniversitesinden Ahmet Okumuş’un
Sayın Davutoğlu’nu çok iyi ifade ettiğini düşündüğüm şu sözlerine aynen katılıyorum:
“Davutoğlu şu üç vasfı şahsında cem etmiş
diye düşünüyorum: tutkulu bir mümin, tecessüs sahibi bir fikir adamı ve siyaseti olan bir
müslüman.”
Evet, bu özelliklere sahip olan birini halef
olarak seçmesi de, Erdoğan’ın maharetinin bir
göstergesidir…
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10 AĞUSTOS 2014: TARİHİN SONU (MU?)
Halkın, ilk defa, doğrudan cumhurbaşkanını seçmesinin Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı
seçimleri ile ilgili geleneği nasıl alt üst ettiğini; çok daha da önemlisi, bu seçimin sosyolojik
anlamda Türkiye Cumhuriyeti’ndeki merkez-çevre ilişkileri açısından “tarihin sonu” olup
olmadığını anlamak için öncekilerini genel hatlarıyla da olsa hatırlamakta yarar var.

Celalettin VATANDAŞ

10
32

Ağustos
2014,
Türkiye’de gerçekleşen seçimlerden birisi
olarak tarihin sayfalarına kaydoldu. Elbette ki
ülke düzeyinde gerçekleşen her seçimin kendisine özgü bir önemi
vardır; bazısında ülke
yönetiminin önemli
aktörlerinden milletvekilleri seçilir, bazısında
ise yerel yöneticiler. Ancak 10 Ağustos’ta gerçekleşen seçim çok daha başka bir sebepten dolayı da
önemlidir; zira siyasal rejimin sembolü niteliğinde olan kişinin seçimi gerçekleşti; Türkiye’nin on
ikinci Cumhurbaşkanı seçildi. Kuşkusuz, seçilen
kişinin siyasal sistemdeki önemli konumu, seçimi
önemli yapmaya fazlasıyla yeter de artar bile. Bu
sebeple de gerçekleşen seçim, tarihin hafızasında her zaman önemli bir yere sahip olacaktır.
“Türkiye’nin on ikinci cumhurbaşkanının seçilmesi” denildiğinde akla hep 10 Ağustos 2014 tarihi
gelecektir.
Fakat bu seçimin asıl önemi, ülkenin cumhurbaşkanının belirlenmesinden de öte sebeplere
dayanıyor. Bu sebepler arasında akla ilk geleni ve
gelecek olanı, ilk defa cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi olacaktır. Önceki on
bir cumhurbaşkanının seçilme biçimlerinin aksine, bu seçimde ilk defa olmak üzere rejime ismini

veren Cumhur, seçimini
doğrudan kendisi yaptı
ve Başkan’ını belirledi. Böylelikle, kapalı
kapılar arkasında gizli
ve büyük pazarlıklarla
belirlenen ve göstermelik olarak milletvekillerine onaylatılan kişinin
top ve tüfek desteğinde cumhurbaşkanı ilan
edilmesi geleneği tamamıyla devre dışı kaldı.
Halkın, ilk defa, doğrudan cumhurbaşkanını seçmesinin Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı
seçimleri ile ilgili geleneği nasıl alt üst ettiğini; çok
daha da önemlisi, bu seçimin sosyolojik anlamda
Türkiye Cumhuriyeti’ndeki merkez-çevre ilişkileri açısından “tarihin sonu” olup olmadığını
anlamak için öncekilerini genel hatlarıyla da olsa
hatırlamakta yarar var.
“Devletin adını taktınız, işleri de düzeltecek misiniz?”
İkinci Meclis’in 158 milletvekili 29 Ekim 1923
günü saat 20.30’da Cumhuriyet’i ilan etti ve 15
dakika sonra da ilk Cumhurbaşkanı’nın seçilmesine geçildi. Hâlbuki Meclis 287 üyeli bir meclisti
ve üyelerin neredeyse tamamı kişi egemenliğine
dayanan otoriter bir rejime karşıydı. Cumhuriyet
rejimi taraftarlığı görünüşte de olsa tüm milletvekilleri açısından ortak değer durumundaydı. Öze-
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10 AĞUSTOS 2014: TARİHİN SONU (MU?)
1950’ya kadar gelen dönemde Türk siyasi yaşamına egemen olan güç, Cumhuriyet Halk
Fırkası ile partinin toplumsal tabanını oluşturan ve ideolojisini belirleyen asker-sivil
kökenli “devletçi seçkinler”dir. Bu dönemde hem Parti’nin hem de bürokrasinin siyaset ve yönetim anlayışı aynıdır. Her ikisi de (esasında böylesi bir ayrışma tamamen
zihinseldir, gerçekte tek yapı vardır) büyük ölçüde eğitim imkânlarından mahrum kalmış halka, adeta “güdülmesi gereken bir sürü” anlayışıyla yaklaşırlar. Halkın “karar
verme” yeteneği olduğunu kabullenmezler.
likle bazıları çoğu zaman aralarında Cumhuriyet
sistemine geçişin şartlarını konuşuyor ve tartışıyorlardı. Dönemin popüler yazar ve gazetecileri
de Cumhuriyet sistemine geçişin şartlarını yazılarıyla gündemde tutuyorlardı. Fakat rejimin sadece isminin Cumhuriyet olmasını hiçbir şekilde
kayda değer bulmayan, ismi Cumhuriyet olmasına rağmen uygulamada otoriter bir sistemin de
inşa edilebileceğini bilen ve bu nedenle uygulamada tam egemen Cumhuriyet sistemine taraftar
olan üyelerin Meclis tatil edilerek memleketlerine
gönderildikleri bir günde Cumhuriyet ilan edilip, Cumhurbaşkanı seçiliverdi. Rejimin isminin
değiştirilmesinin önemli olmadığını bilenler, 28
Ekim akşamı Çankaya’da planlanan ve 29 Ekim
akşamı uygulamaya konan bu baskın girişimin
gerçek Cumhuriyet rejimine geçişi geciktireceğini
dile getirerek, Meclis’te bir oldu bittiye getirilen
işe itiraz ettiler. Daha sonraları “Cumhuriyet düşmanı” suçlamasına maruz kalan bu kimselerden
birisi, dönemin önemli siyasi aktörlerinden ve
Milli Mücadele liderlerinden Rauf Orbay idi.
Orbay, 29 Ekim akşamı gerçekleştirilen itirazını,
“Cumhuriyetin ilanı aceleye getirildi, Cumhuriyetin ilanından önce doğru-dürüst bir anayasa yapılmalı idi” 1 sözleriyle dile getirdi. Benzer itiraz ve
eleştiriler diğer birçok siyasiden de geldi. İtirazların ve eleştirilerin sahipleri sadece siyasiler değil,
aynı zamanda dönemin gazetecileri de gerçekleşen baskın niteliğindeki değişime farklı açılardan
eleştiri yönelttiler. Bunlardan birisi dönemin ünlü
gazetecisi Ebuzziyazade idi. Ebuzziyazade, 31
Ekim günü yayımlanan “Efendiler! Devletin adını
taktınız, işleri de düzeltecek misiniz?”2 başlıklı
yazısıyla siyasal rejimde isim-nitelik uyuşmasının
önemine dikkat çekiyordu. Aynı içerikte dilek
ve eleştirilerini dile getirenlerden bir diğeri de,
yine dönemin diğer ünlü gazetecisi, Hüseyin
Cahit Yalçın idi. O da 31 Ekim tarihli “Yaşasın
Cumhuriyet”3 başlığını taşıyan yazısında “Meclis-i
Mebûsandan alkışlarla kabul, hariçte toplarla

tes’id ederek ilân ettiğimiz Cumhuriyetin yaşamasını sahiden istiyor muyuz?” diye soruyor
ve konuya ilişkin görüşlerini dile getiriyordu:
“İstiyorsak her şeyden evvel şunu bilmeliyiz ki,
Cumhuriyet alkış ile dua ile şenlik ve şehrâyin
ile yaşamaz. Onu yaşatmak ister. Cumhuriyet,
ancak hüsn-ü idâre ile Cumhuriyete lâyık olmakla yaşar. Cumhuriyet bir tılsım değildir. Millet
Meclisinde bir efsun yapıldı; bundan sonra her iş
kendiliğinden düzelecek, her derdin çaresi kendiliğinden bulunacak değildir. İşler biz düzeltirsek
düzelecek, dertler biz çaresini bulursak ortadan
kalkacaktır...”.
Ancak tüm eleştiri, itiraz ve temenniler hiç işe
yaramayacak ve “Ebedi Şeflik” ile başlayıp “Milli
Şeflik” ile devam eden otoriter bir dönemin inşası
gerçekleştirilecektir. Hatta öyle ki resmen Stalin,
Mussolini ve Hitler rejimleri model alınacak,
1935 yılında Parti ile Devlet birleştirilecek, Parti
Genel Sekreteri İçişleri Bakanı, Parti İl Başkanı o
ilin Valisi olacaktır. Üstelik bu birleşimde öncelik
Parti’dedir; sürecin hakim unsuru Parti olacaktır.
Bu gerçeği de, dönemin Başbakanı Refik Saydam,
28 Mayıs 1939 günü Parti’nin 5. Kurultayı’ndaki
konuşmasında açıkça dile getirecektir: “CHP
demek, Türk milleti demektir ve CHP demek,
Türk Devleti demektir; bu mefhumlar birbirine o
kadar sıkı bir şekilde bağlıdır ki, birini diğerinden
ayırmak imkânsızdır”4. Böylelikle hiçbir alanda
hiçbir şekilde muhalif sese, görüşe ve davranışa
izin verilmeyecek, Çankaya’da belirlenen aktör
veya aktörlerin formaliteden halka onaylatılmasına dayanan bir rejim inşa edilecektir. Ebedi Şef
de bunu, daha 1930 yılında, yakın arkadaşı Fethi
Okyar’a açıkça itiraf edecektir: “Bugünkü manzaramız aşağı yukarı bir diktatör manzarasıdır.
Vakıa bir Meclis vardır. Fakat içeride ve dışarıda
bize diktatör nazarıyla bakıyorlar... Ben öldükten
sonra arkamda kalacak müessese bir istibdat
müessesesidir”5.
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Mustafa Kemal, 6 Aralık 1922’de bazı gazetelere verdiği demecinde, “halkçılık esası üzerine
müstenit ve Halk Fırkası namiyle siyasi bir fırka
teşkil etmek niyetinde”6 olduğunu açıklayarak,
Cumhuriyet döneminin ilk siyasi partisinin doğuş
haberini verir. Esasen, siyasi ve ideolojik bir kavram olarak “halkçılık” ilk defa Mustafa Kemal
tarafından gündeme getirilen bir kavram değildi.
Halkçılığın Jön Türkler’e uzanan bir mazisi vardı.
Siyasal ve toplumsal örgütlenme konusunda,
Jön Türkler’in düşüncelerine egemen olan temel
unsurlar pozitivist akılcılık, anayasal rejim (meşrutiyet) isteği ve halkçılık idi. Bu unsurların temel
amacı ise, toplumu ilerletmek ve devleti kurtarmak için Batı bilim ve teknolojisini örnek alan,
bu bilim ve teknolojide ifade edilen akılcı esaslara
göre belirlenmiş yeni bir düzenlemenin gerçekleştirilmesiydi. Bu düzenleme içinde anayasal ve parlamenter bir siyasal örgütlenmenin yerleştirilmesi
ve “iyi”nin ne olduğunu bilen “aydınlar”ın “halka
doğru” giderek halkı aydınlatması, ideolojik bir
esas olarak benimsenmiş bulunuyordu. Bu itibarla, Jön Türkler’in “halkçılık” ideolojisi, eğitilmiş
seçkinlerin “halkı aydınlatmaları”, daha doğrusu
seçkinlerin kendi “iyi”lerini “halka benimsetmeye
çalışmaları” gibi bir görünüm ortaya koymaktaydı. Mustafa Kemal’in düşündüğü ve kurulduğu
zaman Halk Fırkası’nın takip ettiği çizgi de Jön
Türkler’in bu ideolojik yaklaşımının uygulamaya
geçirilmesinden başka bir şey değildi.
Şurası önemlidir ki, Halkçı Fırka’nın kuruluş günlerinde konuşmalara yansıyan “halkçılık”
ile toplumsal otoritenin tamamen ele geçirildiği
dönemlerdeki “halkçılık” arasında hem anlam
itibarıyla, hem de uygulama olarak görünüşte
bazı farklılıklar olacaktır. Esasında, asıl olan
ikinci dönemin özelliğidir ve bu özellik üstü
örtük bir şekilde birinci dönemde de vardır; fakat
henüz açıkça söylenen ve uygulamaya konan
bir durum değildir. Önceleri kısmen gizli olan
anlayış 1924-25 yıllarından sonra açığa çıkmaya başlar ve böylelikle “halkçılık” düşüncesinde
asıl anlaşılan şeyler uygulamalarla görünür hale
gelir. Kurtuluş Savaşı’nı ve Cumhuriyet’in ilk
yıllarını kapsayan birinci aşamadaki halkçılık,
“hakimiyet bilâ kayd-ü şart milletindir” ve “halkın kendi mukadderatına bizzat ve bilfiil sahip
olması” gibi formüllerle ifade edilen ve meşruiyeti
halktan alan bir anlayışı dile getiriyordu. İkinci
aşamada anlam kazanan halkçılık ise “halk için

halka rağmen” formülüyle ifade edilir. Halkçılık
olarak isimlendirilen ve “halka rağmen ama halk
için” biçiminde formüle edilen bu anlayış, devlet
aygıtını elinde bulunduran “Devletçi seçkinler”
tarafından Avrupa’daki özellikle de Fransa’daki
Jakobenist örnekleri dikkate alınarak titizlikle
uygulamada hâkim kılınır. Bu anlayışta siyaset,
halka hizmet kurumu olarak değil, “halkı hizaya
sokma aracı” olarak algılanır. Toplumun homojenize edilmesi; yurttaşların sadece inanç, fikir
ve kanaatleri bakımından değil, duyguları bakımından da tek-tipleştirilmesi Tek Partili dönemin
hâkim anlayışını teşkil eder.
Büyük Ayrışma
Sivil ve asker bürokratlardan oluşun devletçi
seçkinler, Tek Parti döneminde sosyal değişmenin
itici gücü durumundadırlar. Toplumu dönüşüme
uğratma yönünde öngörülen değişimi ise Jakoben
yaklaşımın gereğine uygun olarak “tepeden inmeci” yöntemlerle gerçekleştirirler. Süreç içinde
“zorla değişim” söz konusudur7 ve hayatın her
alanında yoğun bir “devrim” gerçekleştirilir. Bu
süreçte toplumsal/siyasal “merkez”i oluşturan sivil
ve asker seçkinlerle, halkın teşkil ettiği “çevre”
arasındaki ayrılık ve gerilim gün geçtikçe artar.
Aralarında, özellikle “çevre”yi “merkez”in hışmından koruyacak hiç bir toplumsal/siyasal yapı/
kurum yoktur. “Merkez” için “çevre” “yontma
taş devrinden kalma mağara insanı”, “çevre” için
“merkez” ise “yaban”dır”8. Gerçekleşen büyük
ayrışmayı Yakup Kadri, hem de o günün şartlarında, şöyle açıklar: “Her memleketin köylüsüyle
okumuş yazmış zümresi arasında aynı uçurum var
mıdır? Bilmiyorum! Fakat okumuş bir İstanbul
çocuğu ile bir Anadolu köylüsü arasındaki fark,
bir Londralı İngiliz ile Pencaplı Hintli arasındaki
farktan daha büyüktür”9
“Merkez” ile “çevre” arasındaki ilişkilerin
1950’ye kadar devam eden kısmında, “çevre”nin
iktidarı ele alma istek veya gayesine rastlanmadığı gibi, “iktidar”ı elinde bulunduran “merkez”i
siyasal, ideolojik, yasal açılardan etkileme isteğine sahip olduğundan bahsetmek de son derece
güçtür. Çünkü “çevre”yi teşkil eden toplumsal
kesim (sayısal olarak küçük elit kesim hariç toplumun tamamı), iktidarı ele geçirme ve ele geçirdiği zaman egemenliğini sürdürme veya iktidarı
elinde bulunduran “merkez”i etkileme imkân ve
potansiyeline sahip değildir; ne toplumsal sistemi
değiştirecek veya ne de etkileyecek bilgi birikimi
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ve gücü vardır. Zira “çevre”, Milli Mücadele ve
öncesinde, can verip mal harcadığı savaşlar nedeniyle fiziksel ve ekonomik gücünün son aşamasına dayanmış bir toplum özelliği arz etmektedir:
% 90’ı okuma-yazma bilmeyen; bütün çabası
biyolojik varlığını sürdürme gayesine odaklanmış;
yoksulluğu, hastalığı, sefaleti kader olarak kabullenmiş; tamamına yakını yaşlı, çocuk veya orta
yaş eğitimsiz kadınlardan oluşan, eğitimli gençlerin savaşlar nedeniyle son derece azaldığı bir toplum. Bu nedenle, söz konusu yıllarda, “çevre”nin
iktidara talip olma veya iktidarı kontrol etme gibi
bir düşünceye sahip olmasını beklemek işin doğasına aykırıdır. Tüm bunlar çerçevesinde olmak
üzere, Cumhuriyet’in ilk yılları bağlamında genel
manada şöylesi bir tespitte bulunmak, bireysel
istisnaları bir yana bırakılırsa, pek yanlış olmaz:
İlgili yıllarda “çevre”nin “merkez”den esasta bir
tek beklentisi vardır; varlığının gerektirdiği bazı
temel ihtiyaçlarının “merkez” tarafından dikkate
alınması ve bunun bir gereği olarak “merkez”in
“bahşedeceği” bazı “lütuflara” sahip olmak; “iş,
aş, ekmek” gibi.
1950’ya kadar gelen dönemde Türk siyasi
yaşamına egemen olan güç, Cumhuriyet Halk
Fırkası ile partinin toplumsal tabanını oluşturan
ve ideolojisini belirleyen asker-sivil kökenli “devletçi seçkinler”dir. Bu dönemde hem Parti’nin
hem de bürokrasinin siyaset ve yönetim anlayışı
aynıdır. Her ikisi de (esasında böylesi bir ayrışma
tamamen zihinseldir, gerçekte tek yapı vardır)
büyük ölçüde eğitim imkânlarından mahrum
kalmış halka, adeta “güdülmesi gereken bir sürü”
anlayışıyla yaklaşırlar. Halkın “karar verme” yeteneği olduğunu kabullenmezler. Bunun ilginç
olduğu kadar önemli bir örneği Tek Parti döneminin ünlü Ankara Valisi Nevzat Tandoğan’ın bir
sözünde açığa çıkar: Vali, siyasi faaliyetlerinden
dolayı tutuklanarak huzuruna getirilen gençlerden Osman Yüksel Serdengeçti’ye “Ulan öküz
Anadolulu; sizin milliyetçilikle, komünizm ile ne
işiniz var? Milliyetçilik lâzımsa bunu biz yaparız.
Komünizm gerekirse onu da biz getiririz. Sizin
iki vazifeniz var: Birincisi çiftçilik yapıp mahsul
yetiştirmek. İkincisi askere çağırdığımızda askere
gelmek” der ve sonra görevlilere dönerek emrini
verir: “Alın bu iti götürün”10.
Cumhur’u “niteliksiz bir kitle”, “güdülme ihtiyacında bir sürü” olarak görme anlayışının ne
kadar derinlikli bir düşünceye dönüştüğünü göstermesi açısından, çok yakın tarihli bir örnek

olarak, 10 Ağustos 2014 seçimi sonrasında CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Sözcüsü Haluk Koç’un seçim değerlendirmelerine
bakmak yeterli olacaktır. Her ikisi de kendi
adaylarının Cumhurbaşkanı seçilmemesine karşılık, muhalif oldukları Recep Tayyip Erdoğan’ın
%52’lik halk desteğiyle Cumhurbaşkanı seçilmesini kabullenememiş, Erdoğan’a destek veren
ve halkın yarıdan fazlasını teşkil eden kimseleri olumsuz değerlendirmişlerdir. Örneğin Koç’a
göre seçimin “kaybedeni temiz ve dürüst siyaset
özlemi ve gerçek bir demokrasi arayışıdır”11. Kılıçdaroğlu ise ilginçtir seçime katılmayıp tatile çıkan
yazlıkçıların ve seçimi boykot edenlerin tamamını
kendi hanelerine dâhil ederek, eğer bu kesimler
seçime katılmış olsalardı Erdoğan’ın oy oranının
%38’de kalacağını iddia edebilmiştir12. Bu, hiç
te üstü örtük olmayan bir ifadeyle “Erdoğan’a
oy verenler niteliksiz kitleler ve köylü kesimidir”
anlamına gelebilecek bir değerlendirmedir; zira
niteliksiz ve köylü olanlar tatile gitmez, seçimleri protesto edecek bilince sahip değildirler ve
Erdoğan’ı ancak bunlar desteklerler!
“Yeter! Söz Milletin”
“Tarihin sonu” olmasa da, Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde “tarihin sonu” olmaya aday aşamalardan
birisi, başta Amerika olmak üzere diğer bazı devletlerin baskısıyla kabul edilmek zorunda kalınan
çok partili sisteme geçiş olur. Çok partili sisteme
1946’da geçilir, ancak iktidarı kaybedeceklerini
bilen “devletçi seçkinler” dünya tarihinde benzeri
olmayan “açık oy kapalı tasnif” seçim sistemiyle
iktidarlarını 4 yıl daha uzatırlar. Yani jandarmanın
süngüsünün halkın arkasında olduğu ve bu jandarmanın seçim günü seçim sandığının başında
beklediği bir anda halk oyunu açıkça göstere göstere kullanacak, bu da yetmeyecek, oy tasnifi “devletçi seçkinler” tarafından kapalı kapılar arkasında
yapılacak. Oynanan bu oyunla “devletçi seçkinler”
ve onların siyasal kurumu olan CHP, iktidarını 4 yıl
daha uzatmayı başarır ama “tarihin sonu” olmaya
aday gün gelir çatar: 14 Mayıs 1950.
Demokrat Parti’yi iktidara taşıyan “Yeter! Söz
Milletin” söylemi, Türkiye’nin batılılaşma tarihinde ilk defa olmak üzere, sosyolojik “çevre”nin
“merkez”den hesap sorma isteğini dile getiren
bir yaklaşımın ifadesi olur. Bu söz, o güne kadar
meşruiyetini kendisinde, mensubu olduğu felsefede arayan anlayışın yerine, meşruiyeti halkın
yanında/gönlünde arayan bir anlayışı inşa etme-

Umran • Eylül 2014

35

ÇANKAYA NÖBETİNİN SONU

DO S YA

DOSYA

36

nin ilk adımını oluşturur. “Yeter! Söz Milletin” ile
dile getirilen yaklaşım, son derece önemli/radikal
bir zihinsel değişimin ürünüdür. Bu nedenledir
ki, ilgili sözde anlam bulan anlayışın etkisi daha
seçim öncesinde görülmeye başlar. Düşünce ve
inançlarıyla, hayat tarzlarıyla, yaşam alanlarıyla büyük oranda halktan kopuk, halktan tecrit
edilmiş bir ortamda yaşayan “devletçi seçkinler”,
DP’nin başlattığı sürecin etkisiyle halkın ayağına
gitmek zorunda kalırlar. Bu o günün şartlarında,
bir süre önce tahayyülü bile mümkün olamayacak, olağan üstü bir değişimdir. Gerçekleşen değişim hem “merkez”i temsil eden devletçi seçkinler
ve hem de “çevre”yi temsil eden halk açısından
olağanüstüdür. Bunun halkta bulduğu yankıyı
ifade etmesi açısından Anadolu’nun ücra bir
köşesinde yaşanan şu olay ilginç ve önemli bir
örnek teşkil eder: Çankırı’nın Şabanözü ilçesindeki seçim faaliyetleri sırasında bir CHP milletvekili
adayı halkın Demokrat Parti’ye yönelik ilgisini
fark edince, “Yahu Demokrat Parti de kim oluyor?
Daha kurulalı ne kadar zaman oldu? Bu parti ne
yaptı ki, bu kadar savunmasını yapıyorsunuz?”
diyerek tepkisini dile getirir. Bu tepkiye orada
bulunan bir köylü vatandaşın cevabı şöyledir:
“Demokrat Parti henüz bir şey yapmadı, ama sizleri ayağımıza kadar getirdi. Bu da bize yeter”13.
Silahla İktidar Olmak
“Devletçi seçkinler”, 1950’li yılların sonlarına
doğru, blok halinde her alanda muhalefetlerini
artırarak sürdürürler. Ana kütlesini CHP’li yüksek
bürokratların, akademisyenlerin ve silahlı kuvvetlerin oluşturduğu “devletçi seçkinler”, buldukları
fırsatları amaçlarına en uygun şekilde değerlendirip, 27 Mayıs 1960’da iktidarı zorla geri alırlar.
Şurası açıktır ki, 27 Mayıs İhtilali ile gerçekleşen
değişim 14 Mayıs 1950’nin adil olmayan rövanşından başkası değildir. Artık siyaset sahnesinde
“Yeter! Söz Milletin” diyen DP yoktur. 15 Ekim
1961 tarihinde genel seçime gidilir. CHP’nin
yanında sadece güdümlü partilerin katılabildiği
seçimde “milletin hakiki temsilcisi”14 olarak takdim edilen CHP’nin iktidara gelmesini sağlamak
için her türlü tedbir alınır. Seçimin sonucu “devletçi seçkinler” için bir hayal kırıklığıdır; CHP’nin
oyları 1957 seçimlerindeki oranından da aşağıya
iner (1957: %41, 1961: %36). “Devletçi seçkinler”, Cemal Gürsel’in Cumhurbaşkanı seçilmesini sağlayarak, siyasetteki etkilerini sürdürmeyi
planlarlar. Bu arada halk ile irtibatlı siyasetçilerin

önemli oranda desteğini arkasına almış Ali Fuat
Başgil’i oyunlarının devamına engel olarak görürler. Başgil’e gerekli uyarılar yapılır; silahla tehdit
edilir ve adaylıktan çekilmesi sağlanır. Ayrıca,
Gürsel’in kazanmasını sağlamak için oylamalar
sırasında TBMM’nin içi ve dışı Silahlı Kuvvetler
Birliği üyesi silahlı subaylar tarafından kuşatılır,
Garnizondaki birlikler alarma geçirilir. Meclisteki
26 Ekim 1961 tarihli oylamada kapılar dışarıdan
kilitlenir ve oy tasnifinden önce kimsenin dışarı
çıkmasına izin verilmeyeceği bildirilir ve Cemal
Gürsel cumhurbaşkanı seçilir.
Silahlı Denetim
1960 yılı asker-siyaset ilişkisinde yeni bir
süreci başlatır. Devletçi seçkinlerin silahlı kanadını teşkil eden asker bu tarihten itibaren her on
yılda bir olmak üzere toplam üç defa siyasi yapıya
doğrudan müdahale eder ve işleri kontrolüne
alır. Dördüncü müdahalenin tarihi biraz gecikir
ama bu dördüncüsü dolaylı ve çok daha etkili bir
müdahale olur. Beşincisi de yine bir on yıl sonra,
2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi aşamasında devreye girer. Bu müdahaleler Türkiye’nin
ideolojik, siyasi, ekonomik, toplumsal, kültürel
sürecine yeni boyutlar ve anlamlar kazandırır.
Fakat istisna niteliğinde olan ve Anayasal düzeyde
değişikliklere yol açan bu müdahalelerin dışında,
esasında asker tüm Cumhuriyet tarihi boyunca
Türkiye siyasetinin hep gündeminde ve üstelik
yasal anlamda gündeminde olur: gündemi belirler
ve oluşturur. Bu ise öncelikle “sıkıyönetim”lerle
gerçekleşir. Sıkıyönetim tarzında siyaseti etkilemek ve belirlemek o kadar olağan bir hal alır
ki, Cumhuriyet tarihi boyunca hemen hemen
sıkıyönetimsiz bir dönem bulmak imkânsızlaşır.
Bundan dolayı konuya ilişkin önemli bir araştırması bulunan Üskül’ün tespiti oldukça dikkat
çekicidir: “Türkiye’de sıkıyönetim uygulamaları
üzerine bir makale yazmak üzere araştırma-
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lara giriştiğimde… sıkıyönetim uygulamasının
incelenmesinin, bir bakıma Türkiye Cumhuriyeti
tarihini incelemek demek olduğunu fark ettim”15.
Sivil ve askeri otoritenin birbirinden tamamıyla ayrışmadığı ve askeri otoritenin kendisini rejimin sahiplerinden birisi gibi hissettiği ülkelerde
askeri müdahale her zaman söz konusu olabilir.
Ancak her şeye rağmen müdahaleyi meşrulaştıracak elle tutulur bazı gerekçelerin bulunması zorunludur. Bu gerekçelerden en önemli ve
fonksiyonel olanı, sivil otoritenin tıkanıp, ülke
sorunlarına çözüm üretemiyor gibi görünmesi ve
ülkede bazı sorunların yoğun olarak yaşanmaya başlamasıdır. Böylesi durumların yaşanması
askeri müdahalelere bulunmaz imkânlar sunar.
Sivil otoriteye ve sivil hayata müdahale, yaşanan
sorunların siviller tarafından çözülmediği gerekçesiyle kolaylıkla meşrulaştırılır. Bu durumun
hamasi duyguların da işe karıştırılarak bir söyleme dönüştürülmesi, müdahaleyi umutla beklenen bir duruma dönüştürür. Kenan Evren’in,
12 Eylül Darbesi’nin gerekçesi olarak ifade ettiği
şey, darbeyi meşrulaştırmaya yönelik söylemin
tipik örneklerinden birisini oluşturması açısından
önemlidir: “Harekâtın [12 Eylül müdahalesinin]
muvaffak olmaması demek, bir iç savaş sonucu
Türkiye’nin parçalanması ve dolayısıyla bin seneye yakın bir zamandır bizim olan bu toprakların
değişik ellere geçmesi, başka bir deyişle Türklüğün
ve Türklerin, Asya’daki diğer Türklerin durumuna
düşmesi demektir”16.
Cumhuriyet tarihi boyunca cumhuru devre
dışı bırakan, siyasal rejime ismini veren cumhuru
güdülmesi gereken bir yığın olarak gören anlayışa
mensup sivil ve asker üst bürokratların önemli
bir kısmının teşkil ettiği kesim, sorumlulukları
alttaki sivil ve asker bürokratların üzerine yüklerken, sınırsız denilebilecek hakları da kendi
uhdesine almış ve hiçbir şekilde sahiplendiği hak
ve imkânları paylaşacağı ortaklara sahip olmak
istememiştir. Ancak ne var ki 1950’lerde başlayan
ve 1980’lerde önemli bir ivme kazanan bir süreç
planlanandan çok daha başka kulvara yönelmiştir.
“Güdülmesi gereken sürü” eğitim aracılığıyla yeni
pozisyonlarla tanıştıkça, kıt imkânlarıyla ve değişik gerekçelerle gittiği diğer ülkeleri gördükçe,
iletişim teknolojisinin gelişmesine paralel dünyayı
daha yakından tanıdıkça taleplerde bulunmaya
başlamıştır. Turgut Özal’ın “devletçi seçkinlerin”
harekât alanlarını görece daraltan “seçilmişlerin etkin olmasını” öngören girişimleri de süre-

ci hızlandırmıştır. Bu aşamada Turgut Özal’ın
ayrıcalıklı bir önemi vardır. Şöyle ki; sistemin
cumhurbaşkanına biçtiği rol -sıfatın çağrıştırdığı
gibi- “cumhur”un sözcüsü olması değil, devletin
bekçisi olmasıdır. Sistem cumhurbaşkanlarından
“halk(ın) adamları” olmalarını değil “Devlet(in)
adamı” olmalarını istemiştir. Anayasanın cumhurbaşkanları için öngördüğü “tarafsızlık” da bu
çerçevede olmak üzere “devletten yana” olmak
demektir. Ancak, uzun yıllar demokrasi mücadelesi vermiş, miting meydanlarında geniş halk
kitlelerine hitap etmiş, tüm Türkiye’yi en küçük
yerleşim birimine varıncaya kadar dolaşmış, toplumun nabzını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini
yakalamış bir siyasetçi olan Özal, cumhurbaşkanlığı makamına “devletçi” değil “siyasetçi” kimliğini taşımıştır; “devlet(in) adamı” değil, “halk(ın)
adamı” olmayı tercih etmiştir. Yaklaşım ve uygulamalarıyla Cumhurbaşkanlığını ciddi biçimde
“halk”lılaştırmıştır. Çankaya köşkü haftada bir
gün halka açılmış ve bu köşkün bahçesinde kimliğine bakmaksızın her tip vatandaşın sorunlarıyla
ilgilenilmiştir. Özal’la birlikte toplumun bazı dini
hassasiyetlerini dikkate alan ve uygulamalarına
katılan birisi Çankaya’da ikamet etmeye başlamıştır. Çankaya, tarihinde ilk defa, sadece sivil
birisini değil17, aynı zamanda namaz kılan, oruç
tutan sivil birisini ağırlamaya başlamıştır. İşte bu
“tarihin sonu” olabilecek bir durumdu ama olmadı, olmasına izin verilmedi…
Hükümetlerin, konumları gereği toplumu
dikkate almak zorunda kalmalarının yanı sıra,
hükümetleri kontrol etmek için güçlendirilmiş 12
Eylül dönemi Cumhurbaşkanlığının da Özal’ın
şahsında toplumun hassasiyetlerini dikkate alır
hale gelmesi, “devletçi seçkinler” tarafından daha
önce öngörülmemiş “patolojik” bir sorun olarak
algılanmaya başlamıştır. Bu “patolojik” sorun
1990’lı yıllarda gittikçe büyümüştür. Devletin
her kademesinde “güdülmesi gereken halkın”
veya bir başka söyleyişle 1930’lu yıllarda müziği yasaklanan, Ankara’ya girmelerine izin verilmeyen “çarıklıların” çocukları boy göstermeye
başlamıştır. Bakanlıklar, Üniversite yönetimleri,
mülki amirlikler, daire başkanlıkları... “çarıklıların” çocuklarını ağırlar hale gelmiştir. Bunların
yanı sıra ekonomik güçte de önemli bir merkez
kayması yaşanmaya başlanmıştır. “Anadolu kaplanları” “iktidarın” ekonomik gücünü zorlamaya,
ekonomik kaynaklarına ortak olmaya başlamıştır. 1990’ların Türkiye’sini resmetmesi açısından
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dönemin Yargıtay Başkanı Sami Selçuk’un tespitleri önemlidir. 1999-2000 Adli Yılı açış konuşmasında Sami Selçuk, Cumhuriyet tarihi bağlamında
gördüğü Türkiye’yi şöyle resmedecektir: “Ülkeme
bakıyorum; sırtını birbirine dönmüş iki Türkiye.
Uzun soluklu düşündüğümüzde ve ileri toplumların tarihleriyle karşılaştırdığımızda, efsanevi bir
kurtuluş savaşını başaran, Cumhuriyeti kuran,
onca travmalara karşın demokratik sabır ve
enginlik sınavından yüz akıyla çıkan, ekonomik
ve kültürel dinamikleriyle dışa doğru patlayan,
yayılan, genişleyen bir halk. Dipdiri, capcanlı, hep
ayakta... Buna karşılık, her şeyi geriden izleyen,
kendisinin üretip devletleştirdiği yazılı hukuka
göre halkıyla mahkemelerinde sürtüşen, halkına
güvenmeyen, hep içe doğru patlayan, yayılan,
genişleyen, birinci Türkiye’ye yetişemeyen, hastalık irisi hantal bir devlet”18.
Sami Selçuk’un resmettiği Türkiye’nin bu
“hastalık irisi hantal devlet”i özelde 1980’lerden,
genelde ise 1950’lerden sonra ciddi sıkıntılar
yaşamaya başlar. Çünkü “birinci Türkiye” genişleyip gürbüzleştikçe, “hantal devlet” zayıflamış,
yıpranmıştır. 1990’lara gelindiğinde ise “hantal devlet”den beslenen “devletçi seçkinler” için,
“devletin kurtarılması” bir zorunluluk halini alır
ve 28 Şubat dönemine girilir. 1997’in 28 Şubat
sonrası günlerinde yaşanan tam anlamıyla bir
hukuksuzluk, zorbalık ve kargaşadır. 28 Şubat
zihniyeti ülkenin açık veya gizli soyulmasını,
ülke bağımsızlığının sorgulanmasına neden olacak uygulama ve antlaşmaların gerçekleştirilmesini, ülke nüfusunun 1/3’ünün açlık sınırında
yaşamasını bir sorun olarak görmez. Üstelik,
yargı bağımsızlığını yok ederek, büyük soygunları
görmezlikten gelerek, işsizler ordusuna değişik
gerekçelerle yeni kitleler dâhil ederek, eğitimin
sorunlarını içinden çıkılmaz hale getirerek ülkeyi
bir sorunlar yumağına dönüştürecektir. Fakat
tüm bunların hiç önemi yoktur. 28 Şubatçılar için
asıl tehlike başkadır; halka ait her şey ya suçtur ya
da kuşkuyla karşılanır. Başörtüsü, Kur’ân Kursları, İmam Hatip okulları, dini kitaplar… birer
suç aleti olarak değerlendirilir. Tüm bunlar olup
biterken “Cumhur”un sözde “başı” olan Süleyman
Demirel şunları söylemektedir: “Hiçbir kesim kendisini yıkacak düşmanlarını yaşatmaz”19.
28 Şubat’ta “siyasetin seçkinlerine” siyasetin
alanının kıpırdayamayacakları şekilde daraltma
süreci olarak da anlam kazanır. Fakat esasında
iradesi sınırlandırılan Meclis’i teşkil eden 400-

500 milletvekili veya yürütme görevini yerine
getirmesi gereken hükümet değildir. Bu sadece
bir sonuçtur. Esasen, iradesine sınır getirilen,
“hakimiyet bilâkaydü şart” elinde olduğu varsayılan “çevre”dir. Bu konuda 28 Şubat sürecinin
“seçilmişler” kanadında yer alan aktörlerinden/
mağdurlarından, dönemin İçişleri Bakanı Meral
Akşener’in tespitleri son derece önemlidir. 28
Şubat’ı “Anadolu’nun iradesini kırma teşebbüsü”
olarak tanımlayan Akşener, bu teşebbüsün nedenini ise şöyle açıklar: “28 Şubat’ı ben, Anadolu’nun
toplumsal, ekonomik, siyasi taleplerine, yani
“siyaset kurumunun içinde ben de varım ve siyaset senedini geri istiyorum” taleplerine karşı dur
denilmesi olarak görüyorum”20.
10 Ağustos 2014: Tarihin Sonu (mu?)
28 Şubat postmodern darbesinin ilk günlerinde Recep Tayyip Erdoğan ismi sıklıkla gündemdedir. İsminin gündemde yer alma sebebi, başarılı şekilde yürüttüğü İstanbul Belediye Başkanlığı
çalışmaları değil; kimlik ve kişiliği; temsil ettiği
inanç, anlayış ve hayat tarzıdır. Her şeyden önce,
toplumun kadim değerlerini önemseyen ve önceleyen bir anlayışı sahiptir. Bir başka açıdan ve
hatta en önemli açıdan da sosyolojik anlamıyla
toplumsal “çevre”ye mensuptur; bir üst bürokratın değil, bir kayıkçının oğludur. Konuşmalarıyla
toplumun kahir ekseriyetini oluşturan toplumsal
“çevre”ye aidiyetini sıklıkla dile getirmekte ve
bu da açık veya örtük iktidar elitlerini rahatsız
etmektedir.
1997 yılının sıkıntılı, sorunlu, hukukun aciz
silahın güçlü olduğu günleridir; devletin gücünü
elinde bulunduran elit ve elitist kesimler, diğer
birçok siyasinin olduğu gibi Erdoğan’ın da önünün kesilmesi gerektiği düşünürler. Düşüncelerini
gecikmeden uygulamaya koydular; Erdoğan sadece miting alanında okuduğu bir şiirden dolayı siyasi yasaklı hale getirildi. İşin garip tarafı
Erdoğan’ın mahkûmiyetine sebep gösterilen şiir
Ziya Gökalp’ın 1912 yılında Balkan Savaşı için
yazdığı “Asker Duası” isimli şiirinin bir kısmından
ibaretti ve bu şiir Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlere tavsiye ettiği bir kitapta yer alıyordu.
Erdoğan artık cezaevindeydi ve siyasi yasaklıydı. Erdoğan’ın mahkûmiyeti ile amaçlanan
Hürriyet gazetesi tarafından “muhtar bile olamaz”21 başlığı ile kamuoyuna duyuruldu.
Gazetenin haberinde, “10 ay hapis cezasına
çarptırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
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Recep Tayyip Erdoğan’ın, kararın Yargıtay tarafından onaylanması halinde belediye başkanlığı
düşecek ve siyasi hayatı da sona erecek” deniliyordu. Ancak postmodern darbenin faillerinin
ve taraftarlarının “siyaset mühendislikleri” ters
tepti; Erdoğan cezaevinden çıkınca bir mağdur
olarak toplum kesimleri tarafından daha çok ilgi
odağı haline geldi. 24 Temmuz 1999 günü cezaevinden çıktıktan sonra dolaylı bir şekilde parti
kurma çalışmalarına başladı. Resmen siyasi aktör
olamasa da siyasi bir hareketin liderliğini yaptığı
açıkça biliniyordu. Siyasetteki gücü her geçen gün
büyüyor ve O’nun üzerinden siyasi mühendislik
yapanların tedirginliği gün geçtikçe artıyordu.
Hürriyet gazetesi yazarı Serdar Turgut, sözünü hiç
eğip-bükmeden mensubu olduğu kesimin kaygı
ve korkularını “Taşranın iktidar yürüyüşü durdurulmalı”22 başlıklı yazısıyla dile getirdi. Serdar
Turgut söz konusu yazısında, “Türkiye büyük bir
tehlikeye doğru adım adım ilerliyor. Ülke tekrar
göz göre göre taşralı siyasete teslim ediliyor
(vurgu Turgut’a ait. CV). Taşra, bütün antidemokratik kimlikleriyle, tavırlarıyla, ufuksuzluğuyla,
birikimsizliğiyle, ilkesizliğiyle iktidara yürüyor.
Ve böyle giderse bir şeyler yapılmazsa, alternatif
oluşturulmazsa, ilk seçimde de iktidara gelecekler,
bu kesin… Benim ‘Öteki Türkiye’ (vurgu Turgut’a
ait. CV) diye adlandırdığım ülke bölümünde insanlar sisteme inançlarını kaybetmek üzereler veya
çoktan kaybettiler… Sizi bilmem ama ben bu
taşralı seçmenler tarafından omuzlanıp iktidara
koyulacak olan zihniyet tarafından yönetilmek
istemiyorum” tespitinde bulunuyor ve “Ve de bu
engellenmelidir...” sözleriyle de sürece müdahale
edilmesi gerektiğini ifade ediyordu.
Serdar Turgut’un dile getirdiği endişe ve korkulara karşılık gazeteci Avni Özgürel ise “Türkiye
gerçeğinden” hareketle “Merkez” adına yaşanan sürece daha “umutlu” bir gözle bakıyordu:
“Erdoğan’ın hesabı tutar mı derseniz, ona cevabım: Çok zor. Son beş yılda yaşananlardan sonra
şu fotoğrafı gözünüzün önüne getirin: Farz edin
ki, Erdoğan başbakan sıfatıyla Genelkurmay’da,
Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları onu
selamlıyor, Erdoğan merasim bölüğünü denetliyor!
Bu kare, Türkiye şartlarında size ‘gerçekçi’ görünüyorsa Erdoğan’ın işi kolay diyebilirsiniz”23. Ancak
“toplum mühendisliği” çabaları tutmadı ve “muhtar bile olamayacağı” “müjdelenen” Recep Tayyip
Erdoğan’ın kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi,
yeni kurulmuş bir parti olmasına rağmen, 3 Kasım

2002 seçimlerinde %34,29 oy oranı ile seçimin
galibi oldu. Takip eden süreçte, “Muhtar bile olamaz” denilen Erdoğan Başbakandı ve yıl 2014,
“çevre”den gelen Erdoğan “çevre”nin oylarıyla
Cumhurbaşkanıdır. Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı
seçildiği günün akşamı yaptığı konuşma tüm
süreci özetler niteliktedir; “Çankaya artık vesayet
aracı olmaktan çıkmış, milli iradenin tam egemenliği altına girmiştir. Parlayan yıldız, millet
tarafından ehline emanet edilmiştir… Yeter söz
milletin dedik. Ama şunu da ekledik; Yeter söz de
milletin, karar da milletindir”24.
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Seçimin Kazananı Var mı?
Son on yıldır muhalefet partilerinin bir türlü AKP’ye alternatif bir politika üretememesi,
ülkenin ve toplumun değişim ihtiyacını fark edip alternatif bir değişim programı
sunamaması ve hâlâ statükoda ısrar edişi Türkiye’de büyük bir muhalefet boşluğu yarattı.
Bu boşluk AKP’yi kendi siyasetini uygulama konusunda oldukça rahat bıraktı.

Hasan Ufuk AKTAŞLI
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40

Ağustos’ta Türkiye
sandığa giderek
ilk kez cumhurbaşkanını seçti. 2007 yılında
yapılan referandumda cumhurbaşkanını
halkın seçmesini sağlayan anayasa değişikliği önemliydi. Çünkü
cumhurbaşkanlığı
makamı tıpkı TSK,
MGK, yüksek yargı ve YÖK gibi bir vesayet
kurumu olarak işlev görüyor ve siyasetin alanını daraltıp sınırlıyordu. Meclis tarafından
çıkarılan yasaları veto edebiliyor, aynı yasa
tekrar önüne geldiğinde Anayasa Mahkemesi’ne
gönderebiliyor ve bir başka vesayet kurumu
olan Anayasa Mahkemesi yasayı iptal ediyordu. Ancak sonraki dönemde askeri vesayetin
ve darbecilik geleneğinin tasfiye olması, 2010
referandumunda yüksek yargının yapısının
değişmesi, muhafazakârlığın merkeze yerleşmesi ve bürokrasideki Kemalist elitlerin AK
Parti’nin kadrolaşma çabaları sonucunda yerlerini dindarlara bırakması cumhurbaşkanının
halk tarafından seçiliyor olmasının önemini
azalttı.
Buna karşın AK Parti ve Erdoğan seçim
mitinglerinde bu seçimi ısrarla, bir vesayetin sona erdirilmesi, halkın iktidara gelme-

si, milletin adamının
Çankaya’ya çıkması,
cumhurun kendinden
birini başkan seçmesi gibi söylemlerle bir
rejim ve sistem meselesi haline getirdi. Son
yıllarda çokça kullandığı kutuplaştırıcı ve
ötekileştirici söylemi
kullanmaya
devam
ederek kendisi açısından son derece önemli bir cumhurbaşkanlığı seçimini bütün ülke
açısından çok önemli bir seçim haline getirdi.
Muhalefet partilerine dönük bir eleştiri olan
seçim stratejilerini anti-Erdoğancılık üzerine
kurma hataları bu açıdan bakıldığında çok da
doğru görünmüyor. Buna karşın 2002’den bu
yana AK Parti ve Erdoğan sekizinci seçim zaferine ulaştı. Bu başarı Türkiye’de hiçbir siyasi
partiye ve hiçbir lidere nasip olmamış bir başarıdır. Üstelik bu başarıya önceki partilerin baş
edemediği sistem krizleriyle baş ederek hatta
bu krizleri lehine çevirerek ulaştılar. O nedenle
bu başarının her türlü siyasi ve ideolojik bakıştan uzak bir şekilde analiz edilmesi gerekiyor.

AK Parti Neden Hep Kazanıyor?
Kemalist elitler AK Parti’nin başarılarını
“halkın cahilliği” ve “geri kafalılığıyla” açıkla-
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için “işte aradığımız adam” profilini iyi çizdi.
dılar. AK Parti güya gerici bir partiydi ve cahil
Mütedeyyin kesimlerin psikolojik ve sosyolojik
halk da bu gericiliğe prim veriyordu. Muhalefet
beklentilerini tam olarak karşıladı.
partileri ise halkı aşağılayamayacağı için olayı
Erdoğan belediye başkanı seçilmesidaha çok AK Parti’nin kömür ve makarna dağıtnin ardından bazı mağduriyetler yaşamıştı.
masıyla, sadaka kültürünü yaygınlaştırmasıyla,
Belediye başkanlığı elinden alınmış, kısa süreli
seçimlerde hilelere başvurmasıyla açıkladılar.
hapis yatmış ve siyasetten yasaklanmıştı. Aynı
Meselenin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik
şekilde Türkiye’de Müslümanlar da hep mağyönleri üzerinde durmadılar ve bu nedenle de
duriyetler yaşadılar. İslâm’ın
AK Parti’ye karşı güçlü bir
toplum üzerindeki etkisini
muhalefet üretemediler.
ve toplumun İslâm’a bağlıAK Parti’nin bu başaAK
Parti
muhafazakârlık
lığını olabildiğince kırmak
rısının arkasında, birinyoluyla Türkiye sağının ideoloisteyen Kemalist elitler
cisi Erdoğan’ın kişiliğinjik
açığını
kapattı
ve
MHP
hariİslâm’a ve Müslümanlara
den, ikincisi AK Parti’nin
cinde hemen tüm sağı kendi
sürekli baskı uyguladılar.
ideolojisi ve siyasetinden
Erdoğan’ın yaşadığı mağkaynaklanan iki temel saik
seçmen kitlesi haline getirdi.
duriyet aslında bu ülkede
var. Erdoğan Türkiye topMuhafazakârlık entelektüel
solcusundan İslâmcısına
lumunun geniş bir kesisığlığı ve sorunları nedeniypekçok muhalifin yaşadığı
mini oluşturan dindar
le popüler bir ideoloji olarak,
mağduriyetlerin yanında
halkın hep istediği ama
uzun vadeli görünmese bile sağ
küçük kalmasına rağmen
bir türlü bulamadığı bir
siyaseti tek bir çatı altında topo bu mağduriyeti iyi kulkişiliğe sahip bir siyasetlamayı başardı. Muhafazakâr
landı. Kendi mağduriyeçi… Halkın Menderes’te
ideolojinin bir yönü sağcılığa,
tini, Müslümanların sekde Demirel’de de Özal’da
bir yönü İslâmcılığa bakan
sen yıllık mağduriyetinin
da aradığı ama hiçbirisiniki
farklı
yüzü
ve
AK
Parti’nin
bir parçası haline getirede tam olarak bulamadığı
önemli
isimlerinin
İslâmcı
rek, kişisel mağduriyetiyözelliklere sahip. Menderes
gelenekten gelmesi nedeniyle
le Müslümanların kolekaslında bir CHP’liydi ve
kendini
sağcılıktan
ayrıştıratif mağduriyetini ustaca
siyasi konjonktür onu dinrak sistem dışı kalmaya özen
birleştirdi. Siyasi rakipdar ve muhafazakâr bir
gösteren
İslâmcı
grupları
da
leriyle mücadelelerinde
liderliğe yöneltti. Demirel
o Kasımpaşalı kabadayı
bir köylü ve çoban olaAK Parti sürecine dâhil etti. AK
üslubuyla seksen yıllık
rak bu halkı temsil etme
Parti’nin hem Türkiye sağını
mağduriyetin intikamını
vaadiyle ortaya çıkmasına
hem de İslâmcıları blok halinaldığı algısını seçmenlerirağmen egemenlerle halde kendi tabanı haline getirip,
nin zihnine başarıyla yerkın mücadelesinde tarafıfarklılıkları harmanlayabilmeleştirdi. Muhafazakâr taban
nı net olarak gösteremedi,
si on iki yıllık siyasi başarıyı da
ise Erdoğan’ın kişiliğinde
sonrasında ise egemenlerle
beraberinde getirdi.
Kemalist egemenlerden
iş tuttu. Özal ise tarafımağduriyetlerinin intikanı halktan yana koymuşmını alıyor olma duygutu ama çevresindekiler hiç
suyla Erdoğan’a sınırsız destek verdi. Bunlara
halktan insanlar olmadı. Dolayısıyla dindarlık
bir de güçlü hitabeti ve kitleleri etkileyen
ve halkı temsil etme iddiası bu üç liderin
karizması eklendiğinde AK Parti’nin başarısınde üzerinde eğreti bir biçimde durdu. Oysa
da Erdoğan’ın kişisel oylarının da etkisi büyük
Erdoğan İslâmcı bir gelenekten geliyordu, hanıoldu.
mı ve kızları başörtülüydü. Egemenlere karşı
AK Parti’nin bir parti olarak en büyük siyasi
sürekli mücadele verip bu mücadelelerden
başarısı Türkiye sağını bir ideoloji etrafında
galip ayrıldı, söylemiyle eylemini hep bir şekilbirleştirmesi oldu. Çok partili hayata geçilmede uyumlu tuttu. Bu yönleriyle dindar kesimler
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Elbette kimse İhsanoğlu’nun cumhurbaşkanı seçilmesini beklemiyordu; ancak seçimin
ikinci tura kalması çatı aday formülü için başarı sayılabilirdi. Erdoğan’ın, kamuoyu
araştırma şirketlerinin tahminlerinin oldukça altında bir oy almasına ve seçime katılım
oranının düşüklüğüne rağmen çatı formülü beklenen sonucu vermedi. CHP kendisini sol
bir parti olarak tanımlamasına rağmen sağcı bir aday göstermesi partinin siyaset üretebilmedeki sıkıntısını daha da görünür hale getirdi. İhsanoğlu’nun profilinin MHP’nin
kimliğiyle daha uyumlu olması, MHP içinde yönetime muhalif bir ekibin bulunmaması
partiyi çok fazla karıştırmadı.

42

sinden sonra Türkiye sağı kendini milliyetçilik,
maneviyatçılık, mukaddesatçılık, merkez sağ
gibi söylemlerle tanımlamasına karşın bunların
hiçbiri tüm sağı kapsayabilecek ideolojik bir
yelpaze görevi görmedi. O nedenle de Türkiye
sağı siyasal alanda çok sayıda partinin bulunduğu parçalı bir yapı içerisinde bulundu. AK Parti
muhafazakârlık yoluyla Türkiye sağının bu ideolojik açığını kapattı ve MHP haricinde hemen
tüm sağı kendi seçmen kitlesi haline getirdi.
Muhafazakârlık entelektüel sığlığı ve sorunları
nedeniyle popüler bir ideoloji olarak, uzun vadeli görünmese bile sağ siyaseti tek bir çatı altında
toplamayı başardı. Muhafazakâr ideolojinin bir
yönü sağcılığa, bir yönü İslâmcılığa bakan iki
farklı yüzü ve AK Parti’nin önemli isimlerinin
İslâmcı gelenekten gelmesi nedeniyle kendini
sağcılıktan ayrıştırarak sistem dışı kalmaya özen
gösteren İslâmcı grupları da AK Parti sürecine
dâhil etti. AK Parti’nin hem Türkiye sağını hem
de İslâmcıları blok halinde kendi tabanı haline
getirip, farklılıkları harmanlayabilmesi on iki
yıllık siyasi başarıyı da beraberinde getirdi.
Bu yolla AK Parti belki de Türkiye tarihinde
ilk defa bir kitle partisini ideolojik bir parti haline getirirken, bu partinin geniş seçmen kitlesini
de ideolojik bir taban haline getirdi. Partiyle seçmen kitlesi arasında sıkı bir örgütsel bağ kurdu.
İdeolojik partilerde partiye mensup olmak aynı
zamanda bir kimliktir. Dolayısıyla AK Parti seçmeni için oy verdiği parti aynı zamanda kendisinin bir kimliği haline geldi. Örneğin Türkiye’de
MHP’li olmak da bir kimliktir. Ancak bu kimlik
parti üzerinden değil, daha çok ülkücülük üzerinden işler. Çünkü onlardan başka kendisini
ülkücü olarak tanımlayan kimse yoktur. Oysa
AK Parti seçmeninin önemli bir özelliği olan dindarlık yalnızca onlara ait bir tanımlama olamayacağından, AK Parti’lilik muhafazakârlığı da din-

darlığı da aşan ve onları birleştiren bir üst kimlik
haline geldi. AK Parti seçmeni için partisinden
vazgeçmek kimliğinden de vazgeçmek anlamına
geleceği için partisine her koşulda sahip çıktı.
AK Parti’yi başarılı kılan hususlardan biri de
Türk hariciyesinin geleneksel dış politikasını
değiştirmeye dönük teşebbüsüdür. Dış ilişkilerini küresel güçler arasındaki dengeleri gözetmek
ve NATO’nun politikalarına bağlılık göstermek
şeklinde kuran Türkiye’nin çevresindeki krizlerde aldığı tek tavır taraflara itidal tavsiye etmekten
ibaretti. Türk muhafazakârlığı ise Osmanlı hayranlığı çevresinde gelişen ve üç kıtada hüküm
sürmek, yedi düvele meydan okumak şeklinde
kolektif bir tarihsel hafızaya sahiptir.
AK Parti’nin Yeni Osmanlıcılık olarak adlandırılan ve çevresinde strateji üretme, oyun
kurma ve Ortadoğu’yu kendi çıkarları doğrultusunda yeniden dizayn etme politikası Türk
hariciyesinin pasifizminden hep rahatsız olan
dindar kesimler açısından son derece cezb edici
oldu. Özellikle Erdoğan’ın “one minute” çıkışı
ve İsrail karşıtı politikaları İslâm dünyasında
bile popülaritesini artırmıştı. Yeni Osmanlıcılık
politikasının İslâm dünyasını getirdiği noktanın
ortada olmasına rağmen AK Parti tabanı bu politikaya sahip çıkmaya ve Türk hariciyesinin bu
yeni konseptinden memnuniyet duymaya devam
ediyor. AK Parti’nin İslâm dünyasına ve mazlum
Müslümanlara sahip çıkma iddiası dindar tabanı
ikna etmeyi sürdürüyor.
Bir siyasi partinin başarı ya da başarısızlığı
küresel ve yerel sermaye çevreleriyle ilişkilerinden bağımsız düşünülemez. Kapitalist ülkelerde üretim tüketim ilişkilerini, üretilen değerin
yeniden dağıtımı ve paylaşımını sermaye aleyhine düzenleyen iktidarlar kapitalist devletin
hukuki mekanizmaları tarafından bir şekilde
iktidardan uzaklaştırılır. AK Parti’nin on iki
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yıllık iktidar başarısının en önemli nedeni
hem ülkeyi küresel sermayeye açması hem de
yerel sermayeyi küresel sermayeye eklemlemesi
oldu. Aynı zamanda Türkiye’de seksenli yıllarla
birlikte Türkiye burjuvazisi içinde ortaya çıkıp
büyüyen çatlağı kapatmayı başardı. Özal döneminde neoliberal politikaların uygulanmaya
başlamasıyla büyüyen Anadolu sermayesinden
İstanbul’un besleme sermayesi bir hayli rahatsız olmuştu. Bu iki sermaye çevresi arasındaki
gerilim ülkeyi de büyük bir siyasi gerilime ve
nihayetinde 28 Şubat darbesine götürmüştü.
Çünkü doksanlı yıllarda Türkiye’nin hedeflediği özelleştirmelerim bir türlü gerçekleştirilememesi burjuvazinin paylaştığı pastanın da büyümesine engel oluyordu. O nedenle de İstanbul
sermayesi pastasına yeni bir ortak istemiyordu.
AK Parti’nin neoliberal politikalarıyla birlikte tüm ülke kaynaklarının özelleştirilmeye başlanması, yabancı sermayenin Türkiye’ye büyük
oranda girişi, Türkiye sermayesinin küresel sermayeyle kurduğu ortaklıklar ve ülkenin tüketim toplumu haline gelmesi pastayı bir hayli
büyüttü. Böylece AK Parti Anadolu sermayesiyle İstanbul sermayesi arasında bir uzlaşma
sağlayarak her ikisini de finans kapital haline
getirdi. Sermaye çevrelerinin ekonomik uzlaşması aynı zamanda siyasi uzlaşıyı da beraberinde getirdi. Doksanlı yıllarda sermaye çevreleri
arasındaki kavgadan kaynaklanan siyasi krizler
sona ermiş oldu. Son birkaç yıla kadar AK Parti
dönemindeki tek kriz nedeni bu sermaye ittifakının çıkarlarını tehdit eden vesayetçi yapıların
temizlenmesiydi. Ulusalcı kesimlerle AK Parti
arasındaki bu krizi AK Parti liberal ve sol liberal çevrelerle kurduğu ittifakla aşmayı başardı.
İstanbul sermayesi AK Parti ile vesayetçi sistem
arasındaki bu kavgada AK Parti’nin kaybedebileceği ihtimalini de göz önüne alarak zaman
zaman AK Parti’den rahatsızmış gibi görüntüler
verse de aslında hiçbir zaman AK Parti’den gerçek bir rahatsızlık duymadı. 12 yıllık AK Parti
iktidarında hem Türkiye burjuvazisi kazandı
hem de AK Parti kazandı.

Çatı Seçimi Kaybetti mi?
Son on yıldır Türkiye’nin en önemli sorunlarından birsi hiç kuşkusuz muhalefet sorunudur. Muhalefet partilerinin bir türlü AK Parti’ye

alternatif bir politika üretememesi, ülkenin ve
toplumun değişim ihtiyacını fark edip alternatif
bir değişim programı sunamaması ve aksine
hâlâ statükoda ısrar edişi Türkiye’de büyük bir
muhalefet boşluğu yarattı. Bu boşluk AK Parti’yi
kendi siyasetini uygulama konusunda oldukça
rahat bıraktı. Siyasi partiler tarafından doldurulamayan muhalefet farklı toplumsal kesimler
aracılığıyla doldurulmaya kalkışılınca iktidar
partisi bu rahatlığını da kullanarak polisiye tedbirlerle toplumsal muhalefeti bastırma yoluna
gitti ve kamuoyunda bir otoriterleşme tartışması başladı. Toplumsal muhalefetin bu kadar
görünür hale gelmesi aslında AK Parti’den çok
CHP ve MHP açısından riskler taşıyor. Çünkü
muhalefet partilerinin kendi siyasi işlevlerini
yerine getiremediklerini, muhalif kesimlerin
taleplerini karşılayamadıklarını ve siyaseten
tükendiklerini gösteriyor.
Bir yanda AK Parti karşısında girilen her
seçimden yenik çıkmanın yarattığı baskı öte
yandansa yeni bir siyaset üretememenin verdiği
çaresizlik ülkenin iki statükocu partisini cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday çıkarmaya itti. Aslında 30 Mart yerel seçimlerinde
de bu iki parti üstü kapalı bir ittifak yapmış
ve bu ittifakta da kısmen başarılı olmuştu. Bu
sefer ittifakı resmileştirerek çatı aday yoluyla
Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını engellemeyi,
en azından seçimi ikinci tura bırakmayı ve
Erdoğan’ı zayıflatmayı denediler. Böylece partilerini bir yenilgiden daha kurtarabilirler ve
siyasi işlevsizliklerinin üzerini bir süreliğine
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daha örtebilirlerdi. Ortak aday olarak İhsanoğlu
isminde uzlaşılması da doğru bir karardı.
Dindar kişiliğiyle Erdoğan’a karşı bir alternatif
oluşturabilir, laik söylemleriyle CHP’nin hassasiyetlerini karşılayabilirdi. Siyaset dışından
geliyor olması ve uzun yıllar yurtdışında yaşadığından Türkiye’deki siyasi gerilimlerde taraf
olmamış olması iki parti ve tabanları arasında
bir angajman sorunu yaratmıyordu.
Buna karşın çatı aday formülü seçimlerde
başarılı olamadı. Elbette kimse İhsanoğlu’nun
cumhurbaşkanı seçilmesini beklemiyordu;
ancak seçimin ikinci tura kalması çatı aday
formülü için başarı sayılabilirdi. Erdoğan’ın,
kamuoyu araştırma şirketlerinin tahminlerinin
oldukça altında bir oy almasına ve seçime katılım oranının düşüklüğüne rağmen çatı formülü
beklenen sonucu vermedi. CHP kendisini sol
bir parti olarak tanımlamasına rağmen sağcı
bir aday göstermesi partinin siyaset üretebilmedeki sıkıntısını daha da görünür hale getirdi.
İhsanoğlu’nun profilinin MHP’nin kimliğiyle
daha uyumlu olması, MHP içinde yönetime
muhalif bir ekibin bulunmaması partiyi çok
fazla karıştırmadı. Ancak CHP’de kılıçlar çekildi ve parti alışık olunduğu üzere kurultaya
gitme kararı aldı. Kamuoyu ise iki partide de
liderlik sorununu, bu partilerin nasıl iktidar
olabileceklerini, CHP’nin nasıl kurtulacağını,
sosyal demokrat bir partiye nasıl dönüşebileceğini tartışıp duruyor. Oysa sorun ne liderlik
sorunudur ne de değişim sorunudur. Sorun
hem MHP’nin hem de CHP’nin Türkiye için
miadını doldurmuş partiler olmasıdır. Yeni
siyasi oluşumların bulunmadığı bir ülkede yani
partisiz bir ülkede parti olarak sayılmalarından
kaynaklanan bir sorundur.
Küreselleşme sürecinin belki de tek olumlu
sonucu milliyetçilik üzerinde yarattığı büyük
tahribattır. Son otuz yılda milliyetçilik ve ulus
devlet formu dünya siyaseti üzerindeki etkisini
büyük oranda kaybetti. Bu elbetteki milliyetçiliğin tamamen bittiği anlamına gelmiyor.
Ancak 19. ve 20 yy.’daki klasik milliyetçilik
ortadan kalktı. Klasik milliyetçiliğin en belirgin özelliği kendisini sürekli dış düşmanlar
üzerinden tanımlaması ve kendi ulusunun bu
dış düşmanlar karşısındaki üstünlüğünü vurgulamasıydı. Oysa küreselleşme sürecinde ulus

üstü yapışların ön plana çıkması, demokrasi ve
insan hakları bibi kavramların ağırlık kazanmasıyla ötekileştirilen ve aşağılanan bir dış düşman tasavvuru ideolojik meşruiyetini kaybetti.
Bu durum karşısında özellikle Avrupa’daki milliyetçi partiler varlıklarını iç düşmanlar yaratarak sürdürme yolunu denediler ve bunda da
bir ölçüde başarılı oldular. Özellikle Avrupa’da
göçmen karşıtlığı üzerinden yürüyen milliyetçi
partiler kimi seçimlerde yüksek oy oranlarına
ulaştılar. Ekonomik krizin etkili olduğu ülkelerde göçmenleri ülkenin kaynaklarından beslenen parazitlermiş gibi göstererek ekonomik
krizin yarattığı öfkeyi oya dönüştürdüler.
Türkiye’de de MHP’nin dört tarafımız düşmanlarla çevrili söylemi içerisinde siyaset
yapma olanağının kalmadığı bir dönemde o da
tıpkı Batı’daki milliyetçi partiler gibi varlığını
bir iç düşman konsepti üzerinden sürdürdü.
Klasik milliyetçiliğin geçerliliğini yitirdiği bir
dünyada kendine yeni bir yaşam biçimi üretmeye çalıştı. MHP için Türkiye’deki bu iç
düşman Kürt siyasal hareketiydi. Bir yandan
devletle PKK arasındaki çatışma durumunu
öte yandan ülkenin bölünüp parçalanacağı
retoriğini kullanarak, Kürtleri ötekileştirerek
ve ülkenin birlik ve beraberliğinin garantisinin
kendisi olduğunu söyleyerek çatışmacı bir siyaset yürüttü. Oysa artık bu iç düşman retoriği
de elinden kayıp gidiyor. Müzakere sürecinin
başarılı olması ve Kürt sorununun siyasi yollarla çözümü MHP’nin elindeki son politik kozunu da kaybetmesi anlamına geliyor. Kendisini
yenileyebilme esnekliğine de sahip olmayan
MHP’yi Türkiye siyasetinde bir gelecek beklediğini söylemek son derece zor.
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Türkiye’nin kurucu partisi CHP cumhurbaşkanlığı seçiminden MHP’den de daha ağır
bir yara alarak çıktı. 2010 yılında CHP’de bir
değişim başlatacağı umuduyla genel başkan
seçilen Kılıçdaroğlu bu umutları tüketmiş görünüyor. Aslında CHP’lilerin partilerinin nasıl
değişmesi konusunda hiçbir fikri olmadığı için
Kılıçdaroğlu ve ekibinin yapmak istediklerini
de kimse anlamadı. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun
partiyi Baykal döneminden farklı bir çizgiye
getirdiği bir gerçek. Fakat CHP ne yaparsa yapsın oylarını belli bir oranın üzerine çıkaramıyor. Bu nedenle de ya sürekli kurultay yapıyor
ya da partideki liderlik sorunu tartışılıyor. Oysa
CHP’nin Türkiye toplumuyla sorunu siyasi veya
ideolojik bir sorun değil. Onun da ötesinde
kültürel ve hatta felsefi bir sorun.
CHP yalnızca bir devlet kurucu parti olarak
değil aynı zamanda toplum kurmak isteyen bir
parti olarak doğdu ve bu isteğinden de hiçbir
zaman vazgeçmedi. Toplumu kendi belirlediği
standartlar içinde kurmak isteyen CHP, kendi
modernleşme modelini tepeden bir biçimde
topluma giydirmek istedi. Kendi modernleşme
modeli olmadığı zaman, toplumun modernleşemeyeceğini, ortaçağ karanlığında kalacağını, gericilikten kurtulamayacağını varsaydı.
Oysa toplum Osmanlı’dan bu yana bir yandan
devlet eliyle ama öte yandan da kendi dinamikleriyle modernleşiyordu. CHP toplumun
kendi dinamikleriyle modernleşmesini göremediği ya da onu modernleşme saymadığı için
toplumun modernleşme anlayışıyla CHP’nin
modernleşme anlayışı arasında hep bir uçurum oldu. Örneğin merkez sağ partiler toplumun modernleşme dinamiklerine hiçbir zaman
açıktan müdahale etmediler. Elbetteki zaman
zaman bu modernleşmeye yön verdiler ama bu
toplumla sağ partiler arasında karşılıklı bir etkileşimle gerçekleşti. CHP ise toplumun dinamiklerini reddederek kendi modelini zorla dayattı.
CHP ile toplumun özellikle de dindarların ve
Kürtlerin arası kapanılmayacak biçimde açıldı.
Bugün Türkiye toplumu için modernleşme diye
bir durum söz konusu değil. Çünkü Türkiye
artık modern bir toplum. Hatta postmodern
bir aşamaya bile geçti. Toplum kendi dinamikleriyle doğal bir modernleşme sürecini yaşadı.
CHP’nin öncülük ve rehberlik edebileceği bir
halk yok. Devleti kurduğu için toplumu da

Demirtaş’ın oyu Türkiye’de bir sol parti
için önemli bir oran. BDP gerçekten
Türkiyelileşiyor mu, Türkiye solu toparlanıyor mu, gibi sorulara cevap vermek için
henüz erken görünüyor. Çünkü HDP’nin
oyları konjonktürel mi yoksa yeni oluşan gerçek bir tabanın oyları mı henüz
belirsiz görünüyor. HDP seçin öncesinde
işçileri, emekçileri, Alevileri bütün ezilen kesimleri hedef kitle olarak belirlemişti. Oysa Kürt Alevileri dışında Türk
Alevilerinden ciddi anlamda oy alamadı.
Alevi nüfusunun yoğun olarak yaşadığı
Orta Anadolu şehirlerinde oy oranı %2’yi
bulmadı. Emekçilerin de seçimlerde her
zaman olduğu gibi oylarını Erdoğan’a
verdikleri malum. HDP’nin oylarının yükselmesinde ana etken Türkiye’nin batıdaki
büyük şehirlerinde yaşayan ve CHP’den
umudunu kesen orta sınıflar olduğu görülüyor. Dolayısıyla hedef kitlesinden oy
alamayan bir partinin oylarının geçici mi
kalıcı mı olacağı partinin bundan sonraki
performansına bağlı olacak.

kurma hakkını kendinde gören CHP’nin bu
özelliğinden vazgeçmesi ortada CHP diye bir
partinin kalmayacağı anlamına geleceğinden
CHP Türkiye siyasetinde herhangi bir boşluğu doldurmuyor. CHP’nin gerçek bir sosyal
demokrat parti haline gelmesi de artık ezber
haline gelmiş bir cümle… Soğuk savaş sonrasında radikal solun yaşadığı krizi Avrupa’da
sosyal demokrasi daha da fazla yaşıyor. Sosyal
demokrat partiler sermayenin kontrolü altına girmiş durumda ve kapitalizmin yaşadığı
ekonomik krize cevap üretemiyor. Böylesi bir
vasatta CHP’nin nasıl bir sosyal demokrat program hazırlayabileceği ve AK Parti’nin neoliberal
politikalarına nasıl bir alternatif üretebileceği
son derece belirsiz.

HDP ve Türkiye Solu
Kürt siyasal hareketinin Türkiyelileşme ve
Türkiye solunu birleştirme iddiasıyla kurduğu
HDP’nin adayı Demirtaş’ın cumhurbaşkanlığı

Umran • Eylül 2014

45

ÇANKAYA NÖBETİNİN SONU

DO S YA

DOSYA

46

seçimlerinde aldığı %9,8’lik oy oranı seçimin
en dikkat çekici sonucu oldu. HDP 30 Mart
yerel seçimlerinde hedeflediği oyu alamamış
hatta İstanbul’da Sırrı Süreyya Önder gibi
bir isimle bile oylarını yükseltememişti. Oysa
Demirtaş’ın oyu Türkiye’de bir sol parti için
önemli bir oran. BDP gerçekten Türkiyelileşiyor
mu, Türkiye solu toparlanıyor mu? gibi sorulara cevap vermek için henüz erken görünüyor. Çünkü HDP’nin oyları, konjonktürel mi
yoksa yeni oluşan gerçek bir tabanın oyları mı? henüz belirsiz görünüyor. HDP seçin
öncesinde işçileri, emekçileri, Alevileri bütün
ezilen kesimleri hedef kitle
olarak belirlemişti. Oysa
Kürt Alevileri dışında Türk
Alevilerinden ciddi anlamda oy alamadı. Alevi nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Orta Anadolu şehirlerinde oy oranı %2’yi bulmadı.
Emekçilerin de seçimlerde
her zaman olduğu gibi oylarını Erdoğan’a verdikleri
malum. HDP’nin oylarının
yükselmesinde ana etken
Türkiye’nin batıdaki büyük
şehirlerinde yaşayan ve
CHP’den umudunu kesen
orta sınıflar olduğu görülüyor. Dolayısıyla hedef kitlesinden oy alamayan bir
partinin oylarının geçici mi
kalıcı mı olacağı partinin bundan sonraki performansına bağlı olacak.
Altmışlı ve yetmişli yıllarda Türkiye solunu
işçi ve emekçi sınıflar değil, o zamanın tabiriyle
küçük burjuvazi olarak adlandırılan orta sınıflar
taşıdı. TİP’i sendikalı işçiler kurmuş ama sonra
partiyi orta sınıf aydın ve akademisyenlere devretmişlerdi. Yön dergisi çevresi, MDD’ciler yine
orta sınıf aydınlardan oluşuyordu. Dönemin
gençlik önderlerinin pek çoğu küçük burjuva ailelerin çocuklarıydı. Türkiye’de gelişmiş
bir işçi sınıfı olmadığı için sosyalist devrime
orta sınıfların ve millici burjuvazinin önderlik
etmesi gerektiği savunuluyordu. 12 Eylül darbesinden sonra orta sınıflar soldan vazgeçtiler.
Laik, Kemalist ve bireyci bir dünya görüşüne
geçiş yaptılar. Orta sınıfların soldan ve solun

taşıyıcılığından vazgeçmesiyle emekçi alt sınıflar da soldan vazgeçti. Emekçi sınıflardaki bu
ideolojik boşluğu sağ muhafazakâr partiler
hemen doldurdular ve bu sınıflar üzerinde bir
hegemonya kurdular. Böylece 1980 sonrasında
neoliberal politikaları uygulamada ciddi bir
dirençle karşılaşmadılar.
Bu durum aynı zamanda orta sınıflarla
emekçi sınıfları birbirinden kopardı. Öncesinde
Marksizm’in etkisiyle dine karşı mesafeli olan
bu orta sınıflar, soldan vazgeçtikten sonra
da İslâm’ı kendi yaşam tarzlarına karşı bir
tehdit unsuru olarak görmeye başladılar. Bu
da orta sınıflarla dindar
emekçi kesimler arasındaki mesafeyi daha da açtı.
Türkiye’de CHP’nin zengin
muhitlerden oy alırken,
yoksul semtlerin sağ partilere oy vermesinin nedeni
de aslında orta sınıfların
12 Eylül darbesinden sonra
yaşadığı bu değişimdir.
HDP’nin önümüzdeki süreçteki başarı ya da
başarısızlığı da bu noktada düğümleniyor. HDP
orta sınıfları yeniden sol
ideolojiye çekebilecek mi?
Kemalizm’in kendileri için
artık bir ideoloji görevi
göremediği orta sınıfları
yeniden solla buluşturabilecek mi? Demirtaş’ın orta sınıflardan aldığı
bu oyları koruyup, artırabilecek mi? Daha da
önemlisi emekçi kesimleri AK Parti’nin hegemonyasından kurtarıp yeniden sol mücadeleye
katabilecek mi? HDP kurulurken amaçlarından
birinin Gezi olaylarıyla birlikte ortaya çıkan
toplumsal muhalefeti kucaklamak olduğu söylenmişti. Gezi olayları sınıfsal bir hareket değildi. Gezi’de ana gövdeyi AK Parti döneminde
yetişen solculuğu hiç tecrübe etmemiş hatta sol
ideolojiden bihaber, liberal değerlere çok daha
yakın genç ve yeni orta sınıflar oluşturuyordu.
HDP’nin bu gençlerin taleplerini siyasallaştırması öte yandan da bu toplumsallığı sınıfsal bir
muhalefete dönüştürmesi mümkün olabilecek
mi? Bütün bunları başarma ihtimali çok düşük
olmasına karşın en azından sözü edilen bu
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SEÇİMİN KAZANANI VAR MI?
toplumsal kesimlerin bir bölümünün desteğini
alabilmesi HDP’yi %20’lik oy oranlarını zorlayan bir parti haline getirebilir.

Siyasi Dengeler Değişirken
12 Eylül 2010 referandumu AK Parti politikalarının zirve noktasıydı. AK Parti’nin demokrasi, özgürlük ve değişim vaatlerinin varabileceği son aşamaydı. Merkez sağ kodlardan oluşan
bir partiden zaten daha fazlası da beklenemezdi.
2010 yılından itibaren AK Parti ciddi bir siyasi
tıkanıklığın içine girdi. Topluma söyleyecek
bir sözü kalmadı. Son dört yıldır somut hiçbir
değişim adımı atılmadı. Yalnızca bir ara vazgeçilen ancak özellikle Suriye’deki gelişmelerin
zorlamasıyla yeniden başlatılan bir müzakere
süreci var. Bir de kendi tabanını tatmin etmek
amacıyla kamuda başörtüsünü serbest bırakan düzenleme. Çünkü bu düzenleme bütün
kamu çalışanlarının sivil kıyafetle çalışabilme
beklentisini ve talebini karşılamamış; yalnızca
başörtüsünü serbest bırakmıştı. Ayrıca ortaokul
ve lisede okuyan kız öğrencilerin başörtüsü
yasağını da kaldırmıyordu. 2011 seçimlerinde
vaat edilen sivil anayasa hazırlanamadı; üstelik
bir başkanlık sistemi dayatması ortaya çıktı.
Siyaseten tıkanan, yeni bir program üretemeyen ve topluma söyleyecek fazla bir sözü
kalmayan AK Parti son birkaç yıldır toplumu
kutuplaştırıcı bir siyaset izliyor. Kutuplaştırıcı
siyasetler siyasi partiler açısından aslında son
derece tehlikelidir. Çünkü bir parti toplumun
yalnızca belli bir kesimine değil, tüm kesimlerine seslenmek ve her kesimden oy almaya çalışmak zorundadır. Ancak Türkiye’de 28 Şubat
sonrasında bozulan dengeler, 2002 seçimleriyle yeniden kuruldu. 2002 seçimlerinde MHP
önceki dönemde koalisyon ortağı olmanın yıpratıcı etkisiyle barajın hemen altında kalmış
olsa da yeni siyasi denge AKP’nin birinci parti
olduğu, arkasından da sırasıyla CHP, MHP ve
BDP’nin geldiği bir zemin üzerine kurulmuştu.
Bu süreçte AK Parti oylarını kendisini tek başına iktidarda tutabilecek bir düzeye yükseltti.
Siyasi tıkanmışlığın kendi oylarını eritmesini
engellemek ve seçmen tabanını bir arada tutabilmek için kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı bir politik söylemin içine girdi.

Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle bu
siyasi denge AK Parti aleyhine bozulmuş oldu.
Çünkü yukarıda da söylendiği gibi AK Parti
oyları içerisinde önemli oranda Erdoğan’ın
kişisel oyları da var. Cumhurbaşkanı seçilmiş
olması elbette ki Erdoğan’ın kişisel oylarının
tamamının AK Parti’den kopacağı anlamına
gelmiyor. Yine de AK Parti’den kopacak oyların
siyasi dengeyi bozacak oranda olması kuvvetle
muhtemel görünüyor. Dolayısıyla siyasi dengelerin yeniden kurulması gerekiyor. Seçim
sonrası çok konuşulan Erdoğan’ın yerine kimin
geçeceği, bu ismin Davutoğlu olduğunun açıklanmasından sonra onun nasıl bir performans
göstereceği, başkanlık sisteminin gerçekleşip
gerçekleşmeyeceği, CHP’deki kongre ve HDP
oylarının kalıcı olup olmayacağı gibi konuların
hepsi bu siyasi dengelerin ne şekilde kurulacağı
ile ilgili.
Dengelerin yeniden oluşturulmasında CHP
ve MHP’nin önemli bir rolünün olacağı mümkün görünmüyor. HDP’nin rolü ise seçim başarısını sürdürebilmesine ve AK Parti’nin olası
başarısızlıklarını iyi değerlendirmesine bağlı.
AK Parti’nin Erdoğan dönemindeki seçim başarılarını sürdürebilmesi için Abdullah Gül’ün
başkanlığı dışında başka bir alternatif görünmüyor. AK Parti ya ülkeye başkanlık sistemini
getirecek ya da Gül’ün genel başkanlığını kabul
etmek zorunda kalacak. Siyasi dengeleri lehine kurabilmesinin başka bir yolu görünmüyor. Başkanlık sistemine AK Parti seçmeninin
önemli bir bölümünün bile ikna olmadığı
düşünülürse, AK Parti için işler bir hayli zor
olacak.
Siyasi dengelerin değişti dönemler yeni siyasi oluşumların ortaya çıkması için son derece
uygun zamanlardır. Yeni bir siyasi hareketin
mevcut dengeleri bozması zordur; fakat zaten
bozulmuş dengeleri kendi lehine kurabilmesi
kolaydır. Bireysel özgürlüklerin temel politik
değer haline geldiği bir dönemde siyasi ve
ekonomik liberalizmi savunan ve merkez sağ
anlayışın dışında yeni bir partinin başarı şansı
ve dengeleri yeniden kurabilme ihtimali yüksek
görünüyor. Solun HDP ile yükselişe geçtiği karşısında da güçlü bir liberal partinin olduğu yeni
bir siyasi denge İslâmcılık içinde bir özeleştiri
ve toparlanma şansı yaratabilir.
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Türkiye’de Siyasal Sistemin Geleceği Üzerine
ya da 2015 Seçimleri Üzerine Bir Deneme
AKP’nin asabiye olarak gevşeme sürecinde olduğu söylenebilir ve Cumhurbaşkanlığı
ile çıkabileceği maksimum seviyeye çıktığı ve artık düşüşe geçeceği öngörüsü de
yapılabilir. İster sosyal isterse siyasi olsun gücün bir nihayeti, bir doyum noktası
vardır. AKP bu doyum noktasına geldi mi, bunu söyleyebilmek için 2015 seçimlerini
beklemek gerekir.

Dilaver DEMİRAĞ

Y
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erel seçimlerin üzerinden yaklaşık bir
aya yakın bir zaman
geçti. CHP ve MHP’nin
ortak aday etrafında
buluşmalarına karşılık sonuç değişmedi
ve AKP bu seçimlerin
de galibi olarak kendi
adayları olan Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ı
üstelik de yaz ayı olması nedeni ile AKP seçmeninin bir bölümünün memleketlerine gitmeleri ve
geri dönemedikleri için oy kullanamadıkları için
%52’lik bir oy oranı ile cumhurbaşkanı seçti.
Yani parlamentodaki ana muhalefet partileri olarak MHP ve CHP 2007 seçimlerinden başlayarak
son cumhurbaşkanlığı seçimine dek AKP’nin girdiği her seçimde oylarını arttırma başarısı göstermesine rağmen, bir türlü AKP alternatifi olduğu
noktasında seçmen çoğunluğunu ikna edemedi.
Bu durumun sonucu olarak da muhalefet de bir
anti-AKP ve Erdoğan karşıtlığı hatta alerjik bir
fobi oluştuğu görüldü. AKP’nin tersine muhalefet
başarısı ya da başarıya aday söylemleri ile değil
toplumun bir bölümünde AKP’ye karşı yer yer
akıl dışı, yer yer ise haklı bulunacak kaygılar
nedeni ile fobik bir tavırla kemikleşen bir muhalif
duruşu sayesinde siyasi mevcudiyetlerini devam

ettirebildiler. Eğer toplumda bu yönde karşılıklı olarak gerçekleşen
bu zıtlaşma ve bunun
getirdiği ayrışma olmasa
ne MHP ne de CHP diye
bir partiden ya bugün
söz edemiyor olacaktık
ya da bu siyasi partiler
eskisi ile kıyaslanmayacak derecede bir radikal
değişim geçirmek durumunda kalacaktı.
Muhalefetin AK Parti’nin tersine zamanın
ruhun yakalayamam diyeceğimiz bir tutumu söz
konusu. Türkiye sağında anlamı değiştirilen
bir deyim vardır sosyoloji ve ideoloji. Sağ siyaset bununla ülke gerçekleri ile bu gerçeklerden
kopuk hayali dünya inşa edenleri kastederler. Ben
de bu kavramı sahipleniyorum ancak değişen bir
anlamla sosyoloji sonuç olarak bu ülkede yaşayan
ve bu insanların dünyaya hayata bakışını içeren
bir realiteyi ifade ediyor. Sosyoloji sağ popülizm
de olduğu gibi halkımız neylerse güzel eyler
demek değil. Hayır, solun haklı olduğu bir nokta
var. Halk her zaman her koşulda hep olumlu
olanı temsil etmez. Halk denilen kitle içinde bir
sürü olumsuzlanacak özellikler vardır. Sağ bu
verili gerçeğin değişmesi yönünde adım atmak
yerine bu verili gerçeği adeta kutsar. Ancak iyi
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2015 SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR TAHMİN
ya da kötü eğer bir siyasal toplumsal değişime
çizebildi. Oysaki HDP sol değerleri savunmakla
birlikte bu başarı solun değil, Türkiye toplumunu
gidilecekse de -bu ister siyasal toplumsal devrim
daha iyi analiz edebilen Öcalan’ın zaferiydi. Yerel
olsun, ister isek reformlar- sonuç olarak karşıseçimlerde sol liberal kimlik siyaseti ile sahne alan
nızdaki realite de budur. Bu realiteyi hesaba katHDP oy arttırımına gitmek bir yana ciddi bir oy
mayan her anlayış istese de istemese de otoriter
kaybı yaşadı yani kentli yoksul Kürtlerin önemli
bir siyasal projenin öznesi olur. Yani toplumu
bir bölümünden ve Alevilerden oy alamadı. Ne
hiç hesaba katmadan, toplum denilen realiteye
oldu da HDP oylarını bu kez arttırdı konusuna
adeta istediğimiz gibi şekil vereceğimiz bir oyun
ayrıca değineceğim.
hamuru gibi bakarsınız. Türkiye solu kimi zaman
bu genellemenin dışına çıksa da ne yazık ki topluBaşkan Baba’nın Son Baharı mı,
mu hesaba katan onun değerlerini
Yazı mı?
dikkate alan bir konumda olmaSeçimlerde Erdoğan’ın bekdı. Bu nedenle de toplumun
Popülizm
esas
olarak
lendiği
düzeyde bir oy patlamaruhunu okşayan, onları sözel
sı yapamaması siyasal analisttoplumda siyaset alaolarak yücelten sağ, sol karşıler arasında seçmen nezdinde
nından dışlanmış olan
sında hep daha gürbüz oldu. Bu
İktidar doygunluğu yaşanmaya
olgudan hareket ile sol CHP’nin
kesimlere dayanan bir
başladığı ve AKP’nin artık yaşyedeği olmaktan -60’lardaki
siyasi itiraz biçimidir.
lanma evresine girerek bir tür
Türkiye İşçi Partisi tecrübesini
Eğer güçlü, karizmasiyasal entropi yaşama sürecindışarıda tutarsak-kurtulamadı.
tik otorite biçiminde bir
de olduğu değerlendirmelerine
Bunun temel nedeni Türkiye’ye
neden oldu. Malum entropi yaşliderlik otoritesi içermiBatı toplumlarının ve tarihinin
lanma ve ölüm anlamına gelir.
yorsa o zaman popülizm
sosyolojik analizi çerçevesinAslında bu siyasal entropi anademokrasi kavramının
de teşhisler ve öneriler ortaya
lizleri için İbni Haldun’a dayalı
ifade ettiği halk yönetimi
koyan Marksizm’i bu topluma
bir çan eğrisi analizi de yapınoktasında önemli bir
uyarlamaksızın olduğu gibi
labilir. AKP’nin asabiye olarak
adımdır. Sağ popülizm
monte etmesi oldu. Bu da onun
gevşeme sürecinde olduğu söyile sol popülizm arasınlenebilir ve Cumhurbaşkanlığı
Türkiye toplumunu oluşturan
ile çıkabileceği maksimum
tarihsel dip akıntılarına ve bu
daki fark da burada başseviyeye çıktığı ve artık düşüakıntıların ürünü olan anlam
lar. Sol popülizm de, sağ
şe geçeceği öngörüsü de yapıdünyasına yabancı kalmasına
popülizm de seçkinlere
labilir. Bu tür analizler için
neden oldu.
karşı en altakkilerin itihenüz erken olsa da entropi ya
Yaşanan son seçimlerde HDP
razı olarak tezahür eder.
da çan eğrisi bir gerçekliktir.
-ki büyük oranda Öcalan’ın
Bu boyutu ile popülizm
İster sosyal isterse siyasi olsun
ürünü olan bir parti- tarafından
gücün bir nihayeti bir doyum
bir
siyasal
ve
ekonomik
yaşanan büyük başarı da solun
noktası vardır. AKP bu doyum
adalet arayışıdır.
kendi çabalarının değil büyük
noktasına geldi mi bunu söyleoranda Kürtler ve Alevilerin bir
yebilmek için 2015 seçimlerini
bölümünün HDP’ye oy vermebeklemek gerekir. Ama bu risk
si sonucu başarı kazandı. CHP
ciddi biçimde mevcut. Çünkü AKP bu güne
Sünnî olan bir aday çıkarmasıydı, Alevilerin
dek bir “parti” izlenimi veremediği gibi Türkiye
bir bölümü tam da bu tepki neticesi HDP’ye oy
sağında bir gelenek vardır. Siyasi partiler lidervermeye gider miydi, sorusu sorulabilir bir soru
leri ile kaimdirler. Bu anlamda AKP’de liderini
olarak mevcudiyetini sürdürmektedir. CHP’nin
Çankaya’ya yollayarak bir risk almış oldu. Bugüne
uzun zamandır sağa kaydığı yolundaki eleştiriden
dek AKP’ye verilen oylar çoğunlukla Erdoğan’a
yola çıkarsak, bu partinin MHP ve Cemaat ile iş
verilen oylardı. Bundan sonra o karizmayı, o sihri
gösterecek bir ikincil lider çıkmaz ise AKP için
tutuyor olması Alevilerin en azından bir bölüsonun başlangıcı tespiti yapmak yanlış olmaz.
münün bu partiden uzaklaşmasına yol açtı ve bu
oylar sağa gidemeyeceğinden Demirtaş liderliBu yüzden Erdoğan’ın, kendi gücüne denk
ğindeki HDP’ye yöneldi. Ve sol bu sayede ilk kez
olmasa da siyaseten güçlü bir ikinci adam ile yola
HDP sayesinde hesaba katılabilir bir güçmüş imajı
devam edip duruma göre kendisinin de sahaya
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inerek kendisi için bir varlık, yokluk durumuna dönüşme eğilimi gösteren başkanlık sistemi
için partisinin oylarının artması için mücadele
vermesi kuvvetle muhtemel. Bu arada Erdoğan
istişareler neticesinde halefini de seçti: Ahmet
Davutoğlu. Böylece kendisinden sonra kendisine
denk olmayan ama ANAP’taki Yıldırım Akbulut
örneğinde olduğu gibi silik olmayan, dolaylı bir
karizması olan birisi ile seçimlere giriyor. Bu isim
eğer bir değişim olmaz ise Erdoğan’ın batı ile köprüleri atarak 2011’den beri sürdürdüğü ve hem
dışarıda hem de içerde “kamplaşmayı” körükleyen, Türkiye’yi, bölgedeki “aşırı” unsurlar ile iç
içe bir konumda gösteren politik stratejiye devam
edeceği anlamına gelir. Bu da NATO üyesi bir
Türkiye için hiç de hoş olmayan dış baskıların artması demek olacaktır. Bu denli büyük bir sıkışıklığa AKP ve ikinci lider dayanabilir mi, AKP’ye oy
veren bazı seçmen grupları bu durumdan ürkerek
AKP’ye desteğini çeker mi, bunu göreceğiz.
Ancak ne olursa olsun Erdoğan’ın başkanlık
sistemini getirerek siyasal sistemde tek adam
olması zaten gergin olan iklimi daha da gerecektir.
Bu gerilim Türkiye ye ne kazandırır onu da yaşayarak göreceğiz ki bu Türkiye’nin kredibilitesinde
azalma ve dışarıdan sıcak para bulma imkânlarını
bir miktar daraltacağından ekonomi de bir sıkışmaya özellikle de büyümeye negatif yansıyabilir.
Erdoğan’ın tahayyül ettiği ve kendi siyasal
algısında gündelik hayatın tartışmalı alanlarını
da düzenlemeye yatkın anlayışları ile birleşmiş
ve tüm siyasal iktidar kurumlarını kendisine
devretmiş bir kuvvetler birliği şeklinde tezahür
edecek ve kendisini milli iradenin tecellisi olarak
gören anlayışı da hesaba katıldığında başkanlık rejimi siyasi sitem açısından olumsuz bir
duruma dönüşme riskini içermektedir. Başkanlık
sistemi eğer siyasal iktidarı denetleyecek güçlü
kurumlar ve o iktidara direnebilen sivil toplum
unsurları içeriyorsa illa da özgürlüklere karşı bir
tehdit oluşturmayabilir, ama Erdoğan tipi bir tek
adam iktidarı biçimindeki Başkanlık rejimi Putin
Rusyası’ndan aşağı kalmaz. O yüzden Erdoğan’ın
en büyük ideali olan başkanlık rejiminin gerçek
olmaması için tek güvence etkili bir sosyal muhalefet olarak görülebilir. Peki bunun öznesi kim
olacaktır?
Bunun CHP olma olasılığı yok. CHP, şu
an Ekmeleddin İhsanoğlu adaylığı nedeni ile
Kılıçdaroğluna kızgın olan CHP’nin ulu-

salcı takımının kurultay resti ile uğraşmakta.
Kılıçdaroğlu’nun değişmesinin pek beklenmediği bu kurultay süreci bir nihai hesaplaşmaya
neden de olmayacak. CHP seçmeninin partiye
mahkûm olduğu bir durum nedeni ile CHP’de
liderlik değişiminin başarısızlık üzerinden gerçekleşmesi de pek olası değil. CHP baraj hattına
inmediği müddetçe Kılıçdaroğlu CHP liderliğini devam ettirecek. Kılıçdaroğlu liderliğindeki
bir CHP’nin milliyetçi sağa açılma çabasının
süreceği de bekleniyor. Dolaysıyla Ulusalcılar
homurdansa da CHP’den ayrılıp İşçi Partisi’ne
geçmeyecektir. Kılıçdaroğlu’nun bu takımı tasfiye
etmesi de beklenmiyor ancak artık onlar partinin
yürütmesinde olamayacaklar. Yani CHP açısından
batı cephesinde bir değişiklik olmadığından ve
MHP ile koalisyon yapmaya devam edeceğinden
CHP’nin Erdoğansız bir AKP’yi bile yenmesi
mümkün olamayacak. Dolayısıyla beklenen özne
CHP olmayacak. Tüm bunlara karşı Erdoğan’ın
balkon konuşması ile en azından vaat olarak
gerilim siyasetini Cumhurbaşkanı olduğu sürece
sürdürmeyeceği vaadine karşılık, CHP ve MHP
yenilen pehlivan güreşe doymazmış atasözünü
aratmayacak biçimde Erdoğan’ın yenin töreninde
anayasa kitapçığını Meclis Başkanlık kürsüsüne
fırlatma türünden davranışları ile sağ seçmenin
bir bölümünde daha ılımlı ve oy verilebilir imajı
çizemeyeceği de ortada. Yani CHP fiyaskosu
devam edecek.
MHP’nin de bu süreçte oy kaybetmeye devam
etmesi kuvvetle muhtemel. Çünkü bu güne dek
ağırlıklı olarak şehit cenazelerinden beslenen bir
kan politikası izleyen MHP’nin seçmene bu tür
durumlar olmadığı sürece söyleyecek pek bir
şeyi yok. Hatta Erdoğan izlediği farklı türden ulus
devlet eksenli milliyetçiliği ile hem ulusalcılardan, hem de MHP’den daha gerçek bir milliyetçi
görüntüsü vermekte. MHP için en büyük umut
çözüm sürecinin bozulmasıdır ki görünen gelecekte büyük bir sürpriz olmaz ise çözüm süreci
yer yer küçük çaplı çatışmalar ile devam edecek.
Ancak burada asıl risk, Erdoğan’ın milliyetçi
oylara göz diken bir politika ile PKK’nın bölgedeki küçük çaplı saldırıları karşısında geniş çaplı
bir askeri operasyona girişerek; kış şartları nedeni
ile bir çatışma için elverişli konumda olmayan
PKK’yı güçsüzleştirip kendi şartlarında bir barışa
zorlaması olabilir. Ancak bu IŞİD tarafından rehin
alınan konsolosluk personeli ve Erdoğan’ın IŞİD’i
karşısına almak istememesi nedeni ile bölgesel
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CHP’nin uzun zamandır sağa kaydığı
yolundaki eleştiriden yola çıkarsak, bu
partinin MHP ve Cemaat ile iş tutuyor olması Alevilerin en azından bir
bölümünün bu partiden uzaklaşmasına
yol açtı ve bu oylar sağa gidemeyeceğinden Demirtaş liderliğindeki HDP’ye
yöneldi. Ve sol bu sayede ilk kez HDP
sayesinde hesaba katılabilir bir güçmüş imajı çizebildi. Oysaki HDP sol
değerleri savunmakla birlikte bu başarı solun değil, Türkiye toplumunu daha
iyi analiz edebilen Öcalan’ın zaferiydi.

Kürt yönetimine çok sıkıştığı bir zamanda askeri
yardımda bulunamaması nedeni ile irtifa kaybettiği Kürdistan da, daha da çok zemin kaybetmesi
anlamına gelir. Buna ek olarak PKK ile çatışmak
Suriye’deki Kürtleri, Irak ve İran’daki Kürtlerin de
bir bölümünü karşısına almak ( bu aynı zamanda
Suriye, İran, ABD şahinleri ve İsrail’in de Türkiye
ile PKK üzerinden savaşması demektir) anlamına
gelir. Bunun askeri faturası ise ağır olur. Askeri
faturanın siyasi karşılığı da ağır olur. Dahası AKP
Kürt bölgelerinden tamamı ile silinecek konuma
gelebilir, üstelik gelecek cenazeler nedeni ile bu
durumun AKP’nin yanlış politikaları olduğunu
düşünen milliyetçi seçmen de AKP’yi terk eder
ise, bu AKP’nin ciddi bir oy kaybı ile iktidarı kaybetmesi demektir. Tam da bu nedenlerle en azından 2015 seçimleri gibi kritik bir seçim sürecinde
AKP çözüm sürecinde havlu atan taraf olmaz.
Dolayısıyla çatışma olmadığı, şehit cenazeleri
gelmediği müddetçe MHP erimeye devam edecek
ve muhafazakâr MHP seçmeni AKP’ye kaymaya
devam edecektir.
Diğer yandan PKK tarafı da çözüm sürecinde
havlu atan olmayacaktır. Çünkü son seçimdeki
HDP başarısı gösteriyor ki AKP’nin Kürt seçmeninden HDP’ye kayma var. Yani çözüm süreci
esas olarak HDP’ye ya da Kürt Siyasi hareketine
yarıyor. Dahası PKK şu an Suriye’deki kazanımlarını korumak için, IŞİD tarafından kuşatılmış
bir iklimde askeri olarak gücünü bölmeye neden
olacak geniş bir çatışmaya girmek istemeyecektir.
Hele ki IŞİD saldırıları nedeni ile gördüğü uluslararası kabul ile ABD’nin terör örgütü listesinden
çıkıp KDP kadar meşru bir partner olma ihti-

mali kuvvetle muhtemelken. Dolayısıyla kısa
vadede çözüm sürecinin tarafları süreci bozan
taraf olmanın siyasi ve askeri risklerine girmek
istemez.
Tüm bu şartlar altında MHP artık olasıdır ki
baraj hattına girebilir. Bu durum da MHP’deki
iç iktidarın sonu anlamına gelecektir. Yani
uzun vade de MHP’de CHP’de ciddi bir siyasi
sorunla karşı karşıya kalmaya mahkûm görünüyor. Bu şartlar altında MHP- CHP İttifakının,
barajı aşacak bir HDP olmadan Erdoğan’ın başkanlık hayallerini gömmesi olası değil.

Sol Popülizm Olarak HDP ve Sol Muhalefetin
Gerekliliği
HDP’nin seçim başarısının ardında yatan
neden Demirtaş’ın performansını Erdoğan’ı külliyen olumsuzlamak değil de kendilerinin farkını ve ezilenlerin isyanını harekete geçirebileceği
imajını iyi biçimde hayata geçirerek sol seçmeni
ve sol’a oy vermeye hazır seçmeni ikna edebilmesiydi. Ancak HDP’de en az AKP kadar popülist
bir seçim stratejisi izledi. Ancak burada sağ popülizm ile sol popülizm arasındaki farkı göz önüne
almadan yapılan bir genellemeci popülizm analizi
bizi HDP’yi anlamaktan alıkoyacağı gibi, onun
AKP’den farkını da anlaşılmaz kılar. Popülizm
esas olarak toplumda siyaset alanından dışlanmış
olan kesimlere dayanan bir siyasi itiraz biçimidir. Eğer güçlü, karizmatik otorite biçiminde bir
liderlik otoritesi içermiyorsa o zaman popülizm
demokrasi kavramının ifade ettiği halk yönetimi
noktasında önemli bir adımdır. Sağ popülizm ile
sol popülizm arasındaki fark da burada başlar.
Sol popülizm de, sağ popülizm de seçkinlere
karşı en altakkilerin itirazı olarak tezahür eder.
Bu boyutu ile popülizm bir siyasal ve ekonomik
adalet arayışıdır. Ancak sağ popülizm özellikle de
günümüzdeki yeni sağ versiyonu olarak kökten
piyasacı anlayışları ile alttakilerin siyasetin ve
ekonominin paydaşı olmasını değil artan refahtan
göreli bir pay aktarılarak, alttakilerin siyasal ve
ekonomik statülerini muhafaza üzerine kuruludur. Bu nedenle sol popülizmde görülen ekonomik ve siyasal demokrasi için kitlesel katılımı
teşvik etmek yerine, temsilin mutlaklaştırılmasına
dayanır ve bir patronaj ilişkisi içinde yoksulları
siyasal ve ekonomik olarak borçlu kılarak liderin
iktidarını sağlama alır.
Popülizmin günümüzdeki sol versiyonu radikal demokrasi kavramında hayat buluyor. Radikal
demokrasi temsili demokrasiden farklı olarak
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demokrasinin siyasal öznesinin yani bireylerin
çoğulculuğa dayanan laik bir parti imajı çizerek
siyasetin öznesi olmasını sağlayacak biçimde katıuzun vadede CHP içindeki belli bir kitleyi yanına
lımı maksimize etmeyi yani doğrudan demokrasiçekebilme potansiyelini gösterdi.
nin siyasal kanallarını oluşturmayı hedeflemekte.
Eğer 2015 seçimlerinde HDP %10 barajını
Sağ popülizmde bir demagoji olan halkın siyasal
aşarak daha da güçlenmiş olarak sahne alırsa
özne olma hali, sol popülizmde gerçeğe dönüşErdoğan için en önemli umut olan AKP’nin
mektedir. Radikal demokrasiyi halihazırda siyasal
2011 seçimlerindekinden bile daha fazla, cumprogramına alan HDP etkili bir âdemi merkeziyethurbaşkanlığı seçimlerinde kendisinin aldığına
çilik ve merkezin yetkilerinin yerele aktarıldığı bir
yakın yani %51’ler civarında bir oy alarak başfederatif yönetim modelini önermekte. Yani merkanlık sistemini mümkün kılacak bir anayasa
keziyetçiliği değil âdem-i merkeziyetçiliği, çoğundeğişikliği çoğunluğu elde etme potansiyelini
luğu değil çoğulculuğu savunmakta. Şüphesiz bir
akamete uğratır. Çünkü açık ve net olarak çözüm
iktidar tecrübesi ile test edilmemiş olması nedeni
süreci esas olarak HDP’ye kazandırmakta. HDP
ile HDP’nin bu önerileri soyut temenniler olmakşiddetin değil siyasetin partisi olarak çıktıkça
tan öte bir anlam taşımıyor şu an
siyasi olarak güçlenerek bu ülkede
için, ama bu biçimi ile Erdoğan’a
12 Eylülden beri eksikliği çekilen
dönük etkili bir siyasal muhalekitleselleşmiş bir sol hareketin
fetin öznesi olacak gibi görüntemsilcisi olmaya namzettir.
Şu ana kadar görüldü ki
mektedir.
Böyle bir siyasal öznenin doğuİslâmcılar 80 yıldır dışSeçimlerde CHP ve MHP’den
şu hem iktidara kendine çeki
landıkları iktidarı elde
farklı olarak salt bir kimlik siyadüzen vermek ve belki AKP’yi
etme avantajını kaçırseti yerine kimlik siyasetini etkifabrika ayarlarına döndürerek
mak gibi riskli bir süreli bir kamusal siyaset ile birleşErdoğan’ın kişisel ikbal mücace girmeyecek kadar
tiren HDP bunun sonucu olarak
delesinin aparatı olmaktan çıkıp
rasyonelleşmiş,
ilkeler
Türkiye’nin pek çok bölgesinde
2023 hedeflerine odaklanan ve
yerine somut mevziler
oylarını arttıran tek muhalefet
daha çok liberal demokrasielde ederek uzun vadede
partisi oldu. Ezilenler söylemiye yaklaşan bir parti olmasıkendi arzularına daha
ni bu toplumdaki bir mağdur
nın önünü açabilmesine vesile
çok uyan bir Türkiye
özne olarak Kürtler ve Aleviler
olacağı gibi, Erdoğan’ın kişisel
üzerinden inandırıcı biçimde
ikbaline dayanan Başkanlık sisoluşturma şansına heba
savunan ve bunu kendi siyasi
temine de son vermesine olanak
etmeyecek kadar gerpratiğinde de uygulayan HDP,
tanıyacaktır.
çekçi, rasyonel ve daha
Erdoğan’ın en büyük oy tabanı
Ancak burada kilit nokta
önemlisi
pragmatik
olan kentli yoksullardan oy alaAKP’nin HDP’ye çok büyük
durumda.
rak kamusal siyaset düzleminde
avantajlar tanıyacak, ona bölgeAKP’ye karşı ciddi bir siyasal
nin siyasi hâkimi olma imkânını
rakip olma potansiyelini taşıdıtanıyacak ve yerel yönetimler
ğını göstermiş oldu.
özerklik şartı üzerinden özerklik imkânı oluşSiyasi bakımdan etkili bir demokrasinin olmaturacak, dahası dağdaki militanların da rahatça
yışı ve Erdoğan’ın kendi siyasi idealizminden
siyasete eklemlenmesine olanak tanıyacak, uzun
doğan aşırlıklarını dengeleyecek etkin bir siyasal
vadede ise Öcalan’ın ev hapsine çıkmasına mümmuhalefetin olmayışı nedeni ile AKP bugüne dek
kün kılan, şimdilik ise ona geniş bir siyasi manevhep tek kale maç oynadı. HDP bu seçimlerde
ra imkânı açan havuçlar vermesi ve Başkanlık
Erdoğan’ın mağduriyete dayanan “kurban” siyasesisteminde HDP’ye “sattı” dedirmeyecek tavizler
tine yine “kurban” siyasetinin unsurlarına sahip,
de veren bir anayasa önerisi ile gelirse o zaman
ama mağduriyete dayanarak, düşman imgesine
AKP tek başına anayasayı referanduma götürecek
başvurarak değil uzlaşma, siyasal çoğulculuk ve
çoğunluğu elde etmese de başkanlık sisteminin
kapsayıcılık gibi argümanlar ile hem kentli orta
önünü açacak bir anayasa değişikliğini hayata
sınıfın belli bir bölümünden, hem gayrimüsgeçirerek Erdoğan’a hayallerini gerçekleştirme
limlerden, hem de Alevilerden oy alarak siyasi
imkânı verebilir. Bu HDP’ye kentli orta sınıftan
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oy kaybı olarak yansısa da kent yoksullarından
ve Kürtlerin önemli bir bölümünden oy almasını
sağlamakta sorun yaratmayacağından HDP böyle
bir al- ver ilişkisinden dolayı sıkıntısı yaşamayacak üstelik daldaki kuştan daha büyük bir ödül
olarak elde büyümüş bir kuş tutma imkânına
kavuşacaktır. Çünkü HDP eninde sonunda bir
kimlik siyaseti partisi olarak öncelikle kendi
seçmeninin lehine olacak düzenlemeleri tercih
edecek bir partidir. Bu durumda 2015 seçimleri
sonrası Türkiye nihayet esaslı bir anayasa değişikliğine gidebilecek ve Erdoğan’ın dillendirdiği
“Yeni Türkiye”ye çok dar gelen bu anayasadan
üzerine tam uyan bir anayasaya geçebilecektir.

AKP ve İdealist İslâmcı Siyasetin Geleceği
Şu ana kadar görüldü ki İslâmcılar 80 yıldır
dışlandıkları iktidarı elde etme avantajını kaçırmak gibi riskli bir sürece girmeyecek kadar rasyonelleşmiş, ilkeler yerine somut mevziler elde ederek uzun vadede kendi arzularına daha çok uyan
bir Türkiye oluşturma şansına heba etmeyecek
kadar gerçekçi, rasyonel ve daha önemlisi pragmatik durumda. Az sayıdaki “öz” İslâmcılar dışında Türkiye’deki ana İslâmcı gövde değişimden hiç
de rahatsız değil. İktidardan ve iktidarın sunduğu imkânlardan istifade etmenin sağladıklarını
artık kendileri için çoktan soyutlanmış bir İslâmî
hilafet sistemine tercih edecek konumdadırlar.
İslâmcı siyaset için artık tek bir idealizm var o
da bölgede eski halifelik düzenini günün siyasal
gerçeklerine uyarlanmış bir halde yeniden ihdas
etmek. Davutoğlu-Erdoğan ikilisinin bu oyunu
bozmaya çabalayan bölgenin kurucu aktörlerince
bu hedeflerinden şimdilik uzaklaştırılmış olmaları bu hedefi değersizleştirmek bir yana daha da
cazip kılmakta. Ancak kısa vadede iyice merkez
sağa kayan bir AKP karşısında belki de İslâmcı
bir siyasal muhalefetin de imkânları doğabilir. Bu
yönde arayışlar olduğu açık, her ne kadar hüsranla sonuçlansa da kamusal tartışmalarda karşımıza
çıkan değişik figürler medyatik de olsa aslında bu
yönde bir arayışın temsili.
Kanaatime göre, kapitalizme karşı mevzilenmiş, Medine Vesikası’nda hayat bulan federatif
bir özgürlükçülükle modern devleti ve modern
siyaseti aşarak İslâm uygarlığının çok güçlü bir
biçimde yeniden tarih sahnesine dönmesine olanak sağlayacak, irfanla Ebu Hanife’nin içtihat
yöntemini bir araya getiren özgürlükçü ve ada-

letçi bir İslâmcılık sadece bu ülkenin değil dünyanın bile en büyük umudu olur. Üstelik bu tür
bir İslâmcılık Erdoğan’ın algıladığından çok daha
sahici bir biçimde Osmanlı olur. Şu an için bunu
yapabilme imkânı pozitivist mealci hareketin
tasavvur edebileceği bir iş değil. Onlar ne yazık
ki modern akılcılığı da Mutezile’yi de fazlası ile
yanlış anlamış kötü birer kopyadır. Bunu yapacak
İslâmcılar muhtemelen şu ana kadar AKP’ye yakın
durumda kalan İslâmcılar içinden çıkacaktır. Yani
dördüncü kuşak İslâmcılığın yeni sağcılığından
beşinci kuşak öze dönüşçü ve medeniyetçi bir
İslâmcılık çıkması kuvvetle muhtemel. Bu olursa sadece bu ülkede değil tüm dünya da kartlar
yeniden karılacaktır. Bu mümkün olursa sanırım
dünya çapında yepyeni bir devrim fırtınasına
tanıklık etmek olanaklı olacaktır.
Kısacası benim umudum 2015 seçimlerinde
beklediğini bulamayan ve zayıflayan bir AKP ve
onun karşısına hem soldan hem İslâmî kesimden
gerçek bir muhalefetin dikilmesinde. Eğer bu
gerçekleşir ve Erdoğan’ın siyaseti boğan karizması
yara alabilirse, AKP bu ülke de liberal demokrasiye yerli bir yorum veren siyasi parti olurken,
onun karşısında da gerçek solcu ve gerçek İslâmcı
iki muhalif güç çıkması halinde bu ülke belki de
21. yüzyıla yön veren gerçek bir tarihsel medeni
dirilişin öncüsü olabilir.
C(M)HP (CHP+MHP) olarak adlandıracağımız klasik düzen güçlerine gelince onlar birer
görüntü olarak yaşasalar da bu halleri ile artık bu
ülkenin geleceğinde hiçbir yere sahip olamayacaklar. Erdoğan’ı ikbal düşkünlüğü ile suçlayan
bu iki partinin de lideri onca seçim başarısızlıklarına rağmen hâlâ kendilerini siyaset arenasında
yer tutmak için bir ikbal mücadelesi içindeler.
Koltuğa adeta kazık çakmışçasına kendi siyasî
ikballeri uğruna hem partilerini, hem de onlara oy
veren kitleleri siyasî başarı umudundan yoksun
kılmaktalar. En otoriter olanlar da onlardır, ucuz
demagojiler ile siyasi kariyerlerini ayakta tutmaya çalışan çapsız iki siyasî figür olarak yenilen
pehlivan güreşe doymaz deyimini haklı çıkararak siyasetin kenarında kendi kum havuzlarında
oyunlarını oynamaya devam edecekler ta ki bu iki
partide de seçmenler bıçağın kemiğe dayandığını
hissettirerek bu iki partiyi sandığa gömerek bu iki
“zombi”yi siyaset arenasından defedinceye kadar.
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Resmi İdeolojinin İflasında Yeni Aşama

AK Parti’nin son on iki yıllık iktidar başarısının, modernleşmenin temel varyantlarını
yeniden okuyabilmesinden kaynaklandığını söylemek mümkün. Kuşkusuz tümel
bir değişmeyi öngören modernist projeden bütün toplumun muhafazakârlaştığı bir
moderniteye geçiş başlı başına bir olguydu. Bu, herhalde Türk modernizminin en
beklenmeyen sonucuydu.

Ömer Faruk KARAGÜZEL

T
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ürkiye’nin meselesi yüz
yetmiş yıldır değişmedi ve modernleşme olarak kaldı. Modernleşmeyi,
Türkiye, daima somut ve
teknik bir ilerleme olarak
algıladı. Eğer ekonomik
zenginleşme sağlanabilir,
eğer enerji üretimi belli
bir düzeyin üstüne çıkarılabilir, eğer kâğıt tüketimi belli sınırı zorlarsa
Türkiye modernleşecektir
dendi. Bu anlayışın yaşama biçimine dönük bir
yanı da kendisini alttan alta hissettirdi. Eğer
konaktan apartmana geçilirse, eğer otomobil
kullanımı artarsa, Türkiye’nin, modernleşmenin eşanlamlısı olarak, Avrupalılaşacağı varsayıldı. Eğer yapılan ölçümler koyulmuş hedeflere ulaştığını gösteriyorsa, modernleşmenin
bir aşaması tamamlanmış sayıldı. Modernleşme
bir sürekli gelişme (muasır medeniyet seviyesi)
olarak kabul edildiğinden, sağlanan sonuçla
yetinilmedi, aynı süreç, hedef yükseltilerek
tekrarlandı.
Türkiye’de her kesimin biraz, toplumsal
sorunları sadece makro düzeyde ve makro

değişkenlerle ele aldığını söyleyebiliriz. Makro
düzey ve değişkenler daha
çok ekonomi ve sosyolojiyle sınırlı. Öte taraftan, hiçbir sorunu insan
kavramı ve onun ilişkileriyle tanımlanabilecek
daha mikro ölçekte tartışmayı düşünmüyoruz. Bu,
mutlak ilerlemeci, pozitivist mantığın bir yansımasıydı. Bu bağlamda
“modernleşme” diye sunulan şey, tek değişkenli
bir modelin kabulüyle, ölçmeye dayalı mekanik
bir ilerleme düşüncesinin üst üste çakıştırılıp
bir arada benimsenmesiydi. Hayat, toplum ve
her şey bu kadarıyla açıklanabiliyordu. Hatta
insanların bile zekâ ölçümlerine göre sıralanması doğal karşılanıyordu. Öyleyse, ekonomizmin ve sosyolojizmin ötesini sorgulamaya ve
kurcalamaya gerek yoktu.
Oysa hayat bu değildi, bu kadar dar ve
indirgemeciliğe müsaade eden bir şey değildi
tabii. Olmadığı, bir türlü önlenemeyen trafik
kazalarıyla, bir felakete dönüşmüş üniversite giriş sistemiyle, fakat hepsinden önem-
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lisi insanlar arasında giderilemeyen iletişim
Batılılaşma konusunda sıfır noktasında durmayan
Türkiye’nin ardında iki yüz yıllık birikimi
noksanlığı anlaşılıyor. Koyulan hedefle, hatta
var. Bütün bunlardan sonra artık Batı’yı okuma
yakalanan hedefle, elde edilen ve yüz yüze
ve yorumlamada kullanılan araçları, kavramları
bulunulan sonuç arasındaki uçurum insan gerdeğiştirmesi gerekiyordu. İşte AK Parti’nin başaçeğini bilmeden değerlendirilemiyordu. Çünkü
rısı, ardında kalan iyi yüz yıllık modernleşme
önemli olan kağıdın ne kadar tüketildiği değil,
birikimini farklı yorumlamasından geliyordu.
nasıl tüketildiğidir. Bu incelenmediğinden ve
Özellikle çok partili sistemin getirdiği kısmi
sosyoloji, hayatı kuşatan gerçeğin bulgulanması
rahatlık ortamıyla modernleşmenin farklı çerolarak anlaşılmadığından kurgulanan gerçekçevesine yeni boyutlar kazandırılmış olsa da
le yaşanan gerçek arasındaki fark garip bir
özellikle bahsettiğimiz süreçlerde modernleşnoktada kesişti ve Türkiye, bir
me, gelenek niteliğiyle bir kültürel
kurgunun içinde yaşatılan, bir
boyut kazanmış oldu.
ütopya toplumuna dönüştü.
Modernleşmeyle
özdeş
İki binli yılların başına kadar
Ahmet
Hamdi
bir Batılılaşma, daha başlanTürkiye’nin bir gerçeği “yok”,
Tanpınar’ın yıllar önce
gıçta sürdürdüğü katı tutusadece “şişirilmiş” hayalleri var
ifade ettiği “‘İkinci
muyla muhafazakârlığı içindemek o kadar da yanlış ya da
Cumhuriyet’in Eşiğinde’
de barındırmış ve süreklilik
abartılmış bir saptama değildi.
diye bir makale yazmak
ile niteliğini derinleştirmiştir.
Bizim 19. yüzyılda başlayan
istiyorum.” cümlesi işte
Katı hali ister sol, ister sağ,
Batılılaşmaya özdeş moderntam da burada yeriister ilerici, ister gerici her
leşmemiz özü olmayan bir
ni buluyordu. Devletin
siyasi partiyi kalkınma, teksüreçtir. Öz derken tarihsel
tahakkümcü, jakoben
nolojik gelişim, kapitalizme
bir oluşuma dayanmamaktamodernleşmeciliğini
eklemledi. Zannedersem İdris
dır, demek istiyorum. Verilen
bir kenara atıp, yalnız
Küçükömer’in “Türkiye’de sol
bir karar, bir yol arayışı, bir
ondan ilham almakla
sağdır, sağ da soldur!” sorunumut çalkantısı içinde tutuyetinen AK Parti kadsalı, sistemin -resmi ideolojinulan bir daldı modernleşme.
rolarının lideri Recep
nin- her oluşumu, kendisine
Dolayısıyla, tarihsel dinamikTayyip Erdoğan artık
siyasi-politik tavrına kattığı;
lerden söz etmek pek kolay
cumhurbaşkanı. Öyle ki
yani modernleşme akımının
değil. O zaman modernleşyalnızca “Muhtar olabaşarısıyla ilgilidir.
me bizde bir “gelenek” olarak
mayan bir adam!” devAK Parti’nin son on iki yıllık
doğuyor ve tüm gelenekler
letin en başına geçmiş
iktidar başarısının, moderngibi sonraki kuşaklar tarafındurumda. Peki, seçim
leşmenin temel varyantlarını
dan devralınarak sürdürülüyeniden okuyabilmesinden
süreci/sonuçları ne ifade
yor. Fakat önemli olan, gelekaynaklandığını söylemek
ediyor?
nek olması niteliğiyle modernmümkün. Kuşkusuz tümel bir
leşmenin toplumda mevcut
değişmeyi öngören modernist
olan farklı yönsemelerden, yordamlardan sadeprojeden bütün toplumun muhafazakârlaştığı
ce birisi oluşu. Belki başat fakat geleneklerden
bir moderniteye geçiş başlı başına bir olguydu.
sadece birisidir.
Bu, herhalde Türk modernizminin en beklenModernleşme özellikle de gelenek niteliğiyle
meyen sonucuydu. Ama bu, modernizmin her
bir kültürel boyut kazandı. Fakat aslında, bir
daim aradığı “bize özgülük” yanının mayalan“kalkınma”, bir teknolojik gelişme, onun ekoması ve o mayanın tutması anlamına geliyornomik nimetlerinden yararlanma çabası olarak
du. Kısacası Türk siyasi hayatının son on iki
başladı. Geleneğe dönüşmesi onu kapalı bir
yılı, ortada tutmuş, “bize ait” hale gelmiş bir
sistem haline getirdi ve bu özelliği taşıyan tüm
modernlik var. Ama ona hâlâ modernleşme
kurumlar gibi muhafazakârlaştı.
denebilir mi, işte soru da sorun da bu!
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Brecht, Galileo oyununun bir yerinde “İki
nokta arasındaki en kısa yol,” der ve devam
eder “Eğer engeller varsa, kırık bir çizgi olabilir.” Türkiye’nin AK Parti’li yıllarla birlikte artık,
istikametli ve istikrarlı giden bir doğru olarak
statüko, resmi ideoloji ve ona dayalı modernleşme stratejisini Brecht’in deyişiyle kırık bir
çizgi haline çevirmiştir. Mevcut iktidar, doğruluk engellerine aldırmayıp en kısa yolu artık,
‘kırık bir çizgiyi izleyerek de kat edebiliriz’ yöntemini benimsemişti. Yayınladıkları “manifesto”
niteliğindeki parti tüzüğüyle birlikte modernleşmenin muhafazakâr ayağını temsil edeceklerini ve Türkiye’de artık hiçbir şeyin eskisi gibi
olmayacağını iddia eden AK Parti lideri Recep
Tayyip Erdoğan bugün artık Türkiye’nin, milletin oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu.
Meclis darbesiyle birlikte lağv edilen İlk
Meclis üyelerinin hemen sonrası başlayan
süreçte, modernizasyonun katı, radikal yüzü
devlet eliyle topluma dayatılırken, geri, bağnaz
ilan edilen İslâm en büyük düşman olarak ilan
edilmişti. Bu şu demekti; İslâm ve modernleşme arasında bir çatışma, Modernleşmeyle
İslâm/cılık arasında katı bir savaş olacaktı ve
bu savaş yıllara sirayet edecek bir maddi, somut
ve manevi, fikri çatışmalara kadar evrilecekti.
Zira Türkiye modernleşmesi dayatmacı, jakoben etkisini, ceberut devlet gücüyle gösterecek,
örneğin bu ceberutluğun ve modernliğin en
önemli kalesi Çankaya olacaktı; bir yandan da
resmi ideoloji dışındaki tüm oluşumları, sağı
sola, solu sağa, merkezi çevreye katacak, bütün
kavramları birbirine karıştıracak ve üstün olarak yalnızca devlet ve onun kadim siyasi figürü olarak Kemalizm (modernleşme) ideolojisi
kazanacaktı. Herkes Türk olmalı, herkes aynı
nutku okumalı, okullarda öğrenciler aynı kıyafeti giymeli, aynı marşa ağlamalı, aynı portreyi
her yerde evinin en başköşesine asmalı, İslâm’a
ait ne kadar şey varsa sistem dışına, geleneğe,
dar ritüeller düzeyine indirgenmeliydi… Asıl
olan pozitivizm ön plana çıkarılmalı ve dünya
rasyonalist bir akılla yeniden kurgulanmalı,
inşa edilmeliydi.

Yakın Türkiye tarihinin bir kesiti böylece
başladı ve resmi ideoloji inşa edilmiş oldu.
2000’li yıllara kadar on yılda bir tekrar eden
askeri darbeler geleneği 2007 yılında son kozunu ortaya koydu ve askeri darbeler dönemi
kapanmış -bugünden bakacak olursak- oldu.
Yine 2007 e-muhtıra ardından kesinleşen 367
kararı ile millet iradesine dönen AK Parti, elde
ettiği büyük başarıyla iktidarını pekiştirdi ve
ilk kez halkın dolaylı olarak istediği bir cumhurbaşkanı seçilmiş oldu. Abdullah Gül ile
kazanılan ceberut devletin Çankaya’sı, “Yeni
Türkiye”nin ayak seslerini duyurmaya başlamıştı. Güleç yüzüyle bir devlet başkanı, çatık
kaşlı bir adamın yerine geçmiş, otoriter devlet
adamı siması, yerini halkla kucaklaşabilecek
birisine bırakmıştı. Artık kanunlar, icraatlar
süreci hızlandı. AK Parti’nin içeride eli oldukça güçlendi. Bu şu anlama geliyordu: Türkiye
modernleşme sürecine devam edecek, hiçbir
surette hız kesmeden ve hatta modernleşme
sürecinden modernliğe geçilecek ve “muasır
medeniyet seviyesi” ideali bir kez daha pekişmiş olacaktı. Yaşanan onca darbe süreci, tehditler, çete yapılanmaları, cinayetler geride kaldı
ve kazanan milletin seçimi oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Köşke Çıkarken
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yıllar önce ifade
ettiği “‘İkinci Cumhuriyet’in Eşiğinde’ diye bir
makale yazmak istiyorum.” cümlesi işte tam da
burada yerini buluyordu. Devletin tahakkümcü, jakoben modernleşmeciliğini bir kenara
atıp, yalnız ondan ilham almakla yetinen AK
Parti kadrolarının lideri Recep Tayyip Erdoğan
artık cumhurbaşkanı. Öyle ki yalnızca “Muhtar
olamayan bir adam!” devletin en başına geçmiş
durumda. Peki, seçim süreci/sonuçları ne ifade
ediyor?
Şükrü Hanioğlu Cumhurbaşkanlığı seçimi: ‘“Devlet adamı-siyasetçi” yarışması’ başlıklı
makalesinde ‘“Siyaset”e her an suç işleyebilecek bir “zanlı” olarak yaklaşan, “siyasetçi”yi
de küçük düşürücü metaforlar kullanımıyla
kavramsallaştırarak bunların alternatiflerinin
“devlet idaresi” ve “devlet adamı” olduğunu
savunan yaklaşım toplumumuzda demokratik
siyasetin daim kaybedenidir. Geçtiğimiz hafta
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neticelenen cumhurbaşkanlığı seçimi de bu
kaideyi bozmamıştır. Bu seçimde de (adayların
kişiliklerinden bağımsız olarak) “siyaset”i temsil eden ikisinin başarılı olması tesadüfî değildir.’ Gerçekten de Bunun doğal neticesi olarak
zikredilen bilgiyi özümsemiş, devletin çıkarı ve
halkın uzun vâdeli yararına vakıf, “seçim” benzeri vülger endişeleri bulunmayan kişi olarak
kutsanan “devlet adamı,” söz konusu özerk,
siyasetin müdahalelerinden korunan alanın
“doğal sahibi” olarak kavramsallaştırılmaktadır.
Demokrasi tarihimizi “siyaset”in bu özerk alanı
daraltma ve tedricen ortadan kaldırma mücadelesi olarak yorumlamak yanlış olmaz. Uzun
süre siyasetin “saldırılarından” korunan bu
“kutsal alan” günümüzde yok olma aşamasına
gelmiştir. Buna karşılık, küçük bir statü grubu
olmasına rağmen kamuoyu oluşturmada etkisi
güçlü bir kesim siyasetin bu alanı “fethi”nin
kapsamlı sorunlara yol açacağı tezini savunagelmekte, onun en azından bir parçasının “devletin yüksek çıkarları”nın korunması amacıyla
özerk kalmasını arzulamaktadır.
Devleti özel bilgiye sahip “devlet
adamları”nın yönetmesi tezinin kökleri oldukça eskidir. Eflatun, Politikos’da “sofist” ve
“felsefeci”den farklı bir kişilik olan ve devleti
yönetmek için gerekli bilgiye (gnosis) sahip
“devlet adamı”nın üstünlüklerini ele almış,
Machiavelli ise Francesco Guicciardini benzeri
çağdaşlarının itirazlarına karşılık söz konusu bilginin bir “ilim”e dönüştürülebileceğini
savunmuştur. Doğu geleneği de bu alanda
Nizamü’l-Mülk’ün değerlendirmeleri benzeri
önemli eserler üretmiştir.
Antik dönemden ortaçağa ulaşan “bilgi ile
yöneten, idare sanatına vakıf devlet adamı”
yaklaşımının en sadık takipçilerinden birisi de
Osmanlı devleti olmuştur. Bu temele dayanan
yönetim felsefesi, Tanzimat sonrasında hızla
genişleyen bürokrasinin tesis ettiği diktatörlüğün de düşünsel arka planını oluşturmuştur. “Katılım”ın anlamsız, hatta zararlı olduğunu varsayan, “cahil kitle”nin devlet idaresine
müdahalesinin büyük sakıncalar doğuracağını
düşünen Tanzimat ricâli, Yeni Osmanlıların
“seçimle oluşacak meclis” benzeri taleplerini bu
nedenle kabul edilemez bulmuştur. Bu devlet
adamları, hikmet-i hükûmet temelli bürokratik

faaliyetlerinin “siyaset” olduğunu düşünmüş,
birçok yönünü taklit ettikleri Avrupa’daki “katılımcı siyaset”in Osmanlı “koşulları”na uymayacağını savunmuşlardır.
1960 sonrası vesayeti “devlet idaresi”nin
özerk alanını genişletmek, onu siyasetin
“saldırılarından” korumayı temel hedef olarak görmüştür. Bu korumalı alanın idaresi
de gerekli “bilgi”ye sahip “devlet adamları”na
bırakılacaktı. Bu amaçla en uç noktası 12
Mart müdahalesi sonrasında kurdurulan
“beyin takımı” olan “siyaset dışı” ya da yukarıdaki anlamıyla “devlet adamı -siyasetçi melezi” kişilikler ön plana çıkarılmıştır.
Böylesi siyaset mühendisliğinin temel sorunu
demokratikleşen bir dünyada mitolojik bir
karakter haline gelen “devlet adamı” ya da
onun kerhen siyaset yapmak zorunda kalan
melezlerinin başarı şansının olamayacağı idi.
Toplumun çoğunluğu kendisiyle doğrudan ilişki kuran, taleplerini alan, “seçimleri düşünen” siyasetin doğal alanını sahiplenmesini
desteklemiş ve “özerk devlet idaresi alanı”nın
ortadan kaldırılmasına onay vermiştir. Bu
popülizm ile karıştırılmamalıdır. Bu alanda
yapılan tercih “bilgili”ye yönelik iğbirardan
değil “gerçek siyaset”in taleplere daha iyi cevap
vereceği varsayımından kaynaklanmaktadır.
Türkiye siyasetinin iki kutbundan biri olan devletçi modernleşmeciliğin temel sorunu onun bu
gerçeği görememesi, kitle ile iletişimi küçümsemesi, “yüksek siyaset” yapımını “gerçek siyaset,” toplumla ilişkiyi ise “öğreten bilge devlet
adamı-öğrenen cahil fert” olarak kavramsallaştırmasıdır. Bu kutbun marjinal bir hizip dışında vesayet destekçiliğinden vazgeçmiş olması
önemli bir gelişmedir. Bu anlamlı ama yeterli
değildir. Demokratik siyasette başarı ancak
siyasetin doğal alanını sahiplenmesini savunarak ve “siyaset” yapılarak sağlanabilir.
Neresinden bakarsak bakalım, Türkiye’de
iktidar olmak için yumurta küfesini sırtlanıp, kimlik değiştirenler, modernleşmenin
muhafazakâr ayağıyla Yeni Türkiye’nin taşlarını döşediler. Ve en nihayetinde 10 Ağustos
Cumhurbaşkanlığı seçimleri bir ilk olarak tarihte yerini alacaktır. Çünkü hatasıyla, sevabıyla,
zaafıyla yılların emeği ve ödenen bedellerin
semeresi alındı.
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Medya Egemenliği Bakımından
Necip Fazıl Ödülleri ve
‘Yedi Güzel Adam’ Dizisi
Bireysel ve toplumsal hayatın gizli aşikâr hemen bütün sahalarına müdahaleyi
kendisine vazife bilen medya unsurları, gün geçtikçe sınır tanımazlıkta neredeyse
azgın bir canavara dönüşmüştür bugün. İnsanların nefes alışlarının ölçüsünü bile
kendisi koymaya kalkışmaktadır. Bütün beşeri rollerin baş aktörü, yönetmeni gibi
davranmaktan geri durmamaktadır.

Metin Önal MENGÜŞOĞLU
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aşkaldıran İnsan adlı eserinde hatırımda kaldığı kadarıyla Albert Camus şunları
yazmıştı: “Yarının tarihçisi,
bugünlerin insanı hakkında
şöyle yazacak: Sevişti ve gazete okudu.” Dönemin Fransızları bakımından isabeti daha
da keskin görünen bu yargı
günümüzde, gazetenin yanına
görsel medya unsurlarını da
eklemiş ve bütün toplumlar
üzerinden geçerlik kazanmış
görünmektedir.
Türkiye’de
Enformatik Cehalet başlıklı
bilimsel bir çalışmanın yazarı
şimdilerde Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturmaktadır. Bunu aralarında
yaşadığımız toplum üzerinden okursak bir fırsat
ve imkân olarak değerlendirmeliyiz. Herhalde
sayın bakan dostumuzun yazdıklarını ne ölçüde
hayata geçirme imkânı bulacağını görmek için
biraz daha beklememiz gerekecek. Biz o günlerin
gelmesini beklerken meseleyi yazının başlığında
zikredilen hususlarda bir kere daha hatırlatmayı
düşünüyoruz.

“Kitle kültürü, enformasyon toplumu, iletişim devrimi”
gibi ifadelerin bolca konuşulduğu dönemlerde yaşıyoruz.
Elbette vazgeçilemez biçimde
hayatımızın bir parçası haline gelen ve çoğu kere elimizde olmadan bizi kuşatan
bir bilgi/ haber trafiğinin ana
caddesinde oturuyoruz adeta. Tek başına bu vaziyetten
şikâyet etmeyi münasip bulmam. Çünkü her hal ve şart
altında devrimci ve savaşçı
ruh taşıyanlar için onurlu bir
cephenin mevcut bulunduğu
kanaatindeyim. İnsan kendi
dışındaki şeytani güçlerin ne türüyle kuşatılırsa kuşatılsın, elinde mutlaka ondan kurtuluşun
reçetesi olan bir istiaze imkânı illa ki mevcuttur.
Yeter ki ihlas ve gayretle bu ahvalden kurtulmaya
niyetli bulunsun.
Bireysel ve toplumsal hayatın gizli aşikâr hemen bütün sahalarına müdahaleyi kendisine
vazife bilen medya unsurları, gün geçtikçe sınır
tanımazlıkta neredeyse azgın bir canavara dönüş-
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tiştirmemiştir. Dikkatlerden kaçmamış olmalıdır
müştür bugün. İnsanların nefes alışlarının ölçüsünü bile kendisi koymaya kalkışmaktadır. Bireye ve
ki yazılı ve görsel medyaya muhafazakâr çevrenin
topluma elinden gelse en küçük bir hürriyet alanı
meslek dışından dâhil ettiği yazar, çizer, sunucu
bırakmayacaktır. Üstelik bu kötü ahlak modelini
ve akil insanlar, düşünce ve edebiyat muhitlerinde
kendisine verilmiş bir “hak” olarak görmektedir.
kendilerini özel çabalarla yetiştirmiş kimselerden
Aksini savunanları ise cehalet, ilkellik, gericilik
oluşmuştur. Bakıldığında bugün muhafazakâr yagibi yaftalarla savuşturmaktadır. Yapılan işler, alızılı ve görsel medyada isim ve şöhret sahibi olnan kararlar, bütün beşeri rollerin baş aktörü, yömuş hemen her imza, ya bir eski şair, romancı,
netmeni gibi davranmaktan geri durmamaktadır.
hikâyeci veya doğrudan din ile alakalı bir meşguBu durum birçok medya mensubunu, kendisini
liyetini bırakarak, unutarak, terk ederek bu yeni
bireyler ve kurumların üstünde görme küstahlımesleğe mensup olmuştur. Bu yeni mesleğin yani
ğında öyle ileri boyutlara sütopyekûn medyanın, yine bu
rüklemiştir ki, tarihin, hikmuhitte yetişmiş evvela şair,
Muhafazakâr gazete ve telemetinden sual olunamayan,
romancı, hikâyeci ve hatta

vizyonlarında çalışan kaduydurma kutsallık kisvesi
din meselesinde akil insan
altındaki azizlerine dönüşolarak tanınmış hiçbir menroların meslekten yetişmiş
türmüştür.
subu, önceki şöhretini sağunsurları genellikle farklı
Rol çalmada, bütün rollelayan çalışmalarını sürdürecephe insanlarından oluşri üstlenmede daima ön alan
mez olmuştur. Onlar arasınmaktadır. Çünkü bu muhit,
medya, neredeyse bütün cepdan çok büyük bir ekseriyeti
kültür ve sanat meselelerihelerde en çok da
şiiri, hikâyeyi, romanı ve akil
ne öteden beri kısık gözle
muhafazakâr
muhitinsanlığı bırakmış, büyük
bakmayı alışkanlık haline
lerde maalesef aynı maraoranda Türkiye toplumuna
zi tutumu sürdürmektedir.
getirmiştir. Ve bu alanlarda
mahsus bulunan “köşe yaO muhafazakâr muhitlerin
zarlığı, medya danışmanlığı
gerektiği kadar insan yetişmedyası ki Türkiye’de görügibi sonradan türemiş adeta
tirmemiştir. Dikkatlerden
nür olmaya başladığı yıllarda,
yeni bir mahlûka dönmüşkaçmamış olmalıdır ki
mesela futbol takımlarının fotür. Medya egemenliğinin
yazılı ve görsel medyatoğraflarını yayınlarken, erkek
itikat, ahlak ve meslek üzeya muhafazakâr çevreoyuncuların bile şortlarının
rindeki etkisine böylece denin meslek dışından dâhil
altına siyah bant çekerdi. Kulğindikten sonra asıl meseleye
lanılan kelimelere dikkat eder,
ettiği yazar, çizer, sunucu
gelebiliriz.
ahlaki sakıncası bulunan söz
ve akil insanlar, düşünce
yayınlamazdı. Oysa şimdilerde,
Necip Fazıl Ödülleri
ve edebiyat muhitlerinde
gerek görsel ve gerekse yazılı
kendilerini özel çabalarla
“Yeni Türkiye’nin Gamuhafazakâr medya unsurlarızetesi Star”ın Haziran ayı
yetiştirmiş kimselerden
nın tamamı, kimden/ nereden,
içerisinde
Üstat Necip Fazıl
oluşmuştur.
hangi hoca efendiden, hangi
adına alelacele düzenleyerek
fetva veya içtihadı öğrendilerse,
sonuçlandırdığı
ödüller sabu titizliklerinden çoktan vazhiplerini buldu. Bu hususta D. Mehmet
geçmiş görünmektedirler. GazeDoğan
dostumuz
Yeni Akit gazetesinde “Necip
telerin gittikçe çoğalttıkları spor sayfalarında voFazıl’cılar Necip Fazıl’a Karşı mı?” başlıklı çok güleybolcu kızların oturma pozundaki fotoğraflarına
zel bir değini yazısı kaleme aldı. Ardından Asım
bakanlar bunu rahatlıkla görebilirler.
Öz arkadaşımızın “dunyabulteni.com” sitesinde
Muhafazakâr gazete ve televizyonlarında çalı“Necip Fazıl Ödülleri Üzerine” başlıklı daha haşan kadroların meslekten yetişmiş unsurları gecimli ve eleştiri ağırlıklı bir yazısını okuduk. İşin
nellikle farklı cephe insanlarından oluşmaktadır.
gerçeği şudur ki Üstat Necip Fazıl, adının yaşamaÇünkü bu muhit, kültür ve sanat meselelerine ötesı bakımından onu hatırlatan bir ödül düzenlenden beri kısık gözle bakmayı alışkanlık haline gemesine ihtiyacı olan birisi değildir. O, eserleriyle
tirmiştir. Ve bu alanlarda gerektiği kadar insan yeUmran • Eylül 2014
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Türkçe edebiyat ve düşünce dünyasında zaten
mümtaz bir mevkie sahiptir. Ne var ki onu hatırlatan bir ödül projesine bizim ve daha sonraki
kuşakların ihtiyacı vardır. Bu anlamda böyle bir
teşebbüse Türkiye kültür hayatı çok geç kalmıştır. O halde bir gazetenin onun adına düzenlediği ödüllere karşı çıkmanın gerekçesi nedir, diye
düşünülebilir. Yukarıda yazılarını andığım yazar
arkadaşlarla beraber biz, işte bu meseleyi tartışıyoruz.
Çok geç kalınmış bir teşebbüsün gündelik
enformasyon akıtan bir gazete tarafından hem de
adeta rol çalar veya birilerinden mal kaçırır gibi
davranmış bulunması bize şaşırtıcı geldi. Yazının
giriş kısmında medya üzerine zikredilen olumsuzlukları okuyanların bu teşebbüsü şaşırtıcı bulmamamız gerektiğini bize hatırlatmasını beklemeden
bu hususu açıklayayım. Gazete yöneticileri arasında bizim düşüncelerimize yakın duran insanların
mevcudiyeti böyle düşünmemize birinci sebeptir.
İkincisi ise benim eserlerimi de yayınlayan yayınevinin yazarlarından Güray Süngü’ye hak ettiğine
sonuna kadar inandığım ödülün verilmiş bulunmasıdır. Buna da şaşırmadım desem doğru olmaz.
Çünkü eğer bu ödül sürdürülecek ise -ki öyle
görünüyor yaklaşımlardan- o halde her yıl yeni
yayınlanan eserler değerlendirilecektir. Güray
Süngü’nün eseri yeni olmadığı gibi Asım Öz’ün de
belirttiği gibi Gülru Necipoğlu Kafadar’ın eseri ise
hem yeni değil hem de daha önce başka ödüller
kazanmış bulunmaktadır.
Türk Edebiyatı dergisinin Temmuz 489. sayısında A. Cihat Beritli’nin Prof. Dr. Fatih Andı ile
gerçekleştirdiği konuşma dikkatle okunursa, eleştirilerimizin aslında hocanın zihninde de aynen
yattığını görmek mümkün olacaktır. Konuşmanın
seyri içerisinde hocanın başka ödüller üzerine
yaptığı eleştiriler, bilmem kendisi farkında mıdır,
değil midir, tartıştığımız ödüller bakımından da
aynıyla yaşanmıştır. Hoca bunun eğer farkındaysa
bir telaşla yaptığı yanlışlığın acaba üzerini örtmeye mi çalışmaktadır?
“Büyük bir ödül enflasyonu… Bu enflasyonun
bir anlamı da etkisizleşmedir elbette. Onun için
Türk edebiyatını etkisiz ödüller ve ödülsüz şaheserler toplamı olarak görmek de mümkün.” Hoca
meseleye bu sözlerle giriyor ve ardından şunları
söylüyor: “iyi niyetlerle, heveslerle yola çıkılıyor.
Ama bunların arka plan hazırlığı, ciddiyeti, geleceğe yönelik vizyonu çok ciddi oluşturulmadığı

için de devamlı ve etkili olamıyor.” İnsaf ve dikkatle bakıldığında hocanın aslında benzer eleştirilere muhatap olmamak için sanki aceleyle bir şeylerin üzerini örtmeye çalıştığı hatıra gelmektedir.
Türkiye’deki ödül enflasyonunu anlatırken
Fatih Andı şunları da söylemiyor mu, şaşırıp kalıyorsunuz, sanki kendisinin güya savunduğu
Necip Fazıl ödüllerini şimdi yerden yere vuruyor
sanırsınız: “Ölüm yıldönümü yaklaşırken, bir ay
filan kala (vurgu bana ait) bir panikle başlanıyor
işe.” İşte bizim Necip Fazıl ödülleri bakımından
söylemek istediğimiz tam da bu panik halidir.
Başka bir husus da verilen ödül miktarındaki
yüksekliktir. Gelecek zamanlarda gazete bunun
altında kalmayacak mıdır? Gün gelir de mevcut
imkânlardan mahrumiyet yaşarsa ne olacaktır?
Bundan sonraki ödüllerin rakamını düşürürse itibar kaybına uğramaz mı? Düşürmezse her zaman
aynı imkânı bulmakta zorlanmaz mı? Ve elbette
daha da önemlisi gazetenin hem ömrü hem de yönetim anlayışıyla alakalıdır. Aynı yönetim kadrosu
bu gazetenin başında daha kaç yıl kalmayı düşünmektedir? Gelecek yöneticilerin aynı çizgide
yarışmayı sürdüreceğinin bir garantisi var mıdır?
Pekâlâ, ne yapılmalıydı; elbette bu sorulabilir.
Derim ki gazete mademki daha evvel Büyük Doğu
mecmuasının eski sayılarını tıpkıbasım olarak
okuyucularına dağıtmıştı; uzun boylu bir kampanya başlatarak mesela Kültür Bakanlığını, Necip Fazıl adına bir ödül ihdas etmeye çağırabilirdi.
Böyle bir yarışmanın daha sağlam, daha kalıcı ve
köklü bir kurum tarafından ihdas edilip sürdürülmesi sağlanabilirdi. Mevcut hükümetin ve de
bizzat Kültür Bakanı dostumuzun buna kayıtsız
kalacağını kim düşünebilirdi? Fatih Andı’nın konuşması sırasında belediyeleri eleştirmesi de anlamsızdır. Zira bu işi öteki resmi kurullardan daha
iyi yapan yegâne kurum belediyelerdir. Onun
suçladığı gibi hiç de itibarsızlaştırmaya sebebiyet
de vermemektedirler. Belki ideolojik davranıyorlardır. Ama bu zaten işin tabiatında yok mudur?
Kimlerle, ne ölçüde istişareler sonucu bu ödül
düzenlenmiştir pek bilmiyoruz. Hoca bu hususta
da şunları söylüyor: “Bu Necip Fazıl sahiplenişlerinin başlangıcını oluşturuyordu. Adına bir ödül
ihdası bu sene gündeme geldi. Bizleri aradılar, jüri
üzerinde titizlikle durduklarını söylediler. Biz jüri
üyeleri olarak defalarca (hangi ara? M.Ö.M.) bir
araya geldik.” Ancak bunun uzun boylu ve gereği
kadar gerçekleştirilmediği ortadadır. Zira jüri üye-
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leri arasında, Necip Fazıl sağ iken onunla yakın
temasta bulunmuş tek kişi Rasim Özdenören’dir;
onun da Star gazetesindeki jüri üyeleri fotoğrafı
arasında görünmüyor bulunması, hadiseyi izleyenleri türlü kuşkulara sürüklemektedir.
Bu arada D. Mehmet Doğan’ın hatırlattığı bir
noktayı görmezden gelmemelidir. Necip Fazıl’ın,
İslâm’ın ve de İstanbul fethinin sembolü haline
gelmiş bulunan Ayasofya’nın, yeniden cami olarak ibadete açılması için nasıl mücadele ettiği
ortadadır. Onun mücadelesini gösteren satırlara
yer verdikten sonra yazar şunu soruyor: “Necip
Fazıl, Ayasofya’nın müze olarak kalması yönünde imza atan bir kişiye asla ödül vermezdi. Necip Fazıl’cılar “dava taşı”nı yanlışlıkla başka bir
gediğe mi koydular acaba?” Evet, bizce de ortada
ciddi bir yanlışlık vardır. Jüri seçiminden ödüllerin dağılımına, ödül miktarından yangından mal
kaçırır gibi davranılmasına ve en sonunda da bu
işi neticede gündelik haber akıtan bir gazetenin
gerçekleştirmesine kadar her hususta yanlışlık yapılmıştır diye düşünüyoruz.
Aralarında yaşadığımız toplumda benim çok
uzun zamanlardan bu yana tespit ettiğim ve her
seferinde de kendimi isabetli bulduğum marazi bir durum vardır. Söz gelimi Son Allah Elçisi
hakkında bu toplumda çok ciddi bir sevgi yumağı
mevcuttur. Toplumun Hz. Peygamber’e yönelen
sevgisine bakıldığında orada müthiş bir aşırılık
görülecektir. Toplum Hz. Peygamber’i aşırı biçimde seviyor gözükmektedir. Ne var ki iş, Hz. Peygamber hakkındaki malumata, bilgiye ve O’nun
izinden yürüyüşe geldiğinde muazzam bir tökezleme, cehalet ve sapkınlıkla karşılaşırsınız. Sevildiği söylenen veya gözlenen Peygamberin İlahi
Kelam’ın öğrettiği Peygamber ile neredeyse hiçbir
alakası kalmamıştır. Karşımızda artık adeta bir
Süpermen mevcuttur. Yerde yürüyen, çarşılarda
dolaşan, beşer sıfatıyla arada bir yanılan ve yanıltılabilen beşer gitmiş yerine sanki bir ilah gelmiştir.
Bu açıklamanın sorunumuzla ne alakası var
diye düşünülebilir. Kanaatim odur ki medyanın
yukarıdan beri sözünü ettiğim ön almada, rol çalmada kendisini tetikleyen ruh hali bu izahın içerisinde yatmaktadır. Çünkü sevgi asla pervasızlıkların gerekçesi olamaz, olmamalıdır. Necip Fazıl’ı
sevmek, seviyor olmak, onun üzerinden her türlü
eylemi -onu la yüs’el (hikmetinden sual olunmaz)
görmek de dâhil- meşru kılmaz. Hatta öyle ki sahici sevgi insana hak kazandırmaz, sorumluluk

yükler. Sorumlu davranış ise hele böyle topluma
mal olmuş insanlar hakkında bir iş yapar, bir eser
üretirken uzun boylu düşünmeler, istişareler gerektirir.
İşte burada da yine toplumun genlerine işlemiş marazlardan birisi karşımıza çıkmıştır. Hep
söylenir ya, doğu toplumları gönlün, batı ise aklın
vatanıdır diye. Üstelik bununla doğu toplumlarının büyük ekseriyeti iftihar eder. Belki yüzyıllar
boyu vakıa, reel politik denilen ahval, bu istikamette gelişmiştir; bu doğrudur. Ancak olması gereken yahut eğer muhafazakârlar kendilerini hala
İslâm’ın temel kaynağı olan İlahi Vahye bağlı görmeyi sürdürüyorlarsa bu değildir. Çünkü İslâm
insan fıtratındaki akletme ve hissetme melekeleri
hususunda hiçbir sisteme nasip olmamış muhteşem bir misyon ve mesajın öğretisidir. Yani insan
akleden ve hisseden bir varlıktır demek yetmez;
akletmenin daima hissiyatın önüne geçmesi gerektiğini de hatırlamalıdır. Onu hatırlamayanlar
böylesi olumsuzluklara daha çok imza atarlar.
Bir gazetenin açtığı Necip Fazıl ödülleri bayrağını gören hiç kimse, hiçbir kurum, duraklamaksızın artık benzeri bir teşebbüse girişemeyecektir.
Necip Fazıl adına bundan böyle daha kapsamlı,
daha sağlıklı, daha münasip bir ödül ihdası belki uzun bir süre mümkün olamayacaktır. Mevcut
teşebbüs ise kanaatimce tıpkı bir gazetenin nihai
kaderi gibi bir akıbete uğrayacaktır. Türkiye toplumunda gazetenin kaderi nedir diye merak edenler, herhangi bir inşaata giderek yemek saatindeki
işçileri izlemelidirler. Sıcak somun ve tahin helvasından mürekkep öğlen yemeğini okunmuş bir
gazeteyi sofra bezi gibi kullanarak onun üzerinde
iştahla yediklerini göreceklerdir.

‘Yedi Güzel Adam’ Dizisi
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun
sezon ortalarında yayına koyduğu “Yedi Güzel
Adam” dizisinin reklamları yayınlanırken, doğrusunu isterseniz bir hayli heyecanlanmıştım. Her
ne kadar prensip olarak devletin bir medya organını resmen işletmesine karşı olsam da, kısa adı
TRT olan kurumun, bugüne kadarki dizi politikası, bana, özerk televizyon kanallarınkinden daha
sağlıklı ve isabetli görünmüştür. Bu sebeple asla
iyi bir dizi izleyicisi olmamama rağmen, ne yapıp
edip “Yedi Güzel Adam”ı görmeliyim diye bir karar almıştım. Düzenli zamanlarda olmasa da ço-
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ğunlukla internet üzerinden bugüne kadarki bölümlere şöyle veya böyle bakma imkânı buldum.
Merhum Cahit Zarifoğlu’nun Türkçe edebiyata
kazandırdığı bence muhteşem bir imaj idi “Yedi
Güzel Adam” söyleyişi. Onu zihnimde hep Sezai
Karakoç ustanın “Mona Roza ”sının yanı başına
koyardım. Zaman içerisinde her ikisinin de -buna
Karakoç ustanın Tahanın Kitabı adlı destanı da
dâhildir- bir gün görsel medyaya taşınmasını isterdim. Öyle de oldu. Olmuş ve gerçekleştirilmiş
bulunmasındaki isabet benim hayallerimi de okşuyor ama maalesef tatmin etmiyor.
Öğrendiğim kadarıyla dizinin izlenme oranı
beklendiğinden daha düşükmüş. Herhalde bu
endüstri için en önemli mesele, izlenme oranıdır
belki ama ben aynı pencereden bakmıyorum. Tayfun Atay Radikal gazetesinde galiba üç ayrı yazı ile
diziyi “İktidar projesi” olarak nitelemiş. Bu bakış
açısı da bana son derece yabancı. Çünkü ben Türkiyeliyim ve iyi kötü bir ömür yaşadım bu memlekette. Özellikle solcu ve Kemalist iktidarların ne
projelere imza attığının yakın tanığıyım. Tayfun
Atay gibi yazarların nitelemeleri artık çok küçük
bir azınlığın gönlüne su serpmekten öteye geçmez. Evet, şunu gözlemliyoruz, dizinin galasında
hükümet vardı. Hükümetin kadrosunda bahsi
geçen Yedi Güzel Adam’ın çeşmesinden su içmiş
kadrolar mevcuttur. Bundan daha tabii ne olabilir? Bir başka husus Yedi Güzel Adam’dan birisinin
çocuğu bugün hükümete mensup bir milletvekilidir. Bu da işin tabiiliğinin bir sonucu değil midir?
İşte tam burada belki şöyle bir eleştirinin
kısmen haklı olduğu söylenebilir. Yedi Güzel
Adam’dan birisinin çocuğu hükümettedir diye
dizi başkahraman olarak eserin müellifi yerine o
kişiyi (Erdem Bayazıt) merkeze almıştır. Erdem
Bayazıt’ın ilk gençlik yılları, yaşadığı ortam, senarist ve yönetmen tarafından görsel çalışmaya daha
uygun görünmüş de olabilir. Öyle ya Türkiye’ye
mahsus, saatlerce televizyon karşısında kalarak
dizi izleme hastalığının yaygın bulunduğu bir ülkede, senarist ve yönetmenler neyin, hangi tür bir
mekânın ve sunumun izleyici tarafından tutulacağını iyi biliyorlardır. Besbelli bu sebeple mahalli
bir konaktaki hayat merkeze alınmıştır.
Bizim itirazımız bu noktadan başlıyor. Belki de
önerimiz gerçekleşse dizinin izlenme oranı daha
da düşecektir; onu bilemeyiz. Ne var ki kişisel
olarak bizi heyecanlandıran ihtimallerin hemen
hiçbirisinin gerçekleşmediğini görmek de takdir

edersiniz ki bizde bir sükûtu hayal yaratmıştır. Ne
olmuştur? “Yedi Güzel Adam” dizisinde Cahit Zarifoğlu yok olup gitmiştir.
Cahit Zarifoğlu ismi Türkçe edebiyatın en
mümtaz, en erişilmez ve de en sahici yaratıcılarından birisidir. Onun eserlerine dokunurken,
eserlerine dair çalışmalar yaparken bu hususiyetini göz ardı etmek ona ihanet sayılır. Sözgelimi
ben merhum Erdem Bayazıt usta ile Zarifoğlu’na
göre daha yakın temaslarda bulunmuş birisiyim.
Erdem ağabey üzerine yapılmış bir dizi beni son
derece mutlu kılar. Bu anlamda mevcut dizi “Yedi
Güzel Adam’dan Biri: Erdem Bayazıt” adıyla sürüme girseydi daha şık olurdu. Lakin bu haliyle
maalesef Cahit Zarifoğlu’nun yarattığı edebi imaj,
büyük yara almaktadır.
İtirazlarımızı anlamlandırabilmek için mutlaka Cahit Zarifoğlu’nun Türkçe edebiyata kazandırdığı değeri görmek lazımdır. Onun tekliğini,
çoğaltılamaz oluşunu, sahici sanatkâr damarını tanımalıdır. Hele ki yaşadığı tek ve mümtaz hayatını aksettirmek maksadıyla, o tarihlerde kimsenin
cesaret edemediği, otostop ile Avrupa seyahatini,
filmde illa da vermek için kurgulanan sahnenin
sahteliği, dehşetli düşük bir seviyedeydi. Cahit
Zarifoğlu’nun özellikle de bekârlık hayatı tıpkı ortaya koyduğu eseri gibi anlaşılması, çözümlenmesi
müşkül bir hayattır. Evet, otostopla Avrupa’yı dolaşmıştır. Gelin görün ki dizide bu mesele, yedek
öğretmenlik yaptığı kendi okulunda, öğrencileri
tarafından kendisine “hocam gerçekten otostopla
Avrupa’yı dolaştınız mı” biçiminde sorularak hadise sıradanlaştırılmış, hatta bayağılaştırılmıştır.
Cahit Zarifoğlu asla böyle bir sualin muhatabı değildir, olmamıştır.
Dizinin şöyle bir faydası olduğu konuşuluyor. Cahit Zarifoğlu’nun eserleri en çok da “Yedi
Güzel Adam” adlı eser yok satıyormuş. Tabii eseri büyük çoğunluk roman, hikâye ve belki oyun
zannederek alıyor olmalıdır. Bu netice yayınevi
bakımından olumlu görünse de Zarifoğlu gibi bir
isim bakımından hazin hatta aldatıcıdır. Onun
bir tüketim malzemesine dönüşmesi tehlikesini
doğurur diye kuşku duymaktayım. Mesela hangi şaşkın okuyucu bu eseri roman diye alıp şiir
görünce, mademki aldım bari Cahit Zarifoğlu’nun
düşünce ve duygu dünyasına bir gireyim diyerek,
onun tiryakisi olacaktır? Böyle bir şey mümkün
değildir. Zira hatırladığım kadarıyla Cahit Zarifoğlu, kendi imkânlarıyla bastırdığı ilk şiir kitabı
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NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ VE 'YEDİ GÜZEL ADAM' DİZİSİ
İşaret Çocukları’nı beklediği kadar satamayınca,
bir kış bekâr odasındaki sobada yakarak ısınmaya
çalışmıştı.
Cahit Zarifoğlu gibi şair ve yazarlar çok okunmakla değil belki doğru okunmakla okuyucusuna veya izleyicisine bir derinlik, zarafet ve estetik
değer katabilirler. Onları çoğaltmak yerine bence
anlamak ve doğru okumak öncelikli bir çaba gereklidir. Mevcut dizi bunun tam tersini göstermekle Zarifoğlu’nun edebiyatımıza kattığı değere
en büyük kötülüğü yapmaktadır.
Benim kuşağım bu “Yedi Güzel Adam”ın belki
birisi hariç tümüyle şöyle böyle yakınlıklar kurmuştur. Yine benim kuşağımın bu kişilerle temasa
geçmiş büyük ekseriyeti taşralıdır. Maraşlı, Malatyalı, Diyarbakır, Urfa veya Elazizlidir. Dizinin
geçtiği tarihlerdeki şehirlerin hemen tamamında
benzer hayat manzaraları ve mimari mevcuttur.
Hele insan malzemesi, dili, temayülleri, inanç ve
duyguları itibariyle birbirinin aynıdır. Bizim kuşak ellili yılların sonundan itibaren bu şehirlerdeki yaşama modelini bizzat tatmış bulunanlardan mürekkeptir. Dizide gösterilen mekânların,
konuşulan dilin, mektep, sokak ve ev hayatının
ne ölçüde gerçeğe yakın aktarıldığını biliriz. Ellili
yıllarla yetmişli yıllar arasındaki oluşum ve değişimlerin öğrenci profili de bizim kuşaktır. Yani
yetmişli yıllardaki sağ/sol çatışmalarını da bizler
yaşadık. Öyleyse aynı tarihlere dönüşlerle yaklaşan bu dizi bize neden daha sıcak ve daha bizdenmiş gibi görünmedi?
Ne kadar isterdim bu dizinin, mesela Cahit
Zarifoğlu’nun babasına aitmiş gibi gösterilen, tahta ve kocaman cümle kapısından girince, içerisinde dut ağacı bulunan iki katlı mütevazı ve kerpiç
bir evde bizzat Zarifoğlu’nu merkeze alarak başlamasını. Nitekim dizide böyle bir ev vardır. Parkinson hastası olan hanım öğretmenin evi işte tam
böyle bir evdir.
Cahit Zarifoğlu’nun o çözümü müşkül, bir yazarın ifadesiyle söylersek, ancak inat edilirse kısmen farkına varılabilecek olan düşünce, duygu ve
ruh dünyasının nerelerde, nasıl teşekkül ettiğini
gösterme arzusu ve niyeti olmalıydı böylesi bir dizide. Denilebilir ki öyle bir diziyi kimse izlemezdi.
Bu büyük bir yanılgıdır. Şöyle de söyleyebiliriz,
en az şimdiki kadar rahatlıkla izlenirdi çünkü bu
dizinin de beklenen ilgiyle izlenmediği ortadadır.
Eğer dizideki kahramanlar bir de mahalli lehçe ve
hançere ile konuşturulabilseydi, siz o zaman sey-

redeydiniz izlenme rekorlarını. Ne yani biz taşralılar lise çağlarımızda, şiir yazan birer hevesli olmamıza rağmen, Türkçeyi yazdığımız gibi mi konuşuyorduk? Bırakınız o tarihleri bu tarihlerde bile,
Anadolu şehirlerinin liselerine giderseniz, mahalli
lehçelerin ne ölçüde yaygın biçimde birer ana dili
olarak nasıl güzel ve esprili konuşulduğunu göreceksiniz. Dizide konuşmalara bu anlamda hiçbir
özen gösterilmemiş, üzerinde çalışılmamış olması
büyük bir noksanlıktı bence.
Tekrarlamalıyım ki düşünülmüş ve gerçekleştirilmiş olmasını önemsemek ve heyecanlarımın
kısmen de tatmine ulaşmasını görmek isterdim
bu dizide. Olmadı. Elbette kimi olumlu yönlerinin bulunduğunu biliyorum. Burada zikretmek
gerekirse, kambur evlatlık veya bakıcı ve kekeme
öğrenci rolleri, Ökkeş ismi, başlangıçtaki idam
sahnesi, kimi kıskançlıklar, sağ/sol çatışmalarının
sergilenişindeki sahihe yakınlıklar vardı ve önemliydi. Fakat bizce asıl önemli olan Cahit Zarifoğlu
ve eserinin bugüne kadarki bölümlerde sadece silik bir figür kadar yer tutmasıydı. Bundan sonraki bölümlerde çoğaltılsa bile yarayı tedavi edecek
gibi gözükmemektedir.
“Yedi Güzel Adam” dizisiyle de yine bir medya
taarruzu karşısında kaldığımızı görüyoruz. Görsel
medya onu da elimizden alıp tasarruf malzemesi
haline getirmiş ve suratımıza çarpmıştır. Bundan
sonra daha sahih bir “Yedi Güzel Adam” çalışması
yapmak nasıl mümkün olabilir? Medya yine sahih
olanın önünü kesmiş, rol çalmış ve üzerimizdeki
egemenliğini ve zalimce tasarrufunu sergilemiştir.
D. Mehmet Doğan ne demişti: “Necip Fazıl’cılar
Necip Fazıl’a Karşı mı?” Biz de soralım şimdi: “Yedi
Güzel Adam’cılar, Cahit Zarifoğlu’na karşı mı?”

Umran • Eylül 2014

63

YAŞAYAN İSLAM

DÖNÜŞÜMÜZ
MUHTEŞEM
OLACAK MI?
Allah’ın huzuruna çıktığımızda elimizde bize fayda verecek neler
olacağına bakmak zorundayız. Bizi yokluktan varlık sahasına
çıkaran, insan olma şerefini veren, hayat sahibi kılan Allah’a bu
nimetlerine karşılık sunabileceğimiz ne var elimizde? İhlâslı, riyasız,
samimi kaç amelimizi hatırlayabiliyoruz?

Selçuk KÜTÜK
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“Öldükten sonra insanlar, gerçek sahipleri olan Allah’a döndürülüp
teslim edilirler. Dikkat edin! Hüküm yalnız O’nundur ve O hesaba
çekenlerin en çabuk olanıdır.” (En’am 62)
Nice bir besleyesin bu kadd ile kameti
Düşdün dünya zevkine unutdun kıyameti
Uslu değil delidir yüce saraylar yapan
Akıbet virân olur cümlenin imâreti
Kerametim var diyen halka sâlûslık satan
Nefsin müsülman etsin varısa kerameti
Yüz bin peygamber gele hiç şefâ‘at olmaya
Vay eger olmazısa Allah’ın inâyeti
(Yunus Emre)

D

ünya hayatında insanın
başına gelebilecek pek
çok muhtemel olaydan söz edilebilir, fakat ölüm ve Allah’a
dönüş hadisesinin gerçekleşeceği konusunda hiç şüphe yoktur. İnsanların çoğu oldukça
küçük ihtimale dayanan riskleri bile göze almaktan kaçınırlar
ve mesela evlerini, otomobille-

rini sigorta ettirirler; özellikle
maddi mevzularda ne olur ne
olmaz diyerek hesaplarını defalarca kontrol ederler. Lâkin bir
ihtimal olmaktan çıkmış kesinlik
kazanmış ölüm ve ahirette hesap
verme meselesine gelince kendimizden pek emin görünürüz
ve hesaplarımızı tekrar gözden
geçirme ihtiyacını hissetmeyiz.
Umran • Eylül 2014

Fiyatı belli olan otomobilimizin
kazalara karşı sigortasını muhakkak yaptırırken ebedi hayatımızla ilgili riskleri nasıl bertaraf
edebileceğimiz konusunda bir
araştırmaya girişmeyiz.
Mademki Allah’a döneceğimiz kesin, o halde O’nun huzuruna çıktığımızda elimizde bize
fayda verecek neler olacağına
bakmak gerekiyor. Bizi yokluktan varlık sahasına çıkaran,
insan olma şerefini veren, hayat
sahibi kılan Allah’a bu nimetlerine karşılık sunabileceğimiz ne
var elimizde? Tam ihlâslı, riyasız,
samimi ve yüzümüze çarpılmayacak kaç amelimizi hatırlayabiliyoruz?
Dünyadaki misafirliğimiz
nihayete erip kesin dönüş yaptığımızda bir “karşılama partisinin” bizleri beklediği malum.
Ayağımıza kırmızı halılar mı serilecek yoksa çok güvendiğimiz
amellerimiz geçersiz sayılıp iade
edilerek ellerimiz boş mu kalacak? Hisse senetlerini, banknotları veya tapuları göstererek bir
çıkış bulma imkânımız olacak
mı? Üzerinde müdür, başkan vs.
yazan masamıza yine kurularak
özel muamele görebilecek miyiz?
Masaya son model arabamızın
anahtarlarını koyarak “siz benim
kim olduğumu biliyor musunuz?” havasını sürdürebilecek
miyiz? Yoksa beklediğimiz itibarı
bulamamanın paniği içinde çaresiz koşuştururken dünya hayatında adam yerine koymadığımız
kişilerin yüzlerinin parladığını
ve sevinç içinde olduklarını gördüğümüzde her tarafımızı saran
bunalımın daha da derinleştiğine
mi şahit olacağız? Pişmanlık ve
ahmaklık ateşinin hızla kibrimizi
yakıp aslında (dünyadaki havalı
duruşumuzun aksine) ne kadar
küçük olduğumuzun idrakine
mi varacağız?

DÖNÜŞÜMÜZ MUHTEŞEM OLACAK MI?
Dünyaya temelli kalmak ve
yerleşmek için gelmediğimiz çok
açık, çünkü bunu başaran hiç
kimseyi bilmiyoruz. Bu durum
yeteri kadar net olmasına rağmen sanki hep burada kalacakmışız gibi hayat süremizi ve
ihtiyaçlarımızı aşan yatırımlara
girmeye çalışıyoruz. Hepimiz
Hz. Peygamber’in dünya hayatını bir yerden başka bir yere
yolculuk yaparken bir ağacın
gölgesi altında dinlenen ve sonra
da yoluna devam eden bir adamın ağacın gölgesi altındaki
durumuna benzettiği biliyoruz.
Şehirlerarası yolculuk yapan bir
adamın otobüsün kısa bir mola
vermesi sırasında inşaat yapımına girişmesi ne kadar anlamsız
bir davranışsa dünyaya yerleşmek maksadına yönelik yapılan
her şey o derece akıl dışıdır.
Emellerin sona ermeyeceği (inşaatın tamamlanamayacağı) ya da
hayallere ulaşılsa bile sürenin
yetersiz olacağı (molanın bitip
anons yapılarak otobüsün hareket edeceği) sürekli şahit olduğumuz şeylerdir. Lakin arzularımız, heveslerimiz, hırslarımız,
bitip tükenmek bilmeyen hesaplarımız bizi öylesine meşgul eder
ki, ölüm sekeratına girene kadar
bu davayı gütmekten bir türlü
vazgeçmeyiz.
“(Kısa süren) bir tutunma ve
menfaattir bu dünyadaki, sonra
onların dönüşü er geç Allah’a
olacak. Ve Biz de, hakkı inat ve
ısrarla inkâr etmelerinin karşılığı olarak onlara o çok yoğun,
çok şiddetli acıyı tattıracağız.”
(Yunus 70)
Dünyada kalıcı olmadığımızı,
yani misafir olduğumuzu biliyor
ve hep söylüyoruz, fakat bir şeyi
bilmek başka şey idrak etmek
başka şeydir. Eğer bunu hakikaten idrak etmiş ve özümsemiş

Hz. Peygamber’in, dünya hayatını bir yerden başka bir
yere yolculuk yaparken bir ağacın gölgesi altında dinlenen ve sonra da yoluna devam eden bir adamın ağacın gölgesi altındaki durumuna benzettiğini biliyoruz.
Şehirlerarası yolculuk yapan bir adamın otobüsün kısa
bir mola vermesi sırasında inşaat yapımına girişmesi
ne kadar anlamsız bir davranışsa dünyaya yerleşmek
maksadına yönelik yapılan her şey o derece akıl dışıdır.
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olsaydık mukteza-i hale muvafık
hareket ederdik. Acaba gerçekten de hayatta bir misafirlikteymiş gibi davranabiliyor muyuz?
Gayet cömert bir ev sahibinin
davetine gidildiğinde sürekli
olarak “ne ikram edilecek?” ya
da “ikramlar ne zaman başlayacak? Neden gecikti?” gibi sorular
sorarak telaşa kapılmak akıl kârı
mıdır? Bağırıp olay çıkarmak
yerine sıramızı beklemek adaba
uygun olan davranış değil midir?
İkram yapıldığı zaman kibarca
ve kifayet miktarınca alıp teşekkür etmek gerekmez mi? Böyle
bir davette başkalarının tabağındakilere el uzatmak ne anlama
gelir? Açgözlülük yaparak yiyecekleri, çatal-bıçağı ceplerimize
doldurmak da ne oluyor? Bir
yandan “kefenin cebi yok!” derken diğer taraftan yedi sülalemiUmran • Eylül 2014

ze yetecek malımızı hayır için
harcamaya kıyamayışımızı nasıl
izah edebiliriz?
Uzun bir gemi yolculuğu sırasında kısa süreliğine bir
limana uğrayan gemiden inen
yolcular o şehrin eğlenceli yerlerine ve alış-veriş merkezlerine uğramak isteyebilirler. Fakat
yolcuların aklı daima gemide
olmalıdır; sık sık başlarını gemiye çevirerek kaptanın çağırıp
çağırmadığını kontrol etmek ve
fazla uzaklaşmama konusunda dikkatli olunmalıdır. Her an
çağırılma ihtimalini düşünerek
taşıyamayacağımız yükleri sırtımıza almaktan kaçınmalı ve
alış-verişin cazibedar havasına
kapılmamak için daima uyanık
olunmalıdır.
Er veya geç bir gün öleceğiz ve
çiftçi tarlasıyla, tüccar ticaretiyle,
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mühendis hesaplarıyla uğraşırken
ölüme yakalanacaktır. Acaba biz
ne ile oyalanırken ölüm baskın
yapacaktır? Ölümü ve Allah’a
dönüşü kendi adımıza ne kadar
yakın hissediyoruz? Bir taraftan
şuurumuzun açık olduğu hallerde “vakit tamam olmak üzere,
sıra sana gelecek!” nidasını ensemizde hissederken diğer taraftan
da “daha dur bakalım, henüz çok
erken!” bahaneleri ile dünyaya
tutunmaya çalışmıyor muyuz?
Allah Resûlü ( s.a.v.) Hz.
Ömer’e sorar: “Yâ Ömer, ölümü
ne kadar yakın bilirsin?”
Hz. Ömer: “Yatıp da gözlerim kapandığında, tekrar
açılmayacağını düşünecek
kadar yakın bilirim” buyurur.
Resûlüllah: “Uzak ya Ömer!
Uzak bilirsin ölümü”
Hz. Ebu Bekir’e sorar: “Yâ
Ebâ Bekr! Ölümü sen ne kadar
yakın bilirsin?”
Hz. Ebu Bekir: “Aldığım
nefesi geri veremeyecek, verdiğim nefesi geri alamayacak
kadar” buyurur. Resûlüllah:
“Şimdi oldu!” diye cevap verir.
Halimiz öylesine garip
ve tutarsızdır ki, izahı kabil
değildir; küçücük bir dünya
menfaati için hakikat nazarında hiç kıymeti olmayan kişilerin peşinde dolaşıp iş takibi
yaparken, ebedi saadeti vaat
eden Allah’a aynı samimiyet ve
gayretle yönelmeyiz. Gerçekten
sevdiğimiz birisine ziyarette
bulunurken mümkün olan en
güzel hediye ile gitmek isteriz,
lakin Allah’a dönerken elimizde
hangi hediye ile huzuruna çıkacağımızı düşünmeyiz. Allah’a
döneceğimizi iyi bildiğimizi söyleriz bazen fakat bavullarımızı
toplama teşebbüsünde bulunmayız, tam tersine alış-verişi hızlandırır ve bulunduğumuz yere

iyice yerleşme hesapları yaparız. Asıl kalıcı olduğumuz yere
(ahiret yurduna) yatırım yapmak
yerine tüm sermayemizi bizi ilk
fırsatta terk edecek olan dünya
için harcarız.
“De ki: “Rabbim adalet ve
insafı emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi (O’na) doğrultun.
Dini Allah’a has kılarak O’na
ibadet edin. Sizi başlangıçta
yarattığı gibi (yine O’na) döneceksiniz.” (A’raf 29)

Ölümle birlikte kişi Allah’ın
kudretini idrak etmeye başlar, dünya hayatında iken
kapalı olan algı sahası açılır, sebepler perdesi kalkar,
olup bitenlerin zahirinden
kurtulup batınına (iç yüzüne) nüfuz etmeye başlar.
İnsanın önce kendi mahiyetini anlaması, sonra varlık
âleminin ve olayların arkasında Allah’ın bulunduğunu
idrak etmesiyle tam bir
teslimiyet içinde kişi Allah’a
rücu etmiş olur.

Mahlûkat cinsinden olan her
şey Cenab-ı Hakk’ın mülkiyeti
ve tasarrufu altındadır, dolayısıyla hiçbir şeyin O’nun kontrolünden çıkması ya da Allah’a
dönmekten kaçması mümkün
değildir. Her şey Allah’ın yaratması ve ihsanı ile meydana geldiği için elimizde günahlarımız
hariç “bana ait” diyebileceğimiz
bir şey yoktur. Bize emaneten
verilen nimetleri usulü dairesinde kullandıktan sonra vakti
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geldiğinde teşekkürle birlikte
iade etmek gerekir. Bu noktada
Mülk sahibine direnmek ve itiraz etmek akıl noksanlığının ve
nankörlüğün zirvesidir.
“Müminler başlarına bir
sıkıntı isabet ettiğinde “Biz
Allah’a ait kullarız ve nihayetinde O’na döneceğiz” derler.”
(Bakara 156)
Yanlış anlaşılmayı izale açısından “Allah’a dönme” ifadesinin fiziksel manada bir mekân
değiştirme şeklinde anlaşılmaması gerektiğinin altını
çizmeliyiz. Çünkü Allah için
zaman ve mekân tayin etmek
söz konusu değildir. Burada
murat edilen mana, kişinin
Allah’tan başka hiçbir varlığın hüküm sahibi olamayacağı
ahiret yurduna intikal edecek
olmasıdır. Bir başka deyişle,
ölümle birlikte kişi Allah’ın
kudretini idrak etmeye başlar,
dünya hayatında iken kapalı
olan algı sahası açılır, sebepler
perdesi kalkar, olup bitenlerin
zahirinden kurtulup batınına (iç yüzüne) nüfuz etmeye başlar. İnsanın önce kendi
mahiyetini anlaması, sonra
varlık âleminin ve olayların
arkasında Allah’ın bulunduğunu idrak etmesiyle tam bir
teslimiyet içinde kişi Allah’a
rücu etmiş olur. Yeryüzündeki
asılsız malikiyet iddiası, kendinde imkânları ölçüsünde güç
vehmetmesi ve olup biten hadiseleri çeşitli sebeplere atfetmesi
insanın dünya hayatında Allah’a
dönmesine mani olan (algısını
perdeleyen) unsurlardır.
“Cansız iken size hayat veren
ve sizi ölüme götüren, sonra
tekrar hayata kavuşturan ve
(sonunda) Kendisine döndürüleceğiniz Allah’ı nasıl inkâr edersiniz?” (Bakara 28)

TÜRK SİNEMASINDA DEĞİŞEN KADIN İMGESİ

Türk Sinemasında
Değişen Kadın İmgesi
Türk filmleri erkekler tarafından çekildiğinden olsa gerek kadınlar
ancak erkeklerin uygun gördüğü şekilde temsil edilmişlerdir, buna
uygun olmayan kadınlar da ıslah edilmeye, mevcut düzeni kabul
etmeye zorlandıkları rollerde yer almışlardır. Aile içinde erkeğin
şefkatinden söz edilirken de bu kadının evde kocasını beklemenin dışına
çıkmadığı zamanların ödülü olarak gösterilir.

Yıldız RAMAZONĞLU

T

ürkiye toplumunda kadına
yaklaşım çeşitli zafiyetlerle
malul. Dünyada olduğu gibi
ülkemizde de medeniyetin
vitrininde addedilen varlığıyla,
sürekli rol verilen, her ideolojik alt üst oluşta yeniden
tanımlanan kimliğiyle kadın
sinema için bitmez tükenmez
esin kaynağı. Kadın sanatın
ve sinemanın konusu olduğunda da genelde yüceltme
ve yerden yere vurma arasında gidip gelen yapıtlar onun
müstakil hakiki varlığının çoğu
kez uzağına düşüyor. Kadınlar
bizzat kendilerinden yola çıkarak çektikleri filmlerde bile
kadın gerçekliğinin zenginliğini yansıtmakta zorlanıyorlar.
Sinema eleştirmenleri kadın
yönetmenlerin sayısının artması, konuya daha fazla eğilmeleri ile bu durumun aşılabileceğini düşünüyorlar.
90’lardan sonra kadının
imgesi değişti, yeni sorular ve

yeni cevaplarla ilerleyen bir
yaklaşım olgunlaşmaya başladı düşüncesini besleyen filmler
çekiliyor elbette. Fakat özellikle de Uçan Süpürge, Filmmor
gibi sinema platformlarının
ürettiği çok değerli filmler,
entelektüel izleyiciyle buluşup,
kamu alanında yaygın olarak
seyredilmekten uzak kaldığından tam da mesajın ulaşması
gereken kitlelerle buluşamıyor
eserler.
Popüler alana baktığımızda on binlerce insana ulaşan
Yeşilçam filmlerinde kadınlar
iyiler ve kötüler olarak keskin
çizgilerle ayrılır, kötüler cezasını bulur ortada olanlar yola
getirilir, iyi kadınlar ise ya sevdikleriyle bu dünyada kavuşup
evlenerek nihai hedeflerine
varmış olur ya da yüce aşklar
öteki dünyadaki kavuşmalara
bırakılarak meleksi bir hal alır.
Günümüz popüler filmlerine baktığımızda ise esas
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kahramanların genelde erkek
olduğunu ve kadının ancak
yardımcı bir insan, şenlendiren
bir görsellik olarak yer bulabildiğini görüyoruz. Erkek erkeğe
yürütülen milliyetçilikle birlikte işleyen Kurtlar Vadisi Irak
(Serdar Akar, 2006) gibi filmler on binlerce insanı sinema
salonlarına çekti. Recep İvedik
gibi (Şahan Gökbakar filmleri)
gibi filmlerde ise kadın sadece
şamata yapan esas insan olan
erkeğin yanında bezenti olarak yer alan konumda.
Toplumsal meseleleri ele
alan, insanın hakikatine eğilen filmler yeterince izleyici
bulmaktan mahrum. Kadın ise
artık sadece sanat filmleri olarak adlandırılarak inceden dışlanan, başımızın tacısın ama
toplumda yerin yok denilen
filmlerde yer alabiliyor. Bu
filmlerde yer alış biçimleri de
ayrı bir inceleme konusu.
Türk filmleri erkekler tarafından çekildiğinden olsa
gerek kadınlar ancak erkeklerin uygun gördüğü şekilde temsil edilmişlerdir, buna
uygun olmayan kadınlar da
ıslah edilmeye mevcut düzeni kabul etmeye zorlandıkları
rollerde yer almışlardır. Aile
içinde erkeğin şefkatinden söz
edilirken de bu kadının evde
kocasını beklemenin dışına
çıkmadığı zamanların ödülü
olarak gösterilir. Yeşilçam filmlerinde kadının çalışması her
zaman erkeğin üstün konumunu zedeleyen bir davranış
olarak gösterildi. Hatta çalışan
kadının namusunu kaybedebileceğine dair kuşkular gezindi
beyazperdede.
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Aile günümüzde en çok
tartışılan konulardan biri.
Kadınların yeni gerçeklikleriyle
buluşmaktan uzak, gündelik
yaşamın dışına taşan üretkenliğini, taleplerini, inkişafını görmezden gelen yaklaşımların
yerini, sağlıklı yeni bir toplum
ve aile yapılanmasına bırakması sancılı oluyor. İktidar ilişkilerinin aile içinde yer alış biçimlerini, kökleşmiş kadın ve erkek
telakkilerini gözden geçirmek
hala kolay değil.
Aile içinde kendisini özne
kabul eden erkekti. Kendisi
için inşa edilmiş rolleri de hiçbir kuşku duymayacak şekilde içselleştirip kadını yardımcı
olarak gören bir konumdu bu.
Dış dünyada sayısız özneler
arasında dağılan varlığı en
çok evde gücünü ve etkinliğini gösterirdi. Heidegger’e
göre ev kavramı erkek cinsine özgü bir şey. Heidegger
“insan evrenin ortasına fırlatıldığında kendine bir ev kurar”
der. Bu inşa faaliyeti erkekle özdeşleştirilir ve evi kurduğundan evde özne olması,
kadın bunu yapamadığından
nesne olması anlaşılabilir bir
durumdur ona göre. Kültür
bu inşa işine denildiğinden,
bunu yapan erkek doğal olarak kültürle, kadın ise doğayla
özdeşleşir. Feminist söyleme
göre bu durum kadının ikincilleştirilmesinin temel nedeni.1
Ev zamanla kadına kim
olduğunu kim olması gerektiğini söyleyen bir mekân haline geliyor. Oysa böyle keskin
tanımlama ve kalın çizgilerle
rol vermek olmasa, ev iktidar kurulum yeri olarak görülmese, evle ilgili tartışmalar

yerini paylaşmaya ve huzur
üretmeye bırakır. Evin dışında
da varlığını görme fark etme
kadının evi bir huzur ve iyilik
mekanı olarak yeniden keşfetmesine sebep olur. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı İSMEK kurslarına katılan
kadınların birçoğu gönlünce vakit geçirdiği uğraşların
hayatlarına kattığı zenginliği
özgürlüğü her fırsatta dile
getirmişlerdir. Evden biraz
uzaklaşmanın özgürlüğüyle
birlikte eve dönüşün farklı bir
mutluluğa dönüşünü yaşamışlardır.
Sinemanın ve edebiyatın kadına yaklaşımında verili alanın dışına çıkmak ideolojilerin yönlendirmesinden
kurtulmak hiç kolay değil.
Çocukluğumuzdan beri dinlediğimiz masallar ve menkıbelerde bile kadının ikincil konumu pekiştirilir. Klasiklerimizden
Dede Korkut Hikayeleri’nde ya
da Kutadgu Bilig’de de kadının baş eğeninin makbul olduğu zikredilir.
Dünyanın bütün masallarında edilgen kırılgan sadece
anne olduklarında varlıkları
kayda değer olan kadın profilleri yaygın. “Pamuk Prenses
ve Yedi Cüceler”de üç kadın
vardır, biri cadı kötülükte sınır
tanımıyor, diğeri kraliçe ve
kıskançlık gözünü kör etmiş,
prenses ise öyle zayıftır ki kaçmaktan başka yolu yoktur,
mücadele edecek gücü de.
Ona Yedi Cüceler bakar ve o
da evi temizleyip yemek yapar,
bu dünyada yapabileceği elinden gelen tek şeyi. Ta ki ölüme
yattığında bir prens gelip onu
öperek uyandırana dek.
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Sindrella’da üvey kız kardeşlerin neden hepsi de kötü.
Sindrella ise yine prens bekliyor. Kendine dair bir çabası
yok. Bulunduğu durumdan
kendi iradesi çabası ile çıkamaz, periler, balkabağından
araba yaratan olağanüstülükler ve onu görüp beğenen bir prens olmasa hayatı
hiçbir şekilde değişmeyecektir. Normal koşullarda bir şey
başarması bir zorluğun üstesinden gelmesi gayri mümkün.
Kadının sinemadaki yansımasının değişmesi için öncelikle aile ve sosyal hayat içindeki farklılaşmanın toplumsal
zihniyette sindirilmiş olması gerekmekte. Dünyada ve
Türkiye’de yaşanan baş döndürücü değişme ve tartışmaların, yeni hayatların Türkiye
sinemasına aktarımı henüz
yeterince gerçekleşemiyor.
Müslüman bir toplum olarak kadın imgesinin sinemadaki yansımaları ilahiyat çevrelerinde gündem olabilmiş ya
da mütedeyyin yazarlar arasında analize tabi tutulmuş
değil. İslâm zina işleyen kadın
ve erkeği eşit olarak sorumlu
tutarken, yaşadığımız hayata
bu düsturların yansımaması,
bu nedenle sinemada kadının
sürekli ahlak, namus, bekaret, masumiyet gibi değerlerin
koruyucusu ve aktarıcısı olarak
yalnız bırakılışı bir itiraz konusu olamıyor. Erkeğin sorumluluğu kendi sorumluluğu değil
de kadın üzerinden denetlemenin sorumluluğudur sanki.
Nükhet Sirman’a göre kadın
bedeni geçmişi geleceğe bağlayan ve soyu, kişisel kimliği ve
dini tanımlayan bir ikondur.2

TÜRK SİNEMASINDA DEĞİŞEN KADIN İMGESİ

Vurun Kahpeye (Halit Refiğ 1973)
Kadını korumak kollamak adına yapılan ama içeriği ideolojik olarak da çeşitli
mesajlarla doldurulan filmlere
önemli örneklerden biri Vurun
Kahpeye filmi. Ulusal sinemanın önde gelen yönetmenlerinden Halit Refiğ’in 1973’te
çektiği film, kadına yaklaşımı eleştirmek isterken, ülkenin bütün din adamlarını aynı
kefeye koyarak toptan aşağılama ve kötücülleştirme yolunda ilerleyip uç noktalara gider.
Halide Edib’in 1923’te yayınladığı aynı adlı romanından
uyarlanan filmde Anadolu’ya
giden Aliye öğretmenin bir iftira sonucu yobaz din adamlarının öncülüğünde linç edilmesinin hikâyesi. Cumhuriyetin
ilke ve inkılaplarına sorgusuz
sualsiz tabi olunmasında, toplumun eski zihniyetlerin kötü
olduğuna dair ikna edilmesinde en çok atıf yapılan ve
dolaşıma sokulan temalardan
biridir bu konu.
Gülşah Nezaket Maraşlı çok
ilginç bir yöntem izleyerek, birlikte izlediği İstanbul eski müftüsü Mustafa Çağırıcı’nın da
görüşlerini aktarmış filmi ele
aldığı yazıda. Filmde aşağılanan din adamı profiline soğukkanlılıkla yaklaşan Çağırıcı,
“burada güzel bir şey var,
bir hocanın, bir imamın böyle
olmaması gerektiğini aktarıyor
bize, din adamının sert olmaması gerektiğini gösteriyor”
der.3
Film hakkında görüşü alınan Halide Edib-Biyografisine
Sığmayan Kadın kitabının
yazarı İpek Çalışlar da hocaların böyle sert eleştiriye tabi

tutulmasının, Edib’in kendi
yaşam deneyimlerinden de
yola çıktığına dair olaylar aktarıyor. Maraşlı’ya film ile ilgili
yaptığı açıklamada, “Halide
Edib Tanin gazetesinde makale yazıyor altına kadın olarak
imzasını atıyor. O güne kadar
hiç alışılmış bir şey değil. Ve
kadınlara sesleniyor. Kadınlara
seslenmesi de öyle çok radikal
bir seslenme değil zaten. Daha
iyi eş olalım, daha iyi anne
olalım, biz de toplum hayatına katılalım gibi yazılar yazmış. Bu yazılara muhafazakâr
erkeklerden bir sürü mektup
aldığını söylüyor. Tehditler alıyor.”
1909’daki
31
Mart
Ayaklanmasında da askerler
çok bağnaz bir kesimin desteğini alarak bu işe kalkışmışlar ve ayaklanmada sokakta
bulunan Edib sarıklı yüzlerce
adam tarafından iki çocuğuyla
birlikte bir duvara sıkıştırılmış
ve canını zor kurtarmış. Böyle
olayların etkisi var elbette kitabın yazılmasında. Çalışlar’a
göre Edib aslında dindar bir
kadın ve kitapta “hayır din bu
değildi, bu çirkin ve kaba Hacı
Fettah efendinin elçilik ettiği
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şey, din değildi. Din nurlar içinde sonsuz bir rahmetin, şefaatin meydana çıkışıydı” diyor.
Öte yandan Maraşlı’nın
Mustafa Çağırıcı ile birlikte
izleyerek görüşlerini alması
önemli. Burada Batıdan etkilenerek dini terakkiye mani
gören aydınların din düşmanlığına varan yaklaşımlarını tespit
etse de “bu filmlerden büyük
zararlar üretildiğini düşünmüyorum. Toplumun kendi
dindarlığını eleştiriden geçirmesine yol açtığı noktasından
bakarak, olumlu katkılar sağladığını bile düşünebiliriz. Bu
tür filmler Türkiye’de eleştirel
bir dindarlığın gelişmesine fırsat sağladı. Daha sağlıklı daha
düzgün bir dindarlık algısının
doğmasına yol açtı. Diğer
İslâm ülkelerinde yaşanan dindarlık çeşitleriyle karşılaştırdığımızda Türkiye dindarlığının
daha temiz, daha düzgün bir
dindarlık olduğunu söyleyebiliriz çünkü zorluklardan, sorgulamalardan, testlerden geçti.
Bu yapımların ortaya çıktığı
günlerden çok daha ileride bir
din anlayışımız var” diyor.
Bunlar üzerinde durulması
gereken önemli düşünceler.
İslâm dünyasındaki tecrübelere yakından bakıldığında aynı
ayetlerden yola çıkan insanların ne kadar birbirine zıt
sonuçlara ulaşabildiğini görmek son derece tekinsiz bir
durum. Bu kadın konusunda
iyice görünür oluyor ve dini
düşüncenin yenilenmesinin
önündeki engellerin tartışılmasını zorunlu kılıyor.
Artık yeni yaklaşımların da
beyazperdeye yansımasının
güzel örneği Fazıl Coşkun’un
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Uzak İhtimal (2009) filmi.
İçimizden biri olan genç bir
imamın gündelik yaşam içindeki duruluğunu, inançlarından kaynaklandığını hissettiğimiz incelik ve derinliğini
çok iyi yansıttığını söyleyebiliriz. Hristiyan bir kızla aralarında doğan muhabbetin
kadın erkek ilişkisinde açtığı
yeni ufukların yanı sıra, iktidar
çatışmasını kıran, cinsiyetçiliğin her türünü aşarak insanın
insanla karşılaşmasının şiirini
kuran bir yolda ilerliyor.

Suskun Kadın: Eşkıya
(Yavuz Turgul 1996)
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Türk sinemasının başlangıcından itibaren çalışan kadın
daima zavallı, hayatın sillesini
yemiş, olması üç kuruş kazanmak uğruna çalışmak zorunda
bırakılan, çalışırken kesinlikle
patron ya da diğer çalışanlar
tarafından taciz ve istismara
uğrayan biridir. Çalışma hayatı
böylelikle şeytanın yuvası ve
bir gayya kuyusu olarak betimlenir. Ev işlerinin dışında uğraşlar edinmek, özellikle de para
getiren bir işte çalışmak sanki
sadece babası ölmüş, düşmüş ailelerin zavallı kızlarına

mahsustur. Binlerce kadının
öğretmen doktor bilgisayar
mühendisi medya sektörü gibi
nice alanın çalışanı olmasının
toplumsal karşılığıyla henüz
yüzleşememiş bir sinema ile
karşı karşıyayız.
Türk toplumunda erkeklerin yanında kadınların yetişkinlerin yanında çocukların sessiz
kalması itaat etmesi beklenir
buna ‘söz dinleme’ denilebilir ki en büyük erdem olarak gösterilir. Bu da değerler
sisteminde erkeğin hükümran ve otoriter yerini sağlamlaştıran önemli bir değerdir.
Sessizlikteki kadının sahiplenemediği ses onun müstakil
varoluşundan gelen sestir ve
bu yoksun bırakılmanın adı
terbiye-erdem-fazilet olarak
önümüze konulur genelde. Bu
boyun eğmenin boyun eğdirilmenin sessizliğidir oysa.4
Türk sinemasında kadın
daha çok maruz kalan, aldatılan, tanımlanan, rol biçilen,
görev alanı tanımlanmış biri.
Bireysel çabalarla karşı koyuşlarla onu kuşatan koşullara
karşı koyup kendini kurtaramayacak durumda. Bu trajediye boyun eğmek yerine sessizliğiyle ve verili alana katılmayı
reddetmesiyle bir aşama ileri
geçer ve söylenenlere karşı
kayıtsız kalarak susmayı seçerek mevcut kuşatmayı kırar,
belirleyici otoriter toplumsal
örüntüleri bu yolla geriletir.
Bu farklı bir kadının habercisidir ki Eşkıya filmi bir erkek
kahramanla açılsa da kadının
susarak direnişi onu başkahramana dönüştürür ve akılda
kalan kadın olur. Suskunluk
bir silaha direnişe cezalandırUmran • Eylül 2014

maya dönüşür. Göz koyduğu kızın sevdiği adamı ihbar
edip hapse yollayan adam,
onu babasından başlık parasıyla alır almasına ama para ile
alınıp satılan kadın bir daha ne
konuşmuş ne de çocuk doğurmuştur. Bu taşlaşmış suskunlukla cevap verir yaşadıklarına.
Sadece sevdiği adamla görüşeceği günü bekler. Ancak yıllar sonra karşılaştıklarında dili
çözülür ama artık kendi sesine
de yabancılaşmıştır “sanki başkası konuşuyor ben dinliyorum” diye ifade eder durumu.

Gelin (Ömer Lütfi Akad 1973)
Yönetmenin Türkiye’de
göç ve kadın sorununu ele
aldığı Gelin, Düğün ve Diyet
üçlemesinin ilkidir film. Büyük
şehre göçle karşılaştıkları
pratik karşısında çözülen ve
değerlerini yitiren bir Anadolu
ailesini anlatır. Yakın zamanların filmi olmamasına rağmen,
sinemada baskılara, koşullara teslim olmayan kadın
imgesinin ilk öncüllerinden
sayılan bir tiplemedir Hülya
Koçyiğit’in canlandırdığı genç
gelin. Yozgat’tan İstanbul’a
göç eden geniş bir ailenin gelini olarak ailenin bütün fertlerinin sadece para kazanmak
ve yığmak peşinde olmasına
isyan eder başkaldırır ve hasta
çocuğunu doktora götürebilmek için her şeyi göze alır.
Bütün engellemelere rağmen çabalarını sürdürür ve
ailenin duyarsızlığı yüzünden
çocuğunu kaybettikten sonra,
kendi ayakları üzerinde durmaya karar vererek evi terk
eder işe başlar bir fabrikada.
Filmin sonu burada her şey-
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den önemli, çünkü babasının
öldürme telkinlerine aldırmayan kocası da karısının peşinde maddeci ailesini terk edip,
bana da iş var mı bu fabrikada
diyerek yeni bir yol arayışında
karısına katılır.

Zerre (Erdem Tepegöz 2013)
2013’te Antalya Altın
Portakal Film Festivalinde “en
iyi ilk film” “en iyi yönetmen”
dâhil toplam dört dalda ödül
alan Zerre, içimizden bir kadının gerçeklikle uyumlu öyküsüne yakından bakmayı başarmış. Kent hayatında küçücük
bir zerre kadar önemi olmayan, sürüklenip gidermiş gibi
görünen bir kadının yakından
bakılınca, ayakta kalabilmek
çocuğuna bakabilmek için
nasıl da güçlendiğini, bilendiğini, şehirle koşullarla başa
çıkmayı öğrendiğini anlatıyor.5
Kadının töre cinayetlerinin
kurbanı, şehirlerin meleği ya
da şeytanı, cinsel meta, baş
eğdirilmiş nesne konumlarından sonra, hakiki kadınların
gündeme gelmesi için başlangıç filmlerinden biri sayılabilir.
Kaldı ki İran sineması gündelik
yaşam ve hayatın hakiki akışı

içinde yer verdiği kadın rollerinde çok başarılı yapıtlar ortaya koydu bu güne kadar ve bu
konuda örneklik teşkil ettiğini
söylemek yanlış olmaz.
Kadının toplumdaki statüsünün büyük değişim geçirdiği günümüzde sinema diline
yeni toplumsal hayat tecrübesinin yansıması için hayatın
düz akışı içindeki fevkaladelikleri çekip çıkaracak senaristler
yönetmenler lazım. Alt sınıftan bir kadının mücadelesini,
şehirde ayakta kalma çabalarını anlatmak birçok yönetmen
için hâlâ çekici değil.
Atıf Yılmaz kadınların
meselelerini odağına alan birçok film yapmıştı ama bunlar hakiki meselelere değil
de onların yanında fantezi
kalabilecek arzulara önceliği
vermekle eleştirilmişti haklı
olarak. Kadın temalı filmlere
yönelmesinin sebebi sorulduğunda söyledikleri ilgi çekici:
“Bizim toplumda, erkekler,
yasaların ve örflerin getirdiği
birtakım avantajlarla dünyaya geliyorlar. Bu yüzden de
kadınların yaşadığı kadar dramatik bir yaşam sürmüyorlar.
Sinema ve tiyatro gibi görsel
sanatların temel kahramanları,
yoğun dram yaşayan kişilerdir.
Böyle olunca bu yoğun dramı
daha da yoğun yaşayan kadın
kahramanları tercih etmek
doğal hale geliyor. Onlar aslında anlatacağınız şeyi daha iyi
anlatmak için iyi bir malzeme. O filmlerin ortak teması
olan kimlik arayışını kadınlar
aracılığıyla daha iyi anlatıyorsunuz”.6
Kadın yönetmenlerin kadının hakikatine daha sağlam ve
Umran • Eylül 2014

tutarlı biçimde eğilebilecekleri
iddiası yabana atılamaz ama
bu düşünce kadın yönetmenler üzerinde bir baskıya hatta
giderek suçlamaya dönüşmemeli. Birçoğu konuya ilgisiz
değilse de, film yapmak için
zihninizdeki eğilimler, hayatın
akışı içinde sizi heyecanlandıran üzerine eğilmeye değer
bulduğunuz problematikler ve
konu seçiminde hür bir yöneliş her yönetmenin en doğal
hakkı.
Pelin Esmer’in Gözetleme
Kulesi
(2012)de,
Oyun
(2005) da kadına dair. Yeşim
Ustaoğlu’nun Araf’ı (2012) da
öyle. Çok fazla sayıda kadın
yönetmen yok zaten ve onlara
da kadına dair film çekme vicdani bir borç olarak yüklenmemeli. İlksen Başarır, Handan
İpekçi, Aslı Özge, handan
Öztürk gibi birkaç yönetmen
var ama henüz kadınlar geniş
çapta el atmış değil uzun metrajlı film alanına.
Çok az kadın yönetmen
olduğundan hareketle toplumdaki kadın rolünün kaçınılmaz olarak erkeklerin gözüyle
yorumlandığını, bu gerçeğin
değişmesi için daha çok kadın
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yönetmenin işe koyulması
gerektiğini söyleyenler pek de
haksız değil. Kadınlar genelde
kadın bakış açısı tanımlamasından kurtulup daha genel
kabul görecek yaklaşımlarla
hareket ediyorlar ve sınırlanmak hoşlarına gitmiyor.7
Maraşlı’ya göre Türk sinemasında kadının yerini görmek için toplumdaki yerine
bakmak gerekli. Zincirin son
halkaları olan set işçilerine
kadar senaryo, yapımcı yönetmen oyuncuların birçoğu
erkek olan film sektöründe
erkeklerin zihninde ne varsa o
açığa çıkmaktadır haliyle.
Kadının çektiği sıkıntılar,
ayrımcılıklar, haksızlıklar işlenmeye çalışılmışsa da genelde
kadın rollerine çizilen çerçeveler bellidir. Yeni sinema diye
adlandırılan filmlerde de kadın
karakterler olmaz dedirtecek
cinsten kurgularla alabildiğine hırpalanıp kara arabeskin
kollarına atılırlar. Akla en son
gelebilecek bütün kötülükler
kadının başına gelir, bir erkeği sevdiğinde ondan başkasını gözü görmez bir daha o
girdaptan çıkamaz ve bunun
cezası kavuşma yerine mahvolmuş hayatlardır. Film boyunca
kavuşulamayan sevgiliye karşılık bir mafya babası ya da
güç sahibi istenmeyen adamla
evliliğe mahkûm olur, bu kez
de o adam “bedenine sahip
olur ama ruhuna asla”. İlla
kavuşacaksa da ya son nefesini sevdiğinin kollarında verir
ya da saçları bembeyaz olunca
gerçekleşir bu düş.
Beyazperdede kadın insan
olarak değil sürekli orası burası açılan ticari bir meta olarak

gösteriliyor. Her fırsatta gerekmediği halde bedeni sergilenen biri. Kadın dayak yerken
ya da cinsel tacize uğrarken
genelde sahneler erotik biçimde kurgulanır. İzleyici röntgenci pozisyonunda tutulur. Kadın
cinsel objedir.8
Hayatın
derinliklerinde
neler oluyor, ne yaşanıyor bilmeyiz. Türk sineması kadının
gündelik yaşam mücadelesini
izlemez. Bu filmlerin hedef kitlesi kadınlar kırılgan bir yapıları olduğunu anlayıp erkeğin
gücüyle kurulan toplumsal
yapıya ve bu düzendeki edilgen rollerine razı olmalıdırlar. En iyisi kaderle mücadele
etmek yerine mutlu olmanın
bir yolunu bulup varlığını azaltan koşullara teslim olmalı,
kaybetse de asaletle göğüslemelidir kurulu düzeni.
Son yıllardaki yapımlarda
erkek kadın yönetmen ikilemini bir yana bırakmak gerekebilir. Havar filmi (Mehmet
Güleryüz, 2009) bir babanın
kızını toplumsal baskılara rağmen öldürme değil tersine
öldürmeye kıyamama yoluna
çıktığı bir film. Ateşin Düştüğü
Yer filminde (İsmail Güneş,
2011) ise yönetmen baba
kız arasındaki candan ilişkiyi,
incelikli sevgiyi aktarmaya çalışır. İsmail Güneş’in filmindeki
baba tiplemesi o kadar ezber
bozan bir profildir ki, hakikati çarpıttığı bile söylenmişti.
Kadınlar da ön yargıların kırılmasını istemeyen bir tutum
alabiliyorlar. Zalim baba tiplemesi üzerine inşa edilen feodal yapı fikrini aşarak başka
derinlikleri görmekten kaçınabiliyorlar. Oysa böyle yapımlaUmran • Eylül 2014

rın ve yaklaşımların çoğalmasıyla aşılır kötülükler.
Türk sinemasında bir
dönem çok geçerli olan fakir
kız zengin oğlan temasıyla
belirginleşen “Kezban” filmleri
de sönülmendi son yıllarda.
Köyden gelen kızın erkeğe
layık olacak şekilde dönüşüm
geçirmesiydi hikâye. Mitolojide
Kıbrıs kralı Pygmailion’un aradığı kadını gerçek hayatta
bulamayıp fildişinden bir heykel yontmaya başlaması gibi.
Sonunda mükemmel bir kadın
yaratır kendince ve Afrodit’e
onu canlandırması için yalvarır. Bu furya uzun yıllar sürmüştü, televizyon dizilerinde
daha sofistike biçimde sürdürüyor varlığını.
Yeni Rol İnşası Mümkün mü?
Sinema anlamları yansıtmıyor anlamları yansıtmanın çok
ötesinde anlamları inşa ediyor.
Politik Kamera bu manada
önemli bir kitap ve baştan
başa toplumun hatta dünya
siyasetinin filmlerle nasıl şekillendirildiğiyle ilgili. Amerikan
toplumunda zihniyetlerin oluşumuna Hollywood sineması
ne kadar etkin olduysa, Türk
filmleri ve Yeşilçam da Türkiye
toplumunu özellikle de kadın
ve erkek rollerinin kurulumu
aile hayatının mahiyeti bakımından o denli etkilemiştir.9
Güçlü kadınlardan söz edildiğinde de bu ancak kadının cinsel kimliğinden sıyrılıp
erkek taklidi yapmasıyla mümkün olabilmiştir. Burada Fatma
Girik’in canlandırdığı “erkek
Fatma” karakterleri düşünülebilir. Kadının güçlü olduğu profillerde de kahraman aslında
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erkeği harekete geçiren yanıyla ön plana çıkmakta. Zeki
Demirkubuz’un Masumiyet
(1997) ve Kader (2006) filmlerinin kahramanı olan Uğur’un
gücü daha çok istediği adamı
peşinden koşturmasında kendini gösteriyor. Ayakta duran
kadının gücü, kötücül bir güçtür nihayetinde, aileyi perişan
eden, erkeğin sonunu hazırlayan bir güç. Demirkubuz’un
filmlerindeki insanın sınırlarıyla karşılaşma anlarını görmemek haksızlık olur öte yandan.
Arzunun ve ihtirasın önünde
eğilmekten, felakete doğru
sürüklenmenin farkına vardığında bile vazgeçemeyen insanı gösterir bize. Kadın olmanın
karanlık yanlarına ışık tutar ve
bir arzu nesnesi olmanın dehlizlerinde gezdirir seyirciyi. Çok
fazla izlenmiş popüler bir film
olan Issız Adam (Çağan Irmak,
2008) filminde de kadın özgür
ve güçlü görünse de enerjisi
bir erkeği harekete geçirme
çabasıyla sınırlı. Yine ikincil
rolün hayata yansıması. Hz.
Ali’nin deyişiyle içinde âlemler
gizli olan insanı bu dar alanlara sıkıştırmak ne kadar doğru.
Yazının başlangıcından beri
kadının zayıf düşürüldüğü rollerden söz etsek de günümüz
gerçekliğinde erkek ve kadın
rollerinin radikal kırılmalar
yaşadığı da bir gerçek. Kimi
ilişkilerde erkeklerin ağır baskılar, karşılaştırmalar ve talepler karşısında kimliksizleştiği
farklı tahakküm biçimlerinin
yaşanmaya başladığı da sanatın diliyle çözümlenmeye muhtaç. Kadın erkek çatışma ekseninden kurtulup birlikte aşkın
hedeflere yönelmek, dünyayı
toplumu hayatı daha estetik

bir yaklaşımla kurmak, bunu
ast üst ilişkisi olmadan gerçekleştirmek mümkün müdür,
sinema bu sorulara cevap arayabilir.
1990’lı yıllardan itibaren yeni bir sinema yeni bir
kadın profilinden söz edilse
de aslında çok da fazla bir
değişiklik olmadı. Kadının
rahatlatan tetikleyen gündelik
hayatı sürüklemenin dışında
hedefleri olmayan konumu
devam ediyor. Gelecek Uzun
Sürer (Özcan Alper, 2011) de
ulvi bir amaçla Diyarbakır’a
gelen, bir halkın başına gelenlerin ağıtlarını toplayan etnomüzikolog genç bir kadının
hikâyesi, Yozgat Blues’daki
(Fazıl Coşkun, 2013) Müzisyen
Neşe’nin olanca doğallığıyla,
yalınlığıyla verdiği sevdiği işi
yapma mutlu olma mücadelesi elbette çok ayrı bir yerde
tutulmalı.
İhmal edilen bir konu da
mütedeyyin kadınlar ve onların başörtüsü yasaklarıyla
mücadelesinin dışında hayata
bakışları, gündelik yaşamları,
toplum tasavvurları, kariyer
hedefleri, dindarlıklarını yaşama biçimleriyle henüz sinema dilinde yerlerini alamamış
olması. Evlilik de sadece ev
hayatına ve gündelik yaşamın
paylaşılmasına indirgeniyor
sonra da neden genç kuşaklarla iletişim kurulamadığından şikâyet ediliyor. Deneyimli
oyuncu Ayşen Gruda’ya katılmamak mümkün mü :
“Madam Curie Mösyö
Curie de evliydi, çocukları vardı. Fakat onlar birlikte
keşifler yaptılar. Evlilik budur.
Yoksa akşam eve gel, ayaklarını çıkart, ben biber dolması
Umran • Eylül 2014

yaptım, sen kaç lira getirdin,
çocukların okul taksidi falan,
evlilik sadece bu değil, birlikte üretmektir de aynı zamanda”.10
Aslında Amerika’da birlikte
büyük eserlere imza atarken
öldürülen, bizde daha çok
İslâm Kültür Atlası adlı eserleriyle tanınan Lamia Faruki ve
Raci el-Faruki çiftinin hayatını
konu alan bir film yapılamaz
mı diye aklına geliyor insanın.
Daha nice hayatlar var işlenecek elbette.
Şu bir gerçek ki gerçeklik alanıyla görsel alan birbirini etkilemekte ve bu
durum insanların zihniyetinde ve hayatında da değişime yol açmaktadır. Sinema
sadece anlamların yansıtıldığı
yer olmakla kalmayıp daha
çok anlamların kurulduğu bir
zemin bu manada. Kadının var
olma biçimleri ne kadar geniş
tutulursa o kadar zengin bir
insanlık durumu sergilenir.
Dipnotlar
1 Ayten Alkan, Cins Cins Mekân, Varlık
Yayınevi, İstanbul, 2009, ss. 64-66.
2 Nükhet Sirman (1989) “Turkish
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pages 1-34.
3 Gülşah Nezaket Maraşlı, Türk Sinemasının Dine bakışı, Günahıyla Sevabıyla Yeşilçam, Ufuk Yayınları, İstanbul, 2011 s. 157-191.
4 Dilek İmançer “Türk Sinemasında Suskun Kadın İmgesi”, Kırgızistan-Türkiye
Manas Üniversitesi Sosyal bilimler
Dergisi, (2004), Sayı:12, ss : 117-125.
5 Aylin Solakoğlu, “Türk Sinemasında
Kadının Zerresi”, 14 Nisan 2013,
www. karsikültür.com.
6 Aylin Solakoğlu, adı geçen yazı
7 Yeni türk sinemasında kadın olmak,
Serdar Akbıyık, Cinedergi, sayı 18 s.
56
8 Nezaket Gülşah Maraşlı, “Sinema ve
Kadın”, Ay Vakti, 2005, sayı: 58-59.
9 Michael Ryan-Douglas Kellner, Politik
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10 Film Arası, 2012, sayı: 20, ss: 35.
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Bir Enkazın Üzerine
Kurulu Dünya Düzeni
Dünya, kuruldu kurulalı hep bir düzeni olmuştur; Lunapark da bu
düzenlerden birisidir. Adı Süleymana çıkanlar parlak ışıklarıyla gözleri
alan bu oyun ve eğlence dünyasının Lunapark düzenine bu şekilde
geldiler ve çıkışı arıyorlar. Belki buradan bir çıkış yok; ama ümitlerini
keserek yeryüzüne bulanmaktansa yükselmekten yana aldıkları tavırla
bulundukları yerin neresi olduğunu öğrenerek evlerine geri dönebilme
ihtimalleri var, hayırlısı da budur.

Haydar Barış AYBAKIR
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ustafa Kutlu’nun
“Bu
Böyledir” adlı hikâyesinde
Süleyman Koç, hayatında tek
dersten; o da Sorbon’da felsefe okuması hasebiyle sarhoşluk
kazanan, karısından ve çoluk
çocuğundan ayrılan Şinasi
Beyin dersi felsefeden, hem
de iki yıl üst üste kalmıştır. “Bu
böyledir. Yaz tatillerinde tuğla
ocaklarında çalışan cılız çocuklar, dul karı yetimleri, kötü
tavşanı bile vuramayan askerliğini yapmış banka memurları,
adı Süleymana çıkmışlar, hep

felsefeden kalırlar.” (Kutlu,
2011: 12) Velhasıl Süleyman
felsefeyi verir, maaşa geçer,
Zinnure’nin anasını sevindirir, memur olur ve herkesi
sevindirir. Böylece hayatı bir
tarafa doğru sır olarak kayar,
minareden yıldızları seyretmek
varken duvardan iner, ailesi
ile lunaparka girer ve bir daha
çıkamaz. Bu böyledir.
Lunapark,
Mustafa
Kutlu’nun “Bu Böyledir”inde
dünyayı anlatmak için kullandığı bir metafordur. Kutlu bu
Umran • Eylül 2014

hikâyesinde oyun ve oyalanma üzerine kurulu bir dünya
olan Lunapark ve hikâyenin
kahramanı Süleyman ile bu
sahte dünyanın yapısına dâhil
olup bütünleştikten sonra
çıkışın bir daha bulunamamasını; yani insanoğlunun kendini ve ontolojisini unutup,
dünyaya nasıl bile bile elini
kolunu kaptırdığını anlatır
(Yıldırım, 2008: 93-94). Şairin
de dediği gibi hata yapma
fırsatı Âdem’e verildi verileli
geçici bir oyun ve eğlenceden
başka bir şey olmayan dünyanın hep bir düzeni olmuştur. Lunapark da bir enkazın
üzerine kurulu yaşadığımız
dünyanın düzeninden başkaca
bir şeyi ifade etmez. Parlak
ışıklarıyla, neonlarıyla ve floresanlarıyla geceyi gecelikten
çıkaran bu dünyadan bir çıkış
yoktur. Kalabalıklara karışmak
ya da sarhoşun yaptığı gibi
kendimize birer şişe bulmak
belki bu dünyayı daha katlanılır kılabilir; ama yeryüzüne
bulanmaktansa istikametini
yükselmekten yana belirleyenler, bulundukları yerden başlayarak buraya nasıl geldiklerinin
bilgisi dâhilinde kendilerini bu
dünyaya yabancı kılabilirler.
“Bizim hayatımızı nasıl tanzim
ettiğimiz, hayatın nasıl tanzim
olduğuna dair bir etki alanıdır,
etki alanı ortaya çıkaran bir
unsurdur.” (Özel, 2013: 84).

Tutsağı Olunan Sistem
Hem sosyalist düzeni hem
de kapitalist düzeni yadsıyan
Andrei Tarkovski, 1983 yılının Kasım ayında kendisiyle
Londra’da yapılan bir söyleşide şunu söyler: “İnsanlar
ve politikacılar, kendi yarat-

BİR ENKAZIN ÜZERİNE KURULU DÜNYA DÜZENİ
tıkları sistemin tutsağı oldular.” Bu sistem, ilkin İtalyan
kent-devletlerine tüccar faaliyetleriyle yoğun bir şekilde
sirayet eden kapitalist ilişkilerle başlamış, müdahaleden
uzak bir coğrafya olarak İberik
Yarımadası’nda kendine bir
yaşama alanı bulmuş, ardından da Hollanda ve İngiltere
kanalıyla bir dünya-ekonomi
haline gelerek yerkürenin
tamamına yayılmıştır. Sonrası
malum; dünya savaşları ve
akabinde kapitalist güçlerin
ABD’de konumlanarak yaşadığımız dünyayı şekillendirmeleri.
Batı Avrupa’da icat edildiği 16. yüzyıldan 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar olan
dönem zarfında belirli bir coğrafyanın dışına taş(a)mayan
kapitalist dünya-ekonomisi,
sistemli ve örgütlü bir yapıya
kavuşmuş olsa da kendisine
yönelik dile getirilen tepkiler muhafazakârlık kanalıyla
kurumsal bir mahiyet kazanmıştır (Wallerstein, 2009: 78).
Muhafazakârlık ile husumetinde “ilerici” olma vasfını elde
tutmaya özen gösteren “kapitalist ruh”, mücadele etmek
zorunda kaldığı her çeşit
duygu ve davranışı “geleneksellik” şeklinde adlandırarak
(Weber, 2009: 78) ilerleme
düşüncesine yaslanmış ve bu
sayede, kendisine yöneltilen
eleştirileri geçersiz kılarak
muhalefetinin nazarında da
meşruiyet sağlamıştır.
Bir dünya-sistemi olarak
kapitalizm, doğduğu ve geliştiği yer itibariyle ilkin Avrupa’da
atılım yapıp sonra da 19.
yüzyılın ikinci yarısıyla sırtını
yasladığı “ilerleme” düşün-

cesini evrensel bir boyutta
Avrupalılaştırarak, medeniyetini dünyanın geri kalan bölgelerine dayatması ile yerkürenin
bütününü kapsayacak şekilde
genişlemiştir. Bu dönemde
meseleyi 18. yüzyılın düşünceleri içerisinde ele alan
Marksistler, muhafazakârların
yaşadığı hezimeti yaşamak
istememeleri ve dünya sosyalist etkinliklerine de haklılık
kazandırmaya çalıştıklarından,
tarihsel gelişmenin kaçınılmaz
eğilimini temsil ettiği gerekçesiyle evrimci bir ilerleme modelini ideolojilerine eklemlediler.
Lâkin ilerleme düşüncesi ile
sosyalizme haklılık kazandırılırken, aynı zamanda hem kapitalizmin muhafazakârlar karşısında kendini haklılaştırmaları
perçinleniyordu (Wallerstein,
2012: 84) hem de kapitalist
dünya-ekonomisinin coğrafi
genişlemesi haklılık kazanıyordu.
Karl Marks, kapitalizmin
İngiltere üzerinden dünyaya yayılmasını ve sonuçlarını
Hindistan özelinde tartışırken,
yaşananların ne kadar tiksinti
verici olduğunu dile getirse de
Asya’da o zamana dek görülUmran • Eylül 2014

müş biricik toplumsal devrimi yapmış olması nedeniyle
İngiltere’yi tarihin bilinçsiz aleti
olarak görür (Marx & Engels,
2009: 39, 40). Buradan yola
çıkarak Hindistan’ın tarihini ard arda uğradığı istilalarla kurgulayan Marks,
İngiltere’nin Hindistan’daki
varlığını Asya’da batı toplumunun maddi temellerini atarak
devrimci dönüşüme hız kazandırmasından dolayı Türklerin,
Perslerin veyahut Rusların
varlığına yeğler (2009: 87).
Daha sonrasında Lenin de,
İngilizlerin
Afganistan’da
tren rayları döşemesini işte
bu nedenlerle olumlu karşılayacaktır ve Avrupa-merkezci
kapitalist dünya-ekonomisi
ideolojiler kanalıyla da ilerleme düşüncesini medeniyet
şeklinde evrenselleştirerek
dünyaya yayılmasını haklı ve
meşru gösterecektir.
Burada bir parantez açıp
yapılagelen bir tartışmaya dikkat çekmek gerekirse,
İkinci Çağdaş Sanatlar Bienali
kapsamında
düzenlenen
“Farklı Dünyaları Düşünmek”
Sempozyumunda
Jacques
Ranciére, bizi yönetenlerin
kendilerini meşrulaştırmak için
Marksizmin tarihi zorunluluk
anlayışını benimsediklerini dile
getirmiştir (Ranciére, 2012:
94). Anarşizmin organizmacı
eğilimlerinden uzak durarak
anti-otoriter geleneğine yaslanan ve onu bu yönde geliştirmeye çalışan Ranciére’in
getirmiş olduğu bu eleştiri
hedef saptırmaya yöneliktir ve
özellikle 20. yüzyılın yarısından sonra devre dışı bırakılan Marksizmin üzerinden bir
yere yerleşme çabasına denk
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düşer. Aslında, Marksizmin
anlayışı şeklinde dile getirilen
tarihsel zorunluluk, kapitalist
dünya-ekonomisinin hâkim
ideolojisi olan merkezi liberalizmin ilerleme fikrinin tezahüründen başka bir şey değildir.
Nitekim Marksistler de kendilerini mevcut yapı karşısında
meşru kılmak için bunu kullanmışlar ve büyük bir tuzağa
düşmüşlerdir.

“Medeniyet”ten “Lunapark”a
Maddiyatçı bir toplum ve
yaşama tarzını tasavvur ederek
insan münasebetlerinin bozuk
ve haksız olmasına karine teşkil eden medeniyet düsturu
(Özel, 2012b: 85, 86), ilerleme
düşüncesini Avrupa ile evrenselleştirerek kapitalist dünyaekonomisinin yayılmasına da
haklı bir gerekçe sunuyordu. I.
Dünya Savaşı ile bu medeniyet
kurgusu iflas ederek haklılığını yitirdi. Savaşın akabinde
ortaya çıkan bu soruna muhtemel cevaplar geliştirilmeye
çalışıldı ve II. Dünya Savaşı ile
de ilerleme düşüncesini içermeyen cevaplar bizzat savaşın galibi ve kapitalizmi işleten güçlerin konumlandıkları

ABD tarafından geçersiz kılındı (Özel, 2012a: 50). Dünya
Savaşları ile yapılan şeylerin
yıkılıp anlamını yitirmesi, ileri
sürülen tezlerin geçersiz kılınması ile hayata ve dünyaya
dair mana verilememesi egzistansiyalizmi doğurdu, insanlığa yeni bir başlangıç önerdi
(Kutlu, 2013). Bu öneri ile
1945 sonrası meydana gelen
enkaz göze görünmesin diye
üzerine Lunapark inşa edilerek
üstü örtülmeye çalışıldı. Daha
sonrasında medeniyet kavramının yerine modernizasyon/
gelişme/kalkınma kavramlarını
ikame edebilmek için Claude
Lévi-Strauss’un strüktüralizmi
devreye girdi ve Batı için hem
itibar kaybına sebebiyet verecek egzistansiyalizm hem de
tehdit olabilecek Marksizm
devre dışı bırakıldı; Jacques
Derrida’nın post-strüktüralizmi
ile de gözlerden ırak kılınan
enkazın üzerinde top koşturuldu.
Dünya, kuruldu kurulalı hep
bir düzeni olmuştur; Lunapark
da bu düzenlerden birisidir.
Adı Süleymana çıkanlar parlak ışıklarıyla gözleri alan bu
oyun ve eğlence dünyasının
Lunapark düzenine bu şekilde
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geldiler ve çıkışı arıyorlar. Belki
buradan bir çıkış yok; ama
ümitlerini keserek yeryüzüne
bulanmaktansa yükselmekten
yana aldıkları tavırla bulundukları yerin neresi olduğunu
öğrenerek evlerine geri dönebilme ihtimalleri var, hayırlısı da budur. Luigi Malerba,
“Roma’ya tahammül edebilmek için yazıyorum” demiş.
Tezer Özlü de “Yeryüzüne
dayanabilmek için.” (Özlü,
2014: 12) Kim bilir, belki biz
de altında kaldığımız enkazın
üzerinde yükselen gökdelenlerin gözlerimizi kör eden ışıklarına rağmen, kömür karanlığında birbirimize bakabilmek
için yazıyoruzdur. Artık kim
kimi görebilir ve evine dönebilirse…
KAYNAKÇA
KUTLU Mustafa (2011), Bu Böyledir,
İstanbul, Dergâh Yayınları.
KUTLU Mustafa, “Kir”, Yeni Şafak, Mart
3, 2013.
MARX Karl & ENGELS Friedrich (2009),
Sömürgecilik Üzerine (Çev: Muzaffer
Erdost), Ankara, Sol Yayınları
ÖZEL İsmet (2012a), Üç Mesele, Tam
İstiklal Yayıncılık Ortaklığı, İstanbul.
ÖZEL İsmet (2012b), Bir Akşam Gezintisi
Değil Bir İstiklâl Yürüyüşü I, Tam
İstiklal Yayıncılık Ortaklığı, İstanbul.
ÖZEL İsmet (2013), Bir Akşam Gezintisi
Değil Bir İstiklâl Yürüyüşü II, Tam
İstiklal Yayıncılık Ortaklığı, İstanbul.
ÖZLÜ Tezer (2014), Yeryüzüne
Dayanabilmek İçin, İstanbul, Yapı
Kredi Yayınları.
RANCIERE Jacques (2012), “Evrenselliğin
Talihsiz Maceraları” (Haz: Joseph
Backstein, Daniel Birnbaum, SvenOlov Wallenstein), Farklı Dünyaları
Düşünmek içinde (Çev: Emine
Ayhan), İstanbul, Metin Yayınları.
WALLERSTEIN
Immanuel
(2009),
Liberalizmden Sonra (Çev: Erol Öz),
İstanbul, Metis Yayınları.
WALLERSTEIN Immanuel (2012), Tarihsel
Kapitalizm (Çev: Necmiye Alpay),
İstanbul, Metis Yayınları.
WEBER Max (2009), Protestan Ahlakı
ve Kapitalizmin Ruhu (Çev: Zeynep
Gürata), Ankara, Ayraç Kitabevi
Yayınları.
YILDIRIM Ercan (2008), Mustafa Kutlu
Hikayeciliği (Varoluş-YabancılaşmaHakikat), Ankara, Ebabil Yayıncılık.

DOST(LUĞ)UN BİTİŞİ…

DOST(LUĞ)UN BİTİŞİ…
Kitabımız (Siyeri Farklı Okumak) usul ve kritik yönünden siyerin nasıl
incelenebileceği konusunda bir deneme ve teklif sunma çalışmasıdır.
Yaptığımız değerlendirmelerde insan olmamız hasebiyle mutlaka
hatalar ve eksiklikler olabilecektir. Bunlar, kitabın yazılış amacı
olan insanlığın önderi Hz. Peygamber’i doğru anlama konusundaki
arzumuzu ve Hz. Peygamber’e olan sevgimizdeki samimiyetimizi
gölgelememelidir.

Mehmet AZİMLİ

B

u yazıyı kaleme almamak için
uzun süre direndim. Ama
ısrarla dostluk kurduğum, aynı
anabilim dalında birçok kişiyle
tanıştırdığım, teşvik ettiğim, yol
gösterdiğim, kitaplarını bastırttığım,1 konferans için isim isteyenlere tavsiye ederek piyasaya
tanıtmaya çalıştığım, bodoslama tavırlarının, sokak ağzı üslubunun2 affedilmesi gerektiğini
arkadaşlarıma sürekli söylediğim, bir kişiden yediğim darbe,
yıllardır her türlü saldırıyı yapanlardan daha fazla beni kahretti.
Demek ki vefa İstanbul’da bir
semt ismiymiş.
Hata yapabilecek bir insan
olarak, yanlışlarımı düzeltme
temennisiyle büyük ümitlerle
yazılmasını beklediğim, hatta
yazmasını teşvik ettiğim ve
yayıncıma basılması için ısrarla teklifte bulunduğum3 Siyeri Farklı Okumak adlı kitabıma
karşı yazılan Farklı Siyeri Okumak adlı “reddiye” kitabının,
gerçeği bulma çabasından çok
buyurgan üslubuyla aşağılama-

lar, küçümser tavırlar ile dolu
oluşu, benim için hayal kırıklığı
oldu. (bkz. Şaban Öz, Farklı
Siyeri Okumak, Ankara, 2014)
İlmin, akademinin nezih ve
tutarlı bilimsel tartışmalar ile
gelişeceğini düşündüğümden,
yanlışlarımın ortaya çıkması
şeklindeki beklentim, ne yazık
ki boşa çıktı. Şahsıma yönelik
yaptığı aşağılamaları4 bir kenara
bırakıp, gerçeği bulma adına;
acaba eserimde köklü bir fikir
değişikliği yapabilir miyim, şeklindeki düşüncem de gerçekleşmedi. Çünkü bu çalışma (keşke
reddiye diyebilseydim) gözden
kaçmış bazı küçük hatalar dışında (ki bu tür hataları her baskıda düzeltiyorum) eserimdeki
herhangi bir fikrin, yanlış zemine oturduğunu ispat edemedi.
Esas omurganın değişmesine
yönelik tutarlı bir ilmi veri sunamadı. Sadece resmin ayrıntısındaki bazı küçük şeylere değinip,
büyük resme söz söyleme yanlışını yaptı. Buna da “reddiye”
ismini verdi. Bu kadar zahmete
Umran • Eylül 2014

gireceğine, gücü yetiyorsa bir
siyer kitabı yazsaydı daha iyi
ederdi. Ama o, ancak siyerin
romanını (Elçi) yazabildi.
Gerçeği temsil ettiği iddiasıyla böbürlenen, suçlayıcı, savunmacı, kendinden başkalarının
doğru olmadığı, hakikati kendinin yakaladığı, beniise saptırıcı, peygambere iftira heveslisi bir müfteri(102), Müsteşrik
takipçisi(106, 128, 301),
Zındıklığa alet olmuş(125, 210),
Hz. Peygamber’e garazkârlık
yapan(73)
bilimsellikten
uzak(38, 125), senarist(362),
pozitivist(97) yetersiz ve bilgisiz(9), siyeri yanlış öğretici(165,
361), rivayet üreten(55, 108,
200, 261, 292) şeklindeki
avami ifadelerle yaftalayan bu
kişinin şahsıma karşı ne kadar
önyargılı olduğunu böylece
anladım. Ayrıca siyer ile ilgili
donanımını da öğrenmiş oldum.
Ona,artık“el-insaf” bile demiyorum. Çünkü bu sözün dosta
söylendiğini gayet iyi biliyorum.
Bu tür hakaretleri ve aşa-
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ğılamaları, malum masalcı
kesimlerden çok duyardım ve
önemsemezdim. Ancak bunları
kendini piyasaya farklı tanıtma
gayretindeki bu şahsın kitabından okuyunca şaşkınlığım bir
kat daha arttı ve bu kadarcık
yazma ihtiyacı hissettim. “Ben
böyle düşünüyorum, sen ise
farklı düşünüyorsun, o zaman
sen yanlış düşünüyorsun” şeklinde özetlenebilecek bu tavrın,
ilimden, tenkitten, reddiyeden,
akademiden ne kadar nasibi
olduğu, eser okunduğu zaman
fark edilecektir. Ayrıca yazarın
nerde durduğu belli olmayan
ne yaptığını bilmez yapısını ve
nasıl bir omurgasızlık içerisinde
olduğunu da öğrenmiş oldum.5
Hocalarının
tetikçiliğini
yapan,6 sahibinin sesi bu tür
kişilerle Sünnetullah, Fil Olayı,
İlahi Yardım, Mucize, Sahabe Algısı, Miraç gibi konulara
farklı vadilerden bakıyoruz ve
modern Cebriyyeciliğin örneklerini(90, 218 vb.) bol bol sunan
bu zihniyetle kıyamete kadar
da anlaşmamız mümkün gözükmüyor. Bu yeni yetme güruh ve
onları fişekleyen hocalarıyla hikmeti bulma mücadelemiz şimdiye kadar olduğu gibi bundan
sonra da sürecek.
Başlığı eleştiri fakat içeriği ise aşağılama, alay etme,
küçümseme türü her türlü
akademik etikten yoksunluğu
barındıran bu eserde sürekli
niyet okuyuculuğu yapıp beni
Hz. Peygamber’in(102) ve sahabenin(362) aleyhinde bir şeyler
yazma sevdalısı(110) göstermeye kalkan bu kişi ile hesabımı
öbür tarafa bıraktım. Onun bu
sayısız hakaretlerine cevap vermeyeceğim. Bu hakaretler bir
kenara, haddi hesabı olmayan

bilgi ve usul yanlışlarını, eser
boyunca sıraladığı diz boyu ilkesizliğini yazmak için bir eser
daha kaleme almak gerekir ki;
buna öncelikle zamanım yok.
Ayrıca zamanım olsa bile, bilimsel gerçeği bulmak arzusundan
çok, bir cami duvarı bularak
meşhur olmayı kafasına koyduğu anlaşılan yazarın, ilim yoksunu bu çalışmasına zaman ayırmayı, onun seviyesizliğinin bir
benzerini yapmak olarak telakki
ettiğim için lüzumsuz uğraş olarak addediyorum.7
Sürekli alay ederek aşağılamayı akademik üslup
gören(165, 144, 194, 198,
255), her türlü hakareti yaptıktan sonra utanmadan “akademik üslupta bunların olmamasından” dem vurabilen(100),
“İnkar ediyor” ifadesiyle kendini hakikatin merkezi, farklı düşüneni de inkarcı addeden(253), kelime oyunlarıyla
tenkit ürettiğini zanneden(51,
272, 293), zaman zaman kendini yalanlayan(50, 30, 57, 98,
151, 166, 329), bazen açıkça yalan söyleyebilen(78, 90,
93, 163, 338), hangi akademik
etiğe sığdırıyorsa gayet rahat
bir şekilde sürekli niyet okuma
yapabilen(128, 190, 191, 196,
233), bazen konuyu hiç anlamadan saldıran(43, 94, 110,
115, 133, 166) ve daha acısı
anlamadığını da anlamayıp
yargılayan(76, 113, 147, 213,
228, 290, 297), gülünesi, akla
ziyan kıyaslarla iş çıkarmaya
çalışan(35, 60, 82, 87, 253,
175, 180, 239), yazmadıklarımı yazmışım, düşünmediklerimi düşünmüşüm gibi rahatlıkla
iftira edebilen(39, 51, 83, 91,
147, 182, 270, 273, 285, 291,
294-295, 157, 225, 282, 331),
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yazdıklarımı başkası yazmış
gibi lanse etmekten utanmayan(201, 213, 316, 331), kastetmediğimiz konulardan yeni
anlamlar üreten(199, 240), yeni
metin üretirken sürekli beni
bununla suçlayan(273, 274),
aklımın köşesinden geçmezken
Hz. Peygamber’i aşağıladığımı
zorlama çıkarımlarla ispata çalışan(48, 125), bir metnin niçin
uydurulduğu anlamaya çalışmayı suç kabul eden(36), beni reddetme çabası içindeyken hızını alamayarak Hıristiyanlık’taki
“asli günah” anlayışını savunabilen(44, 98), bazen “laf olsun
torba dolsun” türü sinekten
yağ çıkarırcasına bir yanlış tespit ettiğini sanan, (119, 136,
151, 203, 217, 227, 272), bu
saldırılarından büyük bir haz
duyduğu anlaşılan(163, 222),
sosyolojik tahlil nedir? Tarih
felsefesi nasıl yapılır? kavrayamayan(113), “Peygamber’in
Kur’ân’ı anlamadığı(81), Allah’a
kelime öğretmek(82), Allah’ın
kendi hakimiyetini yalan üzerine kurması(89)” “Allah’ın
rüzgardan rol kaptığı”(231)
şeklinde çirkin ifadelerle sürekli
saldıran(182), aynı sayfa içinde
çelişen fikirler sunabilen(200),
en basit bazı siyer kavram ve
bilgilerini bile henüz kavramaktan aciz olan(188, 354), kendisi Hz. Peygamber için “hiçbir
dine bağlı değildi, dinlere ve
her türlü inanca karşı kayıtsızdı, gündeminde din olgusu
yoktu”(126)8 demeyi normal
görürken, benim İbn İshak’tan
aldığım(124) bir alıntıya laf
eden(dinime tan eden bari
müselman olsa), kendi lafızcıevrenselci paradigmasına uymadığı için, “peygamber böyle
yapamaz” diyebilen(120, 209),
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bir kaynaktan bir rivayeti reddedip, aynı kaynaktan başka bir
rivayeti kabullenmenin ise çelişki olduğunu söyleyebilen(123),
önyargısına uymayan rivayeti
rahatlıkla gerekçesiz reddederken, uyan rivayetleri rahatlıkla
kullanabilen ve daha da ötesi
beni bunu yapmakla suçlayabilen(156, 284), bir iddia sahibi
olmayı suç telakki eden(138),
gerekirse lafızcı-literalcı algısıyla
okuduğu apaçık ayetleri tahrif
etme pervasızlığını gösterebilen9(27, 164, 236, 239), reddetme adına kendisinin dahi
izah edemeyeceği açıklamalara girişen(159, 218),bilgi ile
yorumu ayıramayan, yapılan
bir yoruma kaynak isteyebilen
ve bunun için sayfalar dolusu itiraz yazabilen(335), benim
kesin ifadelerimin akademik
çalışmaya uymadığını telmih
ederken, kendisi sürekli kesin
yargılar koyabilen(252, 254,
257), henüz “Müdrec hadis”
ve “SahabeMürseli”nin ne anlama geldiğini anlamaktan yoksun(73, 146, 162, 222, 268,
349), en basit bazı siyer bilgilerinden mahrum(271), ancak
akıldane ifadelerle(230) ilgili
yerlere mesaj ulaştırma heveslisi, bu yola gelmesi imkansız zihniyetle uğraşmayı zaman kaybı
görüyorum. Çünkü bu zihniyete siyer usulü ile ilgili bir şey
anlatabilmek için “önce adem
yaratıldı…” şeklinde başlamam
lazım.
Sayfa numaralarını verdiğim
yerlerdeki ifadelerde de görüleceği üzere akademik ahlak,
bilimsel etik, Müslümanca insaf,
insanca izan’ın yakınından
geçememiş, bilim ahlakından
nasibi olmayan bu şahsı muhatap almayacağım.

Kimseye kendimi ispat noktasında değilim. Ancak benim
hangi noktada durduğumu gösterme açısından kitabıma başlarken ve bitirirken sarf ettiğim
birer bölüm aktarmak isterim;
Kitabımız (Siyeri Farklı
Okumak) esasen usul ve kritik
yönünden siyerin nasıl incelenebileceği konusunda bir deneme ve teklif sunma çalışmasıdır.
Yaptığımız değerlendirmelerde
insan olmamız hasebiyle mutlaka hatalar ve eksiklikler olabilecektir. Bunlar, kitabın yazılış
amacı olan insanlığın önderi
Hz. Peygamber’i doğru anlama
konusundaki arzumuzu ve Hz.
Peygamber’e olan sevgimizdeki
samimiyetimizi gölgelememelidir.(önsöz)
Allah’ım! Bu güçsüz kulun
Hz. Peygamber’in hayatı ile ilgili söyleyeceği sözler, derin bir
alçak gönüllülükle ve içten bir
boyun eğişle burada sona erdi.
Hamd kendisinden başka ilah
olmayan Allah’a özgü, salât ve
selam onun elçisi olan Ümmi
Nebi’ye olsun.(son söz)
Hallu Sebilehum….
Dipnot
1 Yazarın bu kitabının yayınlanmasını
sağlamakla birlikte diğer iki kitabını
(İslam Tarihi ve Elçi, Çizgi Yayınları)
yayıncıyı ikna ederek bastırtmış, yine
bana yayınlanmasının sürüncemede
olduğu şeklinde sızlandığı bir diğer
kitabı (Şia ve Tarih) için ise devreye
girmiş, yayınının hızlanmasını sağlamıştım.
2 Facebook’tan takip edenler yazarın
bu tür tavırlarını gayet iyi bilir. Bir
ilahiyatçıya yakışmayan Galatasaray
ile ilgili çok kaba yorumlarını bir
kenara bırakıp başka bir örnek verirsek; Abdülaziz Bayındır ile ilgili olarak
sürekli “Ramazan Şebeği” şeklinde
bir kullanımda bulunuyor. Birkaç defa
uyararak, “eğer Bayındır’ın hatası
varsa yaz, değilse hakaret etme”
desem de aynen devam etti. Bu kitap
çıkınca anladım ki, bu üslup onun
karakteri imiş.
3 Benim ısrarım karşısında yayıncı,
kitabı “Ankara Okulu” adına değil,
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“Araştırma Yayınları” adına bastı.
Yanılmışım, değmezmiş, buradan
yayıncımdan özür diliyorum.
4

Yazar, Facebook’ta yaptığı bir yorumda kitabı hakkında şöyle diyor; “Şunu
da ifade etmeliyim ki, birbirinden
değerli sekiz farklı arkadaş/hocam
okumuş ve her birine de tek tek
“şahsî algılanabilecek ifadeler”i sormuş, dikkat çektikleri yeri kaldırmışımdır. Hatta bırakın doğrudan ifadeyi, yorumla dahi bu sonuca ulaşılabilecek yorumlar kaldırılmıştır.”
Eğer düzeltilmiş halinde hakaretler
havada uçuşuyorsa, bir de bu sekiz
kişinin uyarısı öncesi halini siz düşünün. Bu alıntıdaki son cümlesini ise
kitabında defalarca yalanlamaktadır.

5

Bu gün Türkiye’de İslam Tarihçiliği
iki damar üzerinden ilerliyor. Birisi
hikâyeci üslubu benimsemiş klasik
damar, diğeri ise bunun tersine bir
üslup benimsemiş olan müelliflerdir.
Ben kendimi ikinci grup da görüyorum. Ancak bu her iki gruptaki
müelliflerin doğru veya yanlış kendilerine göre belli ilkeleri vardır ve bu
minvalde yazarlar.
Bir de “damarsızlar” diyebileceğimiz
bir grup çıktı ki; bunlar “ne şiş yansın ne kebap” türünde iki tarafa da
gülücük dağıtıp, her iki tarafa boncuk
verip, “aslında ben sizdenim” demeye çalışanlardır. Şaban Öz, anladığım
kadarıyla bu grubun ilk sıralarında yer
almalı. Çünkü kitapta iki tarafa da
sürekli mesajlar yollamaktadır.

6

Yazarı bu kitabı yazmaya teşvik edip
fişekleyen hoca güruhuyla -ki bunların
kim olduğunu sonradan öğrendikçe
kıymet verdiğimiz bu zavallı insanların
tavırları beni hayretlere düşürüyor.

7

Deveye sormuşlar, “boynun niye

8

Yani;dinsiz. Bu son ifadeyi bir konuş-

eğri?” o da demiş ki, “nerem doğru.”
mamız esnasında Hz. Peygamber için
şifahen de aynen bu lafızla söylemişti.
9

İfk olayı ile ilgili olarak iftirayı yapanlar, Nur Suresi 16. ayette “….Müminler içinden…” şeklinde net bir şekilde
bildirilirken, yazar Hz. Aişe’ye iftirayı yapanların Müslümanlar değil,
“Münafıklar” olduğunu açıkça söyleyebilmiştir. Bu örnek bile onun Kur’ân
bilgisini ölçmeye kafidir.
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Ortadoğu: Direniş, Devrim, Emperyalizm
Y. Doğan Çetinkaya (Der.)
17 Aralık 2010’da, dünyanın en meşhur işportacısı Muhammad Bouazizi, yüzde otuzluk işsizlik oranına
sahip bir Tunus kasabası olan Sidi Bouzid’te, belediye önünde kendini ateşe verdi. Son yıllarda Ortadoğu’da
yaşanan hareketlenme, isyan, direniş dalgası bu olayla başladı. Bouazizi’den önce de insanlar haysiyetlerini
rencide eden davranışlar karşısında Ortadoğu’nun kaderine isyan edercesine kendilerini ateşe vermişti.
Ancak Tunus’ta 2010’da başlayan isyan ve direniş dalgası tüm Ortadoğu’ya yayıldığında Bouazizi bir
bayrak haline geldi. Y. Doğan Çetinkaya’nın derlediği bu kitap, Ortadoğu’da son dönemde yaşananları
etraflı bir tarihsel-politik değerlendirmenin ekseninde ele alıyor. Bir yanda 18. yüzyılın sonundan bugüne
Ortadoğu’da yaşanan isyan, direniş, devrim ve toplumsal/siyasal hareketler tartışmanın bir hattını kuruyor.
Diğer hatta İran Devrimi, devrim ve ertesinde yaşanan gelişmelerin ışığında tartışılıyor. Bu iki hattın ortasında ise son dönemin en uzun süren deneyim örneği olarak Mısır, merkeze yerleşerek ayrıntılı bir şekilde
inceleniyor; toplum, ekonomi, siyaset, ordu ve muhalefet kapsamlı bir analize tâbi tutuluyor.

İletişim Yayınları
2014

Medeniyetlerin Yükseliş ve Çöküşünde Kur’an Yasaları

Muhammed Heyşur

Haset
80

Ramazan
Yazçiçek

Geçmişte ve günümüzde çok sayıda ilim adamının dikkat çektiği “ilahi sünnetler”, bütün
insanlar üzerinde cereyan eden ve vakıaya egemen olan yasalardır. Buna göre vakıanın
incelenmesi ilahi sünnetlerin anlaşılması için bir zorunluluktur, İbn Teymiye’nin ve Reşid
Rıza’nın da üzerinde durduğu sünen ilimlerinin ortaya konulmasının önemini, Abduh şu
sözleriyle vurgulamaktadır: “...Yüce Allah’ın sünnetleri bilgisi, ilimlerin en önemli ve yararlılarındandır. Kur’an pek çok yerde bu konuya göndermelerde bulunmaktadır. Ümmetlerin
Mahya Yayıncılık
durumları da bize bu ilmi göstermektedir. Kur’an, bu sünnetleri ortaya çıkarmamız ve gerçek
2014
mahiyetlerini bilmemiz için yeryüzünde yürümemizi, gezip dolaşmamızı emretmektedir.”
Yakın zamanlarda Cevdet Said’in, Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları, Abdülkerim Zeydan’ın
Kur’an’da İlahi Sünnetler ve Abdullah et-Telidi’nin Toplumların Helak Oluş Sebepleri ve Yüce Allah’ın
Suçlu ve Sapkın Kavimler Hakkındaki Yasası gibi bazı eserlerin ortaya konulmasına rağmen, yapılanlar İslâm
bilgi manzumesi içerisindeki önemiyle orantılı değildir. Yazar, ilahi sünnetler konusunu “Kur’an’da Sünnet ve
Medeniyet Kavramları”, “Bazı Medeniyet Kuramları”, Medeniyetlerin Kuruluş Yasaları”, Kur’an’da Medeniyetlerin
Çöküş Yasalar”ı, Kur’an’da Medeniyetlerin Yenilenme ve Değiştirilme Yasaları” başlıkları altında ele almaktadır.

Ekin Yayınları 2014
Kişisel bir zaaf olarak ortaya çıkıp daha
sonra zamanla kimliğe
sirayet eden bir illet
olan “haset”‘i gündemine alan Yazçiçek,
bu çalışmanın gündem yoğunluğundan
bir nebze de olsun
uzaklaşıp muhasebe
yapmaya bir imkân
olmasını umuyor. Zira
dış dünyayı mamur kılmanın ancak iç âlemi
imar etme imkânından
geçtiği bilinir. Bunun
için ‘yolda olanlar’, içe
dönük tahrip edici,
dışa dönük imha edici
haset illetinden kurtulmalıdırlar aksi takdirde
yol alamazlar. Çalışma
haset’i ortaya çıkaran
sebepleri ve çözüm
yollarına dair önemli
tespitler içeriyor.

Malcolm X: Arayışlarla Dolu Bir Hayat
Manning Marable
Amerika’nın siyaset tarihine damga vurduğu gibi, İslâm düşüncesine yaptığı
katkılarla da adından söz ettiren liderlerden biri olan Malcolm X, 1925’te doğdu.
Malcolm Little adıyla dünyaya gelen bu insan hakları eylemcisi, adını daha sonra
Malcolm X olarak değiştirdi. Soyadı olarak “X”i seçmesi, onun için bir başkaldırıydı. 1950’lerin sonuna gelindiğinde Malik el-Şahbaz adını kullanıyordu. ABD’deki
siyahların Afrika’daki kökleriyle ilişki kurmalarını teşvik etti, onların hakları için İthaki Yayınları
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çalıştı ve İslâm’ın sözcülerinden biri oldu. 21 Şubat 1965’te uğradığı silahlı saldırı
sonucu hayata veda etti ve cenazesine binlerce kişi katıldı.
Malcolm X: Arayışlarla Dolu Bir Hayat başlıklı kapsamlı biyografi, bu efsanevi
liderin hayatıyla ilgili gerçeklere ve bilinmeyenlere ışık tutuyor. Amerikalı tarihçi Manning Marable’ın
kaleme aldığı eser, yayımlandığı sırada New York Times tarafından yılın en iyi on kitabından biri
olarak gösterilmiş ve 2012’de tarih dalında Pulitzer Ödülü’nün sahibi olmuştur. Kitabın Alex
Haley’in kapsamlı biyografisiyle birlikte okunması yararlı olacaktır.

Şehrin Gizli Öznesi Yıldız Ramazanoğlu
Eserinde Ramazanoğlu, objektifini Asya ve Avrupa’nın şehirlerine doğrultuyor ve kentleri
maddeten ve ruhen çepeçevre saran gizli özneleri ve hikâyeleri önümüze seriyor. Şehir
kendini görmek için eğilip aynaya baktığı zaman insanla karşılaşır. Çünkü onu inşa eden,
tüllerin arkasında durup ruhunu katan, şeklini veren, estetik duygularını yansıtan özneler
vardır. Bazen nice topluluklar, ahaliler görünmez olur da varlıklarıyla şehirlere damgalarını
vuran kurucu özneler öne çıkar. Şehir bize kayıt altına almaya değer bir hikâyemiz olduğunu söyler. Bu kitapta şehirlerin insan üzerinden dile gelmesini anlatıyor yazar. Zira
insandan insana bir iletişim olması için yatay gelişen, ayağın toprağa değebildiği, ağaçlarla, hayvanlarla dostane ilişkilerin kurulabildiği şehirler lazım bize. Ancak böyle yerlerde
fikredebilir, temel insani ve uhrevi hedeflerimizden kopmadan yaşayabiliriz.
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